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Plano de Contingência para Resposta às Emergências em 

Saúde Pública – Febre Amarela Manual de Vigilância Epidemiológica 

de Febre Amarela 

FONTE:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_contingencia_emergencias_febre_amarela

.pdf 

 

Plano Municipal de Contingência para o enfrentamento 

das arboviroses de Campinas 

O Plano Municipal de Contingência para o enfrentamento das arboviroses foi elaborado com o 

intuito de nortear a Administração na resposta às epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya.  

A proposta surgiu no Comitê Municipal de Prevenção e Controle das Arboviroses de Campinas, 

espaço que potencializa de forma intersetorial as ações de combate às arboviroses. 

Para a elaboração do plano, foi montada uma equipe técnica que tomou como referência o 

Plano Municipal de Contingência para o Enfrentamento da Dengue e Chikungunya 2015/2016 

– Campinas, SP.  

Este documento traz atribuições relativas não somente à Secretaria de Saúde, mas a outras 

secretarias municipais, departamentos e/ou órgãos da administração indireta da Prefeitura 

que têm responsabilidades no controle e prevenção da doença e na organização necessária do 

atendimento a situações de processos epidêmicos. Tais atribuições referem-se não somente 

ao período de maior incidência das doenças, mas também, ao período de menor incidência, 

quando devem ser implementadas ações permanentes coordenadas que darão sustentação às 

ações de resposta previstas no plano de contingência.  



Além da Secretaria de Saúde, o plano inclui as Secretarias de Chefia de Gabinete; Educação; 

Serviços Públicos; Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Recursos Humanos; 

Administração; Comunicação; Trabalho e Renda, Esportes e Lazer, Cultura, Habitação, Relações 

Institucionais, Assistência Social e Segurança Alimentar, além da Defesa Civil e da Sociedade de 

Abastecimento de Água e Saneamento (SANASA). É importante ressaltar que Campinas conta 

com um plano de contingência/2017, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e pela 

Organização Mundial de Saúde. No entanto, no plano vigente estão previstas atribuições 

relativas somente à Secretaria de Saúde. 

FONTE:http://www.saude.campinas.sp.gov.br/vigilancia/arboviroses_microcefalia/DECRETO_19621_

de_21-09-2017_Dispoe_sobre_a_criacao_do_Comite_Municipal_de_Prevencao.pdf 

FONTE:http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33390 

 

Estratégia Fiocruz para Agenda 2030 
Em 2017, a presidência da Fiocruz instituiu a “Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030”, 

considerando a análise histórica, de conjuntura e prospecção de futuro da instituição. 

A estratégia incorpora o documento das Nações Unidas ao desenvolvimento 

estratégico e ao programa de trabalho da Fiocruz em médio e longo prazos, com um 

entendimento que parte da determinação social da saúde e de temas conexos, dos 

estudos sociais de ciências, da ecologia de saberes e da teoria crítica sobre inovação e 

de modelos de desenvolvimento. 

A Agenda 2030 tem grande convergência de valores com a Fiocruz e com nossa matriz 

histórica, baseada em uma forte correlação entre saúde, desenvolvimento e 

sustentabilidade. Ao reforçar o pensamento crítico, o diálogo e inflexões em torno dos 

temas saúde, sociedade e desenvolvimento, a Agenda 2030 atua como marco e como 

grande catalisador para novos desafios e desdobramentos conceituais, acadêmicos, 

programáticos e políticos. A agenda das Nações Unidas e da Fundação caminham 

juntas, nesse sentido, na busca pela integração de direitos humanos, políticas sociais, 

sustentabilidade, inovação e desenvolvimento de modo que, como diz o lema do 

documento internacional, não seja ninguém deixado para trás. 

