
Temas Abordados: 
Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai 
e a sua integração com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris e Habitat III.

PUBLICAÇÃO: 05/12/2022

Cidades mineiras participam de oficinas com a Defesa Civil de Campinas

Ações de resiliência são tema de exposição e troca de experiências. Parcerias com 
universidades são incentivadas.

Representantes das cidades mineiras de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado participaram de capacitação sobre ações de resiliência no Sistema Municipal de 
Proteção e Defesa Civil na Prefeitura de Campinas. A oficina foi realizada nesta terça-feira, 29 
de novembro, na Sala de Resiliência do Paço Municipal. O encontro integra as atividades do 
Centro de Resiliência a Desastres - Campinas (CRDC) da Defesa Civil e teve a parceria do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres (Ceped) da Unicamp. 
 
O evento teve a participação virtual de Clément Da Cruz, assessor técnico de resiliência 



urbana do Escritório das Nações Unidas para Redução de Desastres (UNDRR). Ele foi 
convidado a fazer uma exposição aos participantes. 

Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, Campinas tem o compromisso 
de levar o tema da resiliência às demais cidades do Estado e do Brasil. Ele lembrou que o 
município foi o primeiro do País a ser escolhido pela Iniciativa Construindo Cidades 
Resilientes  (MCR2030) e UNDRR como centro de resiliência. “Campinas já auxiliou Mariana 
(MG) a aderir à Iniciativa e agora está apoiando também outras cidades mineiras", contou. 

De acordo com o coordenador do Ceped, André Argollo, a oficina foi uma troca de 
experiências e motivou os participantes a pensarem, para suas cidades, em parcerias 
semelhantes a que a Defesa Civil de Campinas tem com universidades locais, enfatizando que 
o Ceped é fruto de convênio entre a Unicamp e a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do 
Estado de São Paulo. “A ideia é darmos continuidade a esse projeto com um grupo como o de 
hoje, da região ou de outro Estado. Falamos sobre nosso trabalho em conjunto, e de alguns de 
nossos estudos”, disse. 

Para o diretor da Defesa Civil de Mariana (MG), Welbert Stopa, foi muito importante ter 
participado. Ele já conhecia o trabalho de Campinas e possuía vivência no tema da resiliência. 
Assim como os participantes das demais cidades, ele veio conhecer pessoalmente as ações 
que são desenvolvidas em Campinas, e que são referência para o Brasil. “Tivemos que 
desenvolver a resiliência em nossas comunidades a duras penas depois da tragédia do 
rompimento da barragem da Samarco, Isso fez com que voltássemos mais o nosso olhar para 
a questão da resiliência, dessa preparação e gestão do risco em si e não somente a gestão do 
desastre”, destacou.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46741 

Capacitação em Resiliência e Desastres no Sistema Municipal de Proteção e 
Defesa Civil



Com o objetivo de se especializar, na última segunda e terça-feira, a Defesa Civil de Mariana 
juntamente com outros três municípios, participou de uma Capacitação em Resiliência e 
Desastres no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil na Prefeitura de Campinas (SP).

Sendo ministrada por Sidnei Furtado, Diretor da Defesa Civil de Campinas e destaque no curso 
de Resiliência e Planejamento de Redução de Riscos de Desastres da Organização das 
Nações Unidas (ONU), ele citou que o município foi o primeiro do país a ser escolhido pela 
Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030). Mariana segue investindo em 
excelência e segurança! Confira!

FONTE:https://www.facebook.com/prefmariana

FONTE:https://www.facebook.com/prefmariana/photos/pcb.5908146952582774/5908146729249463/

FONTE:https://www.facebook.com/prefmariana/photos/pcb.5908146952582774/5908146889249447

Em Brasília, Dário discutiu protagonismo das cidades brasileiras. No início de dezembro, prefeito irá 
ao Canadá para a COP 15.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou de reunião em Brasília nesta quarta-feira, 30 de 
novembro, com a coordenadora residente da Organização das Nações Unidas (ONU) no 
Brasil, Silvia Rucks, o O�cial de Parcerias e Financiamento do Sistema ONU no Brasil, Haroldo 
Machado Filho e o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira.

O tema tratado foi a parceria entre as médias e grandes cidades e o sistema da ONU no Brasil na 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além do trabalho com as 
agendas propostas pela Organização. O encontro foi promovido pela Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP).  

