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Honraria concedida pelo Governo do Estado e entregue no Palácio dos Bandeirantes reconhe-
ce trabalho da Prefeitura.

Campinas já auxiliou 38 municípios a aderirem à campanha Construindo Cidades Resilientes 
(MCR2030), das Nações Unidas

Campinas foi a primeira colocada no Prêmio Município Cidade Resiliente concedido pelo 
Governo do Estado de S. Paulo. A outorga da certificação, no grau Ouro, foi entregue nesta 
quarta-feira, dia 16 de março, em cerimônia com a presença do governador João Dória no 
Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furta-
do, representou o prefeito Dário Saadi e recebeu a honraria. Na ocasião, também foi celebrado 
o 46º aniversário da Defesa Civil do Estado.

A certificação foi recebida pelo desempenho de Campinas no âmbito do programa Município 
Resiliente. Na carta de concessão do prêmio, o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordena-
dor Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Alexandre Monclús Romanek, informou 

Campinas é primeira colocada no Prêmio de Cidade Resiliente, com grau ouro



que o programa avalia a maturidade da administração municipal, na gestão do risco e do 
desastre. “Como resultado da avaliação dos indicadores de 2019, o município de Campinas 
destacou-se entre aqueles que obtiveram mais de 70 pontos, alcançando a primeira colo-
cação”, informou.

A aferição é feita com base nos indicadores de gestão do Índice de Efetividade da Gestão Muni-
cipal (ieg-m) do Programa Município Verde Azul e da Campanha Construindo Cidades Resi-
lientes (MCR2030), das Nações Unidas. Além de Campinas, o município de São José do Rio 
Preto também recebeu o grau ouro.

De acordo com o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, a premiação é “mais um reconheci-
mento para a cidade de Campinas, fruto de um trabalho sistêmico da Prefeitura Municipal”.
O diretor destacou, ainda, que Campinas já ajudou 38 cidades paulistas a aderirem à Iniciativa 
MCR 2030, compartilhando conhecimentos e boas práticas para redução de desastres. O mu-
nicípio também foi o escolhido para ser o primeiro Nó de Resiliência no Brasil, pelo Comitê 
de Coordenação Global da MCR2030 e Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco 
de Desastres (UNDRR).

Além disso, Campinas criou por decreto o Centro de Resiliência a Desastres, para apoiar cida-
des e entidades locais que têm o compromisso político e técnico de tomar medidas para 
enfrentar os riscos de desastres e de eventos climáticos.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43700 

Atuação integrada fez cidade conquistar a qualificação na categoria Ouro

Rio Preto recebeu na tarde desta quarta-feira, 16, o Prêmio Município Resiliente, com direito 
à qualificação na categoria Ouro. A cidade ficou com a primeira colocação no programa Muni-
cípio Resiliente, cuja pontuação tem por base os desempenhos da cidade, no ano de 2019, em 
três programas: Município Verde-Azul, Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEG-M) e 
Campanha Cidades Resilientes.

O programa premia cidades que adotaram, de maneira proativa, medidas para garantir o 
acesso à informação, o atendimento rápido à população e o acolhimento humanitário em 
casos de catástrofes e grandes emergências – o que permite à cidade retornar à situação de 
normalidade o mais rápido possível, após passar por eventuais ocorrências de grandes pro-
porções. Entre as principais medidas já tomadas por Rio Preto está a elaboração de um Plano 
Municipal de Resiliência.

A premiação foi outorgada pelo Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de 
Proteção de Defesa Civil, Alexandre Monclús Romanek. “Essa premiação é um reconhecimen-
to ao trabalho que vem sendo realizado desde 2017, não somente por esta Defesa Civil, mas 
por todas as secretarias e órgãos públicos, com o total apoio do prefeito Edinho. Trata-se de 
um conjunto de medidas adotadas que visam à prevenção e, em caso de sinistros, mitigar seus 
danos e efeitos e o restabelecimento dos serviços essenciais a população o mais rápido possí-

Rio Preto é premiada pelo governo Estadual como Município Resiliente



vel”, comentou o coordenador da Defesa Civil de Rio Preto, Carlos Lamin.
Além de Rio Preto, apenas a cidade de Campinas alcançou a certificação na categoria Ouro. A 
cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . r i o p r e t o . s p . g o v . b r / r i o - p r e t o - e - p r e m i a d a - p e -
lo-governo-estadual-como-municipio-resiliente/#:~:text=A%20cidade%20ficou%20com%20a,M)%20e%20Campanha%20Cidad
es%20Resilientes. 