FONTE:https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/estrategia-fiocruz-para-agenda-2030 

FONTE:https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/cee-acompanhamento-da-agenda-2030 

FONTE:https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/miolo_saude_brasil_2030.p

df 



 

CDC-RFA-TP17-1701: Programa de Preparação 
Hospitalar - Acordo Cooperativo de Preparação para 
Emergências de Saúde Pública 

FONTE:http://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/reports/Documents/hpp-pmi-guidance-

2017.pdf 

 

Comitê Consultivo Nacional sobre Crianças e Desastres 

O conselho consultivo nacional sobre crianças e desastres (NACCD) foi estabelecido 
para fornecer aconselhamento e consulta ao secretário do HHS e / ou ASPR sobre 
questões relacionadas às necessidades médicas e de saúde pública das crianças, em 
relação a desastres. Para cumprir esta missão, o NACCD: 
  
 fornecer aconselhamento e consulta sobre as atividades realizadas nos termos da 
seção 2814 da Lei do Serviço de Saúde Pública (PHS) conforme aplicável e apropriado 
(42 USC § 300hh-16); 

• avaliar e fornecer informações sobre as necessidades médicas e públicas das 

crianças em relação à preparação, resposta e recuperação de emergências de todos 

os perigos; 

• fornecer aconselhamento e consulta sobre atividades de preparação e resposta de 

emergência estaduais para crianças, incluindo exercícios e exercícios relacionados 

de acordo com os objetivos de preparação previstos na seção 2802 (b) da Lei de PHS 

(42 USC § 300hh-1); e 

• fornecer conselhos e recomendações ao Secretário do HHS no que diz respeito a 

crianças e os subsídios médicos e de saúde pública e acordos de cooperação 

aplicáveis às atividades de preparação e resposta autorizadas nos Títulos III e XXVIII 

da Lei PHS (42 USC § 241 et seq.). 
  
A NACCD consistirá em não mais de15 membros votantes , incluindo o Presidente. O 
número total de membros será um número ímpar e os membros serão nomeados pelo 
Secretário do HHS dentre os especialistas científicos, de saúde pública e médicos 
especializados da Nação em áreas consistentes com a finalidade e funções do comitê 
consultivo. 

FONTE:http://www.phe.gov/Preparedness/legal/boards/naccd/Documents/naccd-charter.pdf 



FONTE:http://www.phe.gov/Preparedness/legal/boards/naccd/Documents/naccd-pblc-

roster2017.pdf 

 

Investir em Mitigação para Construir uma Nação Mais 
Resiliente 

Autor:  
Daniel Kaniewski, PhD  

Os principais desastres testam persistentemente a capacidade de nossa nação para se 
recuperar e se adaptar. À medida que o ano civil de 2017 chegou ao fim, mais de 25 
milhões de americanos (quase 8% da população dos EUA) foram afetados por 
desastres sem precedentes. A variedade de desastres causados por inundações, 
furacões ou incêndios florestais e as perdas significativas não afetaram apenas uma 
pessoa ou uma família, o impacto desses eventos é sentida por todos nós. 

Mais do que qualquer outra coisa, 2017 destacou a necessidade de a nação mudar a 
forma como nos preparamos e mitiguemos contra os riscos futuros. Precisamos mudar 
a forma como pensamos e criamos uma verdadeira cultura de preparação. Investir em 
atividades de mitigação antes do próximo desastre é a chave para construir uma nação 
mais resiliente. 

Mitigação Salva: Subsídios federais de Mitigação Poupe $ 6 por $ 1 gasto, excedendo 
códigos de construção economiza $ 4 por $ 1 gasto 

Mais cedo, o Instituto Nacional de Ciências do Edifício divulgou o Relatório Interino de 
Mitigação de Riscos Naturais: Relatório intercalar de 2017, que atualiza e expande seu 
relatório anterior publicado em 2005. O novo relatório demonstra um maior benefício 
líquido dos investimentos de mitigação federais do que se entendia anteriormente. 

Com base em dados atualizados e em uma ampla gama de programas federais 
examinados, os subsídios de mitigação financiados pelo governo federal, em média, 
podem salvar a nação US $ 6 em custos de desastre futuros por cada $ 1 gasto em 
mitigação de riscos. Isso decorre da descoberta do estudo de 2005 de que $ 1 gasto 
em resultados de mitigação em US $ 4 em poupança. (A nova descoberta é baseada 
em US $ 158 bilhões em poupança de programas de bolsas de mitigação financiados 
pelo governo federal de 1993 a 2016.) 