"Campinas tem interesse em trabalhar em conjunto com o sistema da ONU para atingir os objetivos 
propostos pelas Nações Unidas", disse o prefeito. Ele a�rmou que Campinas tem se destacado, no 
Brasil e no mundo, na elaboração e cumprimento de políticas ambientais.

Prefeito participa de reunião com a ONU sobre desenvolvimento sustentável



Entre as ações realizadas e em andamento, Dário Saadi citou a criação de parques lineares; o 
saneamento rural; o plano cicloviário; o Plano de Saneamento da Sanasa. Outras duas 
iniciativas cujos porte e significado foram enfatizados pelo prefeito estão a Usina Verde de 
Compostagem e a Arborização Urbana na região do Campo Grande, uma das maiores do 
município, políticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU - ODS. 

Segundo Silvia Rucks, as Nações Unidas podem facilitar o diálogo entre as médias e grandes 
cidades e as 24 agências da ONU no Brasil. Rucks propôs desenvolver um trabalho conjunto 
com a FNP em um plano para a identificação das necessidades das cidades que fazem parte 
da associação e, assim, localizar agências, ações e programas para futuras iniciativas.

A coordenadora da ONU também ressaltou que acompanha o trabalho desenvolvido pela FNP 
inclusive em cenários internacionais. Nesse contexto, se colocou à disposição para encontrar 
caminhos e apoiar a participação, cada vez mais frequente, de prefeitas e prefeitos em Fóruns 
Internacionais.

No âmbito dessas iniciativas, o prefeito Dário Saadi informou que desembarca no Canadá na 
semana do dia 5 de dezembro para participar da COP 15 – a segunda parte da Conferência da 
Biodiversidade da ONU. Na ocasião, ele terá a oportunidade de apresentar os programas e 
projetos de Campinas, bem como conhecer as experiências de outras cidades do mundo. 

A ida do prefeito e técnicos municipais a Montreal não terá custos para a Prefeitura. A viagem 
será financiada por instituições parceiras como ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) 
e o instituto de pesquisa WRI.

O município de Campinas comprometeu-se a cumprir acordos ambientais sobre clima, 
resiliência e biodiversidade firmados em carta assinada este ano.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46750 

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/45829 

Exercício simulado envolvendo animais e utilização do Sistema de Informação em Saúde 
Silvestre (SISS-Geo), integrando aspectos da saúde humana, saúde animal e meio ambiente. 
Essa atividade é comemorativa ao One Health Day - Dia Mundial de Saúde Única, sendo mais 
uma parceria entre a Unidade de Vigilância de Zoonoses e a Defesa Civil de Campinas, no 
preparo estratégico de respostas à situações emergenciais, no contexto das cidades 
resilientes . Participarão ainda integrantes de comunidades da Área de Proteção Ambiental 
(APA Campinas) e outros órgãos municipais e do Estado.

https://onehealthday.com/node/12106

 SIMULADO DE SAÚDE ÚNICA -One Health Simulated Exercise Integrating As-
pects of Human Health, Animal health and the Environment.



Doenças zoonóticas na pecuária e além: uma perspectiva de Saúde Única

Como as zoonoses surgem da confluência dinâmica de pessoas, animais e seus produtos, 
meio ambiente, agricultura, vida selvagem, vetores, alimentos, água, uso de antimicrobianos 
e ecossistemas em mudança, especialistas e organizações devem repensar e reimaginar 
maneiras de integrar e coordenar suas ações . Isso inclui adotar o pensamento sistêmico, 
comprometer novos investimentos em prevenção, melhorar as infraestruturas de saúde 
pública e animal e os sistemas de vigilância associados globalmente, expandir a capacidade 
e as habilidades humanas e fundir comunidades e recursos nos domínios da Saúde Única . 

FONTE:https://www.cast-science.org/wp-content/uploads/2022/11/CAST-SP33_Zoonoses.pdf 

Novo Relatório do Grupo do Banco Mundial

Deixando as pandemias para trás: investindo em uma saúde para reduzir os riscos de 
doenças infecciosas emergentes