Gestores de 12 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) concluíram na última 
sexta-feira, dia 18 de março, o curso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAS – sigla em 
inglês). A capacitação contou com 23 alunos e teve carga horária de 24 horas. Tanto as aulas 
quanto a cerimônia de entrega de certificados foram realizadas na sede da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral (CATI), no Jardim Chapadão, em Campinas. O curso foi promovido 
pela Defesa Civil de Campinas e pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor 
(EGDS).

Defesa Civil e EGDS promovem curso de drones a gestores de 12 cidades



A capacitação também contou com apoio da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) 
do governo do estado e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SP (IFSP) – 
Campus avançado de Rio Claro. 

Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, o curso de operação de RPAS 
(drone) é uma exigência legal para que os municípios recebam recursos para criação de um 
Centro de Operação de Emergência (COE) da Defesa Civil conforme determinado pelo Con-
selho da RMC. "Os gestores responsáveis pela área de Defesa Civil precisam apresentar o cer-
tificado de habilitação de pilotagem e Campinas está apoiando as demais cidades da RMC na 
conquista desta certificação", disse. 

O diretor-executivo da Agemcamp, Benjamin Bill Vieira de Souza, esteve presente em uma das 
aulas da capacitação que reuniu gestores das cidades de Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, 
Sumaré, Vinhedo, Valinhos, Artur Nogueira, Morungaba, Santo Antônio de Posse, Campinas, 
Americana, Santa Barbara do Oeste.

Em janeiro deste ano foi aprovado por unanimidade no Conselho de Desenvolvimento da RMC 
(atrelado à Agemcamp) o projeto de criação de 20 salas de coordenação para discussão de 
politicas Públicas voltadas para a redução de riscos de desastres e apoio a situações de crises 
instaladas nos municípios, além de um drone por município para ações de Defesa Civil.

Com investimento de R$ 100 mil do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas 
(Fundocamp), o projeto possibilita a gestão sistêmica de governança pública em nível munici-
pal e metropolitano. Também atende as diretivas do Marco de Sendai (2015/2030) e da Inicia-
tiva Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) que são auditados pelo Estado através do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

O município de Campinas assumiu o compromisso de capacitar outras cidades para aderirem 
à MCR2030 cuja meta é criar e articular experiências entre as cidades que promovam, ao 
mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável e a redução de risco de desastres.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43741 

Uso do sistema SISS-Geo (Sistema de Informação em Saúde Silvestre) possibilita somar 
esforços com o poder público

Moradores do Colinas do Atibaia recebem treinamento para monitorar a fauna



A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Unidade de Vigilância de Zoo-
noses (UVZ), promoveram nesta quinta-feira, dia 17 de março, um treinamento para morado-
res e funcionários do Loteamento Colinas do Atibaia sobre a plataforma SISS-Geo (Sistema 
de Informação em Saúde Silvestre) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O objetivo foi sensi-
bilizar os moradores da região para somar esforços com o poder público visando ao monitora-
mento da fauna.

Foi a primeira vez que esse treinamento foi oferecido para a comunidade. A plataforma pode 
ser usada pela população para registrar, on-line ou off-line, observações sobre a fauna em 
Campinas. 

A coordenadora da UVZ, Elen Fagundes, contou que serão oferecidos novos treinamentos para 
a população. Ela destacou que os moradores do condomínio Colinas moram em uma área de 
preservação ambiental, que foi justamente onde houve a morte de macacos por febre amarela 
em 2017 e 2018. “É uma região com muitos animais silvestres e a morte desses animais pode 
ser um indicativo de circulação de algum patógeno que pode ser transmitido aos seres huma-
nos”, alertou. 

Elen ressaltou que a população pode integrar uma rede de apoio, junto aos órgãos públicos, 
no sentido de identificar rapidamente a ocorrência de mortes de animais e comunicar de ime-
diato à UVZ. 