O relatório também demonstra pela primeira vez que, em média, os investimentos 
feitos pelas comunidades locais e pelos proprietários em medidas de mitigação de 
riscos que excedem os códigos de construção padrão podem salvar a nação de US $ 4 



por cada $ 1 gasto. Isso equivale a US $ 15,5 bilhões em economias de um ano de 
construção de novas construções além dos requisitos do código. 

Esboço de Estratégia Nacional de Investimento de Mitigação liberada para 
comentários públicos: compartilhe suas idéias de investimento de mitigação 

Todo nível de governo tem diferentes abordagens, fontes de financiamento, mandatos 
e requisitos para investir em esforços para mitigar o risco de desastres. Essa 
disparidade criou uma mistura complicada de prioridades e caminhos através das quais 
as comunidades devem navegar se quiserem mitigar o risco de desastres ou se 
fortalecerem depois de um desastre. 

A FEMA está empenhada em investir em atividades de mitigação, e nossa equipe de 
liderança vê a mitigação como a pedra angular de como construímos comunidades 
mais preparadas. A FEMA preside o Mitigation Framework Leadership Group, que é um 
grupo interinstitucional de nível superior que promove a coordenação dos esforços de 
mitigação em todo o governo federal para avançar capacidades básicas de mitigação 
em todo o país. Hoje, o grupo está lançando o Projeto de Estratégia de Investimento 
Nacional de Mitigação para comentários públicos. 

O lançamento do esboço da Estratégia desencadeia uma discussão maior em todo o 
país sobre como melhorar os investimentos em mitigação para proteger vidas, 
comunidades e propriedades de riscos naturais ao mesmo tempo em que criam uma 
verdadeira cultura de preparação em todo o país. 

O feedback sobre as abordagens propostas é vital, pois sua contribuição garantirá que 
a Estratégia inclua as perspectivas de diversos parceiros públicos e privados. 

A Estratégia fornece uma abordagem nacional para os investimentos de mitigação, 
fundamentada em três princípios fundamentais: 

• Capacitar e facilitar investimentos e inovação de mitigação do setor privado e 
sem fins lucrativos; 

• Melhorar a colaboração entre o governo federal, os governos estaduais e locais 
e as entidades tribais e territoriais, respeitando os conhecimentos locais em 
investimentos de mitigação; 

• Faça decisões com base em dados e riscos que incluem custos e riscos ao longo 
da vida. 

Uma série de recomendações com seis resultados desejados é delineada na Estratégia, 
que - se encontrou - poderia resultar em uma nação melhor equipada e menos 
vulnerável a riscos naturais. Se for seguido, as recomendações devem ajudar a 
desenvolver uma abordagem integrada e nacional para investimentos de mitigação 
que reduz a perda de vidas e lesões e fortalece a resiliência de nossas comunidades e 
nossa infraestrutura. 



Encorajamos nossos stakeholders e parceiros a rever a Estratégia, juntar-se à 
conversa e nos dar feedback sobre uma abordagem mais eficiente e coordenada para 
investimentos em mitigação. Aceitamos comentários até 11 de março de 2018. Para 
obter mais informações sobre a Estrutura Nacional de Mitigação, 
visite www.fema.gov/national-mitigation-framework . 

Juntos, podemos mudar a forma como nos preparamos para o próximo desastre e 
construir uma nação mais resistente. 

 Nota do Editor: Para mais informações sobre o Vice-Administrador Adjunto Kaniewski, 

veja sua biografia oficial . 

FONTE:https://www.fema.gov/media-library-data/1515688801146-

ef9a42945d292dc6848dc4390dc0b032/Draft-National-Investment-Strategy-for-Public-

Comment_Jan2018.pdf 

 

 

Gestão Sustentável da Terra para o Clima e as Pessoas 

A Terra fornece serviços ecossistêmicos cruciais para a existência humana e para o 
bem-estar humano, incluindo serviços de provisionamento, regulação, apoio e 
culturais. Esses serviços fornecem, entre outros, a produção de ar fresco, alimentos, 
alimentos, combustível e fibras. Eles regulamenta os riscos de riscos naturais e as 
mudanças climáticas, oferecem valores culturais e espirituais para a nossa sociedade e 
apoiam funções ecológicas fundamentais, como o ciclo de nutrientes e água, filtragem 
e armazenamento e são fundamentais para a vitalidade econômica. No entanto, a 
desertificação, a degradação da terra e a seca (DLDD), bem como a mudança climática 
podem negativamente. 