O número de surtos de doenças infecciosas emergentes (EID) cresceu para várias centenas 
por ano desde 2000. Doenças recentes, como SARS, gripe aviária, Ebola - e os enormes 
impactos na saúde, econômicos e sociais do COVID-19 - ainda não solicitaram unidade global 
sobre a importância de prevenir pandemias em vez de responder a surtos à medida que 
surgem. O que será necessário para líderes mundiais, países, organizações e comunidades 
entenderem que prevenir é melhor do que remediar? Este relatório é um alerta para a adoção 
universal de uma abordagem integrada para equilibrar e otimizar de forma sustentável a 
saúde de pessoas, animais e ecossistemas. Ele lança luz sobre os benefícios da prevenção 
para servir como um alerta para formuladores de políticas e ministros das finanças. Além 
disso, descreve uma estrutura de investimento e uma arquitetura SAÚDE ÚNICA para 
prevenção de doenças zoonóticas. Em comparação com o custo altíssimo de controlar as 
pandemias, investimentos relativamente modestos em prevenção renderão enormes 
dividendos. https://bit.ly/3EcbXvD

FONTE:https://documents1.worldbank.org/curated/en/099530010212241754/pdf/P17840200ca7ff098091b7014001a08952e.pdf 

Esta avaliação preliminar de risco foi realizada usando análise genômica fornecida pela 
Agência de Saúde Animal e Vegetal ( APHA ) e dados fornecidos por parceiros acadêmicos em 
uma reunião ad hoc em 11 de novembro de 2022. Um grupo técnico completo será convocado 
para avaliação de risco contínua.

População de vírus do Reino Unido

Uma abordagem de saúde pode prevenir a próxima pandemia

Influenza aviária (influenza A H5N1): risco para a saúde humana



Há um aumento nos casos confirmados de aves infectadas com influenza A (alta confiança). 
Em 2022, houve manutenção durante todo o ano em aves selvagens indígenas, o que 
representa uma mudança em comparação com o padrão sazonal usual em que as infecções 
desaparecem durante o verão.

Influenza A H5N1 é o subtipo de vírus influenza predominante detectado em aves selvagens e 
rebanhos de criação no Reino Unido (alta confiança). Há diversidade na população do Reino 
Unido de vírus H5N1 com 10 genótipos detectados desde outubro de 2021, incluindo algum 
rearranjo com vírus influenza aviário de baixa patogenicidade ( LPAIVs ). Os genótipos 
circulantes dominantes são atualmente AIV09 e AIV07-B2. O outro genótipo atualmente 
detectado em aves é o AIV48, que inclui genes de vírus influenza associados a gaivotas.

A vigilância genômica é proporcional para surtos de aves (um genoma é gerado para cada 
local afetado). Existe um tamanho amostral de vigilância genômica limitado em aves 
silvestres, embora distribuído no tempo e no espaço. Os dados genômicos estão 7 a 10 dias 
atrasados em relação à data de coleta de amostras para aves.

FONTE:https://www.gov.uk/government/publications/avian-influenza-influenza-a-h5n1-risk-to-human-health/technical-risk-assessme
nt-for-avian-influenza-human-health-influenza-a-h5n1-2344b

O 7º World One Health Congress  aconteceu em Cingapura em 2022, reunindo especialistas 
de todo o mundo para compartilhar aprendizados em diversas disciplinas em um evento 
híbrido de cinco dias no icônico Sands Convention Centre

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1wu3GyK1unKNj45Cs0zwWC7E_93Ht7Kze/view
FONTE:https://wohc2022.awesomeet.com/v2/Q1L14IW1J9CWC4CWO448O4KCWO4O8GK#/

WASHINGTON, DC (1º de dezembro de 2022) – Quase três anos após o início da pandemia de 
COVID-19 e sete anos após o lançamento do Plano Nacional de Biodefesa da Comissão 
Bipartidária  de Biodefesa , a Nação permanece vulnerável a eventos biológicos futuros. Em 
sua próxima reunião pública na quinta-feira, 8 de dezembro, a Comissão pretende explorar 
ainda mais os desafios para a resposta de biodefesa, recuperação e capacidades de 
mitigação em todos os níveis do governo e do setor privado. Intitulado  Afterthoughts: 
Response, Recovery and Mitigation of Biological Events , o encontro contará com dois 
membros do Congresso e vários painéis de especialistas ilustres.

“Durante o início do COVID-19, nossa nação carecia das capacidades necessárias para 
responder com sucesso e eficácia à crise”, disse o co-presidente da Comissão, ex-senador 
Joe Lieberman. “A pandemia foi um verdadeiro teste de estresse no qual falhamos por meses. 
Nesta reunião, pretendemos determinar o que realmente significa a recuperação de tal 
provação e como podemos atenuar o impacto de futuras crises biológicas. As respostas a 
essas e outras perguntas podem ajudar a salvar vidas e diminuir drasticamente o impacto 
econômico desses eventos catastróficos”.