O engenheiro agrônomo Ary Vieira de Paiva, morador do condomínio, destacou que o sistema 
será aplicado pela comunidade para alimentar o banco de dados na perspectiva da prevenção. 
“Esta ferramenta terá uma utilidade pública efetiva e esperamos, com isso, além da questão 
da saúde pública, ajudar na preservação do meio ambiente”, disse. Ele contou que o grupo que 
participou da ação replicará o conhecimento adquirido no treinamento, a fim de alcançar mais 
pessoas. 

“Estamos localizados em uma região ao lado da área de mata do Ribeirão Cachoeira e temos 
uma interface muito grande com os animais nativos. O SISS-Geo permite antecipar diagnósti-
cos e desenvolver medidas preventivas para proteger a saúde pública e a saúde animal”, 
contou Paiva.

O treinamento é uma iniciativa do âmbito do Programa Cidades Resilientes e cumpre o com-
promisso assumido no contexto da certificação recebida pelo município, quando Campinas 
foi reconhecida como primeiro Centro de Resiliência a Desastres do país. Esse reconheci-
mento veio do Comitê de Coordenação Global da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes 
(MCR2030) e Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNDRR).

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/43719 



Combate à resistência antimicrobiana em pessoas e animais: 
uma abordagem de saúde única

Uma nova história da One Health in Action compartilha como o CDC trabalhou com parceiros 
para melhorar o uso de antimicrobianos em animais.

A resistência antimicrobiana (RA) é um problema de Saúde Única que afeta não apenas as 
pessoas, mas também os animais, as plantas e o meio ambiente. O uso de antimicrobianos 
em qualquer lugar – como em um hospital ou em uma fazenda – pode contribuir para a RA, 
dificultando o tratamento de infecções em pessoas e animais. O CDC trabalhou com parceiros 
em todo o país para aprender sobre a disseminação de germes e uso de antimicrobianos no 
processo de produção de bezerros leiteiros; canis para criação de cães; e ambientes veteri-
nários. O conhecimento adquirido com esses esforços pode ajudar a informar treinamentos, 
educação e ferramentas para promover a administração antimicrobiana e, finalmente, impe-
dir a propagação de germes AR em animais e pessoas.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . c d c . g o v / o n e h e a l t h / i n - a c t i o n / c o m b a -
ting-ar-in-people-and-animals.html?ACSTrackingID=USCDC_1164-DM78028&ACSTrackingLabel=One%20Health%20Update%3A
%20Combating%20Antimicrobial%20Resistance%20in%20People%20and%20Animals&deliveryName=USCDC_1164-DM78028 

Américas: mais cinco milhões de pessoas em extrema pobreza e altamente 
expostas a desastres após dois anos de pandemia de COVID-19

Dois anos desde o início da pandemia de COVID-19, mais cinco milhões de pessoas estão em 
extrema pobreza na América Latina e no Caribe, tornando-as mais expostas ao impacto dos 
desastres, alerta a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho (IFRC). . Isso eleva o número total de pessoas em extrema pobreza na região para 86 
milhões, com mulheres, migrantes e pessoas em áreas urbanas vulneráveis especialmente 
afetadas.

Desde o início da pandemia em 2020, a rede de sociedades da IFRC e da Cruz Vermelha nas 
Américas forneceu serviços de água, saneamento e higiene comunitária a mais de 10 milhões 
de pessoas. Suas equipes em campo forneceram informações sobre COVID-19 e vacinas para 
mais de sete milhões e apoiaram a vacinação de 1,5 milhão de pessoas. Também respondeu 
paralelamente às necessidades humanitárias de mais de 680.000 pessoas afetadas por 
desastres durante a pandemia.

Martha Keays, diretora da IFRC para as Américas, disse:

“A renda, a poupança e o poder de compra das famílias mais vulneráveis diminuíram e, a 
menos que ajamos em 2022, continuaremos a testemunhar esses efeitos na forma de fome, 
exclusão e acesso desigual às vacinas COVID-19. Para evitar isso, precisamos urgentemente 
proteger os meios de subsistência dos mais vulneráveis, garantir acesso equitativo a vacinas 
em países de baixa e média renda e construir confiança nas comunidades".