FONTE:http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-09/SPIPB_3_SPA_WEB.pdf 

 

Síntese das Políticas Nacionais de Gestão da Seca 

Este documento sintetiza os conceitos apresentados ao longo das seis oficinas. 

FONTE:http://www.droughtmanagement.info/literature/UNW-

DPC_Synthesis_Capacity_Development_to_Support_NDMP_2015.pdf 



EVENTOS 

 

Com apoio do PNUD, especialização em gestão pública 
local recebe inscrições até 6 de fevereiro 

Funcionários públicos municipais terão a oportunidade de se especializar para ampliar 
as ações de desenvolvimento sustentável em seus locais de atuação. A Escola Nacional 
de Administração Pública (ENAP) promove, com o apoio do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), um curso de especialização lato sensu em 
Gestão Pública com Ênfase em Governo Local. As inscrições podem ser feitas até 6 de 
fevereiro. 

Outro objetivo da formação é garantir a eficiência na promoção dos direitos da 
população. A capacitação é voltada para servidores envolvidos em processos de 
tomada de decisão. 

O curso busca aumentar a capacidade dos municípios de utilizar ferramentas e 
instrumentos de planejamento, orçamento, governança, gestão de riscos, elaboração e 
monitoramento de projetos, tendo em vista a aplicação de conhecimentos técnicos de 
gestão pública municipal, gestão metropolitana, gestão de políticas de infraestrutura 
local e de planejamento territorial. 

A oficial de programa para Paz e Governança do PNUD no Brasil, Moema Freire, explica 
que “este é o primeiro curso de especialização em Gestão Pública da ENAP voltado 
exclusivamente às necessidades e ao fortalecimento das capacidades de servidores 
públicos municipais para planejar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas”. 
A iniciativa contempla ainda formações para a implementação, no âmbito local, da 
Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 
(ODS). 

Serão oferecidas 120 vagas, distribuídas em quatro áreas: Gestão Pública Local, Gestão 
Metropolitana, Planejamento Territorial e Infraestrutura Local. Os candidatos deverão 
ter diploma de graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) e três anos completos de experiência na Administração Pública, no 
emprego público municipal, distrital ou no consórcio. 

A especialização é direcionada a servidores, efetivos ou comissionados; empregados 
públicos municipais e distritais; e servidores e empregados de consórcios municipais. 
Participantes devem ser ocupantes de cargos efetivos e/ou em comissão e estar em 
exercício das funções na administração direta ou indireta municipal ou distrital em 
áreas relacionadas a planejamento, orçamento, gestão, administração, obras, 
infraestrutura, transporte e planejamento urbano. 



As datas previstas para o início das aulas são: 5 de março de 2018 (cursos à distância) e 
19 de março de 2018 (aulas presenciais). Haverá bolsa de ajuda de custo e 
fornecimento de alojamento. 

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. O PNUD é parceiro na 
implementação do curso. 

FONTE:http://www.enap.gov.br/web/pt-br/especializacao-em-gestao-publica-com-enfase-em-

governo-local 

FONTEhttp://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/01/12/especializ

a-o-em-gest-o-p-blica-com-nfase-em-governos-locais-est-com-inscri-es-abertas-at-6-de-fevereiro.html 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

 

Treinamento de formadores em tornar as cidades 
resilientes: desenvolvimento e implementação de planos 
de ação de redução de risco de desastre 

Antecedentes e Introdução 

As cidades são centros de ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade, 
desenvolvimento social e muito mais. No seu melhor, as cidades permitiram que as 
pessoas avançassem social e economicamente. No entanto, agora que metade da 
população mundial vive nas cidades, fazer cidades sustentáveis e resilientes - em meio 
a um clima em mudança, recursos de destruição rápida e urbanização não planejada - 
é um dos nossos maiores desafios e oportunidades. 