7º World One Health Congress 2022

Comissão abordará resposta, recuperação e mitigação à medida que eventos biológicos 
continuam a assolar a nação



Se aprendi alguma coisa com meu tempo na Casa Branca durante os ataques de antraz de 
2001, foi a importância do governo federal trabalhar de mãos dadas com parceiros estaduais, 
locais, tribais e territoriais na resposta à ameaça biológica,” disse o co-presidente da 
Comissão e primeiro secretário de Segurança Interna dos EUA, governador Tom Ridge. “Vinte 
e um anos depois, ainda há muito mais que precisamos fazer para apoiar aqueles na linha de 
frente que precisam responder – e ajudar as comunidades e a nação a se recuperar – desses 
eventos biológicos.”

Os palestrantes confirmados para participar incluem: Rep. Jim Langevin (D-RI); Rep. Fred 
Upton (R-MI); Robert Kadlec, ex-Secretário Adjunto para Preparação e Resposta, e Mark 
McClellan, ex-Administrador, Centros de Serviços Medicare e Medicaid, e ex-Comissário, 
Food and Drug Administration, Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA; e Dr. 
Chris Rodriguez, diretor da Agência de Gerenciamento de Emergências e Segurança Interna 
do Distrito de Columbia.

Para obter uma agenda detalhada e se inscrever para participar pessoalmente ou assistir à 
transmissão ao vivo, visite a página do evento desta reunião.

A reunião começará às 11h ET nos escritórios da American Geophysical Union, 2000 Florida 
Ave. NW, Washington, DC.  A Comissão também transmitirá ao vivo a reunião. Observe que a 
AGU exige que os participantes presenciais sejam totalmente vacinados ou apresentem um 
teste COVID negativo em até 24 horas após o evento.

Nota do Editor : Os jornalistas interessados em entrevistas devem entrar em contato com 
Steve Aaron enviando um e-mail para steve@SRACommunications.com.

Sobre a Comissão Bipartidária de Biodefesa

A  Comissão Bipartidária de Biodefesa  foi criada em 2014 para realizar uma avaliação 
abrangente do estado dos esforços de biodefesa dos EUA e emitir recomendações para 
promover mudanças. O relatório de 2015 da Comissão,  Um Projeto Nacional para Biodefesa: 
Liderança e Grandes Reformas Necessárias para Otimizar Esforços,  identificou lacunas de 
capacidade e recomendou mudanças na política e lei dos EUA para fortalecer a biodefesa 
nacional e otimizar os investimentos em recursos. Em seu relatório de 2021,  Biodefesa em 
Crise: Ação Imediata Necessária para Abordar Vulnerabilidades Nacionais , a Comissão 
descreveu até que ponto o governo federal implementou o Projeto da Comissão para 
Biodefesa. Outras publicações da Comissão abordaram necessidades críticas de uma 
Programa Apollo para Biodefesa ,  biodetecção nacional ,  agrodefesa ,  orçamento de 
biodefesa ,  diagnóstico ,  biodefesa de infraestrutura crítica ,  contribuições de universidades 
com concessão de terras para biodefesa  e  capacidades de resposta estaduais, locais, tribais 
e territoriais . Em setembro de 2018 e em outubro de 2022, a Casa Branca lançou a  Estratégia 
Nacional de Biodefesa , uma das principais recomendações do Blueprint, e em setembro de 
2021 lançou o  Plano Americano de Preparação para Pandemias, seguindo as recomendações 
dos relatórios do Programa Apollo e da Agenda Athena da Comissão. A Comissão continua a 
enfrentar os desafios da biodefesa e a exigir reformas. O ex-senador Joe Lieberman e o 
governador Tom Ridge são co-presidentes da Comissão. O Hudson Institute  é o patrocinador 
fiscal da Comissão.

FONTE:https://biodefensecommission.org/commission-to-address-response-recovery-and-mitigation-as-biological-events-continue-to
-plague-the-nation/ 



EpiHacks, um processo para tecnólogos e especialistas em saúde para soluções 
ideais para prevenção e controle de doenças: abordagem de design centrado no 
usuário

Inovações baseadas em tecnologia criadas em colaboração por especialistas locais em 
tecnologia e especialistas em saúde podem otimizar o atendimento das necessidades 
prioritárias de prevenção e controle de doenças. Um EpiHack é uma abordagem distinta e 
colaborativa para desenvolver soluções que combinam a ciência da epidemiologia com o 
formato de um hackathon. Desde 2013, um total de 12 EpiHacks reuniram coletivamente mais 
de 500 profissionais de tecnologia e saúde de 29 países

FONTE:https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/assets.jmir.org/assets/preprints/preprint-34286-accepted.pdf 

Os sistemas de vigilância participativa aumentam os sistemas de vigilância tradicionais por 
meio do envolvimento bidirecional da comunidade. A evolução da plataforma digital 
possibilitou a expansão dos sistemas de vigilância participativa, globalmente, para detecção 
de eventos de saúde que impactam pessoas, animais, plantas e meio ambiente, ou seja, em 
todo o espectro SAÚDE ÚNICA.

A paisagem demonstrou a amplitude da aplicabilidade da vigilância participativa em todo o 
mundo para coletar dados de membros da comunidade e voluntários treinados para 
informar a detecção de eventos, desde pragas de plantas invasoras até sintomas semanais 
de gripe. Reconhecendo a importância da informação, esses sistemas compartilham 
simultaneamente as descobertas com os usuários. Esses sistemas de detecção de 
comunidades diretamente envolvidos capturam eventos antecipadamente e oferecem 
oportunidades para interromper surtos rapidamente.

FONTE:https://publichealth.jmir.org/2022/8/e38551/PDF 

Reconhecendo a natureza zoonótica do SARS-CoV-2, as investigações sobre potenciais 
hospedeiros animais são de grande importância para melhorar a compreensão da 
epidemiologia do COVID-19 e identificar espécies animais suscetíveis, bem como a possível 
transmissão entre humanos e animais. Descobertas positivas de uma reação em cadeia da 
polimerase em cães, gatos, visons de criação e felinos selvagens em zoológicos levantaram 
preocupações sobre o possível papel que o gado e os animais de companhia poderiam 
desempenhar na amplificação e disseminação do vírus. Vários estudos analisando a afinidade 
de ligação do receptor SARS-CoV-2 em diferentes espécies animais levantaram a hipótese de 
uma provável ampla gama de hospedeiros animais, especialmente mamíferos. Estudos de 
campo precisam ser feitos agora, no curto prazo, enquanto a circulação do vírus em humanos 

O Cenário dos Sistemas de Vigilância Participativa em Todo o Espectro Único de 
Saúde: Revisão Sistemática

Recomendações para a investigação epidemiológica do SARS-CoV-2 em animais 
expostos



está em andamento em diferentes partes do mundo. Uma investigação completa de Saúde 
Única é recomendada pela FAO para eventos em que o gado e animais de companhia estão em 
contato próximo com casos humanos confirmados de COVID-19, ou em situações em que os 
animais testaram positivo para SARS-CoV-2 na ausência de informações sobre o status de 
infecção de -entre em contato com humanos. Ao analisar conjuntamente informações 
laboratoriais e epidemiológicas sobre casos humanos e animais coletados por serviços de 
saúde pública e veterinários, o chamado 4-way linking, nossa compreensão da epidemiologia 
do COVID-19 e a transmissão potencial entre humanos e animais será bastante aprimorada.

FONTE:https://www.fao.org/3/cb7140en/cb7140en.pdf 

Um dos novos vírus encontrados têm semelhanças com o famoso SARS-CoV-2 — 
coronavírus causador da Covid-19. Os cientistas rotulam os 5 encontrados como 
“preocupantes”

Cientistas advertem que descobriram novos vírus em morcegos, um deles muito semelhante 
ao da Covid-19, em morcegos analisados no sul da China.
 
As informações divulgadas são do jornal britânico The Telegraph. As análises são de um 
estudo australiano que pesquisou 149 morcegos na província de Yunnan, cidade que faz 
fronteira com Laos e Mianmar.

Ao total, foram identificados 5 vírus “provavelmente patogênicos para humanos ou gados”. 
Entre os encontrados está um tipo de coronavírus com semelhanças importantes 
simultaneamente ao SARS-CoV-2 (causador da Covid-19) e o vírus da SARS — Síndrome 
Respiratória Aguda Grave.

“Isso significa que vírus semelhantes ao SARS-CoV-2 ainda estão circulando em morcegos 
chineses e continuam representando um risco de emergência sanitária”, afirma o professor 
Eddie Holmes, biólogo e virologista da Universidade de Sydney, coautor do estudo.