O envolvimento das cidades e das autoridades locais esteve na vanguarda da discussão 
em muitos dos fóruns globais, incluindo a Terceira Conferência Mundial das Nações 
Unidas para Redução do Risco de Desastres (WCDRR), em março de 2015, quando 187 
Estados membros da ONU adotaram o Quadro Sendai para Redução do Risco de 
Desastres 2015 -2030 - o plano global para a redução do risco de desastres (RRD). As 
cidades são fundamentais para enfrentar os riscos locais e é altamente encorajado 
para que as cidades criem resiliência através de um desenvolvimento sustentável e 
inclusivo - desenvolvimento que aborda as causas profundas dos riscos existentes e 
evite a criação de novos. 

Apoiar os governos locais na redução de risco, abordar os desafios do desenvolvimento 
sustentável e alcançar a meta 'e' do quadro Sendai e o indicador 11b dos Objetivos de 



Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Escritório das Nações Unidas para a Redução do 
Risco de Desastres (UNISDR) e o Europeu A Comissão participou de uma iniciativa de 
três anos intitulada "Tornar as cidades sustentáveis e resilientes: implementando o 

quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030 no nível local". Esta 
iniciativa visa apoiar 20 cidades de alto risco a nível mundial para desenvolver e 
facilitar a implementação de planos de redução de risco de desastres e resiliência até 
o primeiro trimestre de 2019. As cidades incluem: Kampala, Uganda; Dire-Dawa, 
Etiópia; Kisumu, Quênia; Yaounde, Camarões; Praia, Cabo Verde; Cartum, República do 
Sudão; Ismaliya Governorate, Egito; Nablus, Palestina; Nouakchott, 
Mauritânia; Honiara, Ilhas Salomão; Ulaanbaatar, Mongólia; Cidade de Katmandu, 
Nepal; Dhaka North City Cooperation, Bangladesh; Cilacap Regency, 
Indonésia; Mawlamyine, Myanmar; Tegucigalpa, Honduras; Guayaquil, Equador; San 
Juan de Lurigancho, Peru; Cidade da Guatemala, Guatemala; e Santo Domingo Esto, 
Republica Dominicanna. 

Com base nos esforços atuais nesses governos locais e em colaboração com várias 
partes interessadas, esta iniciativa apoiará o desenvolvimento e implementação de 
planos de desenvolvimento com base no risco, com uma correlação direta com o 
aumento da capacidade de gerenciamento de riscos e monitoramento de serviços 
públicos aprimorados para as comunidades. A capacidade das cidades beneficiárias e 
das principais partes interessadas é fundamental para o sucesso desta iniciativa. Um 
Treinamento de Formadores sobre "Construir as Cidades Resilientes: 
Desenvolvimento e Implementação de Planos de Ação de Redução de Riscos de 
Desastres" será organizado nos dias 23-26 de janeiro de 2018 no centro de 
treinamento UNISDR-GETI em Incheon, República da Coréia. 

Este workshop visa: 

• Forneça uma visão geral sobre o Quadro Sendai para Redução do Risco de 
Desastres e sua vinculação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: do 
quadro global à implementação local 

• Compartilhe ferramentas úteis para que as cidades autoavaliem sua resiliência, 
incluindo o New Ten Essentials, a Ferramenta de Estimativa de Risco Rápido e o 
Scorecard de Resiliência de Desastres para as Cidades 

• Introduza um guia passo-a-passo para o desenvolvimento de banco de dados 
de perda local para o planejamento de resiliência 

• Pratique o desenvolvimento do plano de redução do risco de desastres e 
resiliência 

• Trocar experiências e construir conexões para a colaboração de cidade para 
cidade na construção de resiliência entre as cidades, parceiros e partes 
interessadas participantes 

Resultados esperados: 

• As cidades beneficiárias e os parceiros melhoraram a compreensão e 
equiparam ferramentas para o desenvolvimento de bancos de dados locais de 
perda de desastres e DRR e planos de ação de resiliência 



• Rede entre cidades beneficiárias, parceiros e partes interessadas reforçadas 
para complementar o desenvolvimento e implementação de RRD e planos de 
ação de resiliência 

• Plano de trabalho e cronograma acordado 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/56597_agenda.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  

resiliente-edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

 

 

 