A pesquisa, pré-publicada na última quarta-feira (23/11) na BioRXiv, deverá passar por revisão 
de outros cientistas antes da publicação final.

O estudo mostrou que os morcegos são fontes naturais de constantes reinfecções 
simultâneas de diversos vírus — mostrando o potencial destes animais em abrigar 
microrganismos que podem trocar material genético, formando novos tipos de vírus.

“A principal mensagem para levar para casa é que os morcegos podem abrigar uma 
infinidade de diferentes espécies de vírus, ocasionalmente hospedando-os ao mesmo 
tempo”, disse o professor Jonathan Ball, virologista da Universidade de Nottingham.

“Essas coinfecções, especialmente com vírus relacionados como o coronavírus, dão aos 
vírus a oportunidade de trocarem informações genéticas críticas, dando origem 
naturalmente a novas variantes”, disse.

Ainda segundo o jornal The Telegraph, mais de 400.000 pessoas são infectadas anualmente 

Descobertos na China 5 novos vírus em morcegos com potencial de infectar huma-
nos, diz estudo



por diversos vírus transmitidos de morcegos no sul da China e outros países do sudeste 
asiático, de acordo com as estimativas mais atuais.

Dos 5 encontrados, o vírus BtSY2 é o que causa mais preocupação, por apresentar, ao mesmo 
tempo, características dos vírus causadores da Covid-19 e da SARS. A SARS matou 774 
pessoas em um surto em 2003 onde 8.000 foram infectados.

O vírus BtSY2 possui os mesmos receptores de ligação da proteína spike do coronavírus. Estes 
receptores podem, facilmente, se ligar às células humanas. Isso é um forte fator sugestivo de 
que este vírus pode ter o mesmo potencial de nos infectar.

A pesquisa atual não explica como o vírus da Covid-19 “saltou” dos morcegos para 
humanos, mas também não exclui a possibilidade de vazamento de algum laboratório. Os 
estudos são importantes para acompanhar como o vírus da Covid-19 evolui nos morcegos e 
seu potencial de causar novas infecções futuras.

FONTE:https://www.jornalciencia.com/descoberto-na-china-5-novos-virus-em-morcegos-com-potencial-de-infectar-humanos-diz-estu
do/ 

Como uma primeira edição do relatório anual State of Global Water Resources, este relatório 
mostra como os mapas e um resumo gráfico de vazão e TWS em bacias hidrográficas em todo 
o mundo poderiam aparecer em relatórios regulares sobre recursos hídricos globais. Esses 
mapas são baseados em dados modelados (e validados com dados observados na medida do 
possível) e informações de sensoriamento remoto da missão NASA GRACE para TWS. Dados 
modelados foram usados para alcançar a cobertura geográfica máxima. O relatório de 2021 
também inclui capítulos sobre os principais eventos hidrológicos em 2021 e uma breve visão 
geral das mudanças na criosfera relacionadas aos recursos hídricos.

FONTE:https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11424 

O foco da edição de 2022 do Atlas Global é apontar como o status dos tópicos de dispositivos 
médicos  apoia ou dificulta o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e apoia o  aumento do acesso a dispositivos médicos prioritários (incluindo diagnóstico 
in vitro) para emergências, bem-estar e  cobertura universal de saúde (UCH). Os perfis dos 
países incorporam fatos que indicam o status nacional de  dispositivos médicos em áreas 
como: políticas de dispositivos médicos, regulamentos, incorporação, listas, inventários,  
nomenclatura, avaliação de tecnologias de saúde, gerenciamento e recursos de engenharia 
biomédica. Esta  publicação destina-se a ser usada como referência por tomadores de decisão 
em Ministérios da Saúde, organizações não-governamentais organizações e instituições 
acadêmicas envolvidas em tecnologia de saúde nos níveis distrital,  nacional, regional ou 
global. Esta publicação esteve em consulta durante um período de 6 meses  em 2021 e 2022 e 
é mencionada no Relatório da Assembleia Mundial da Saúde WHA75/11 e no adendo  
WHA75/11 Add.1 sobre padronização da nomenclatura de dispositivos médicos.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240062207 
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INFORMAÇÕES:

CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO

https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html 

REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA

www.cidadesresilientes.net

PREVENTIONWEB

www.preventionweb.net/english/

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

http://www.defesacivil.sp.gov.br 

 CEPED UNICAMP   

https://ceped.cpa.unicamp.br/  