Esse nível de pobreza extrema, não visto em 27 anos, deixa comunidades vulneráveis altamen-
te expostas ao impacto de desastres, como as recentes chuvas e inundações na  América do 



2º aniversário da pandemia de COVID: 3 coisas que erramos e 3 coisas a serem 
observadas

Sul e outros eventos relacionados à crise climática. Também aumenta o risco de deslocamen-
to e migração. Somente em 2020, pelo menos 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas na 
América Central devido a emergências, incluindo os furacões Eta e Iota. Globalmente, desde 
o início da pandemia, pelo menos 139 milhões de pessoas sofreram os efeitos compostos do 
COVID-19 e desastres relacionados ao clima.

Ghotai Ghazialam, gerente de operações COVID-19 da IFRC para as Américas, disse:

“Durante a resposta à pandemia de COVID-19 dos últimos 24 meses, testemunhamos como as 
comunidades foram empurradas ainda mais para a pobreza e a desigualdade, enquanto 
enfrentavam outras emergências paralelas relacionadas a eventos climáticos; isso afetou 
pessoas já em uma situação muito crítica. resiliência, é fundamental acelerar e apoiar sua 
recuperação socioeconômica e garantir seu acesso a vacinas e serviços de saúde abrangen-
tes, que são fundamentais para evitar que caiam em precariedade irreversível.''
Em 2022, as equipes locais da Cruz Vermelha continuarão a promover a redução do risco de 
desastres, a preparação, o acesso equitativo a vacinas e a implementar seus programas de 
resposta à COVID-19. Esses programas continuarão especialmente em áreas onde as taxas de 
vacinação são baixas, como na região do Caribe, por meio de transferências de renda, vaci-
nação de populações isoladas, pesquisas em andamento sobre o impacto da pandemia no 
bem-estar das populações e atividades para construir confiança em vacinas.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . i f r c . o r g / p r e s s - r e l e a s e / a m e r i c a s - f i v e - m i -
llion-more-people-extreme-poverty-and-highly-exposed-disasters-after

Há exatos dois anos, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decla-
rou o COVID-19 uma pandemia global 

Isso foi dois meses depois de relatos de um vírus misterioso infectando pessoas em Wuhan, a 
cidade mais populosa da China central. Os primeiros relatórios disseram que o vírus não 
parecia ser facilmente espalhado por humanos.

Bem, o vírus SARS-CoV-2 pode realmente ser espalhado por humanos. Ele rapidamente 
viajou ao redor do mundo e até agora infectou mais de 450 milhões de pessoas.

A COVID-19, a doença que causa, já causou mais de seis milhões de mortes, tornando-se 
uma das pandemias mais mortais da história.

Naqueles primeiros dias, sabíamos muito pouco sobre o vírus e o COVID.

Aqui estão três coisas que percebemos que estavam erradas à medida que a pandemia 
avançava e três coisas que precisamos ficar de olho à medida que nos aproximamos da fase 
endêmica , onde o vírus continua a circular na população em níveis relativamente estáveis.

1. Muitos estavam preocupados que não receberíamos uma vacina

No início de 2020, não sabíamos se uma vacina contra o SARS-CoV-2 era possível.



Houve tentativas anteriores de desenvolver vacinas contra a síndrome respiratória aguda 
grave (SARS) e a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), dois coronavírus semelhan-
tes que também causaram surtos neste século. Algumas dessas vacinas entraram em 
ensaios clínicos, mas nenhuma foi aprovada.

Antes do COVID, a vacina desenvolvida mais rapidamente era para caxumba , que levava 
quatro anos.

Mas em menos de 12 meses, a Pfizer/BioNTech desenvolveu uma vacina de sucesso. Agora 
temos 12 vacinas aprovadas para uso pleno em diferentes partes do mundo, 19 para uso 
emergencial e mais de 100 ainda em fase de testes clínicos.

Tanto a Pfizer quanto a Moderna também iniciaram os ensaios clínicos de uma vacina especí-
fica da Omicron.

Existem também vários grupos de pesquisa em todo o mundo desenvolvendo vacinas com o 
objetivo de trabalhar contra todas as variantes do SARS-CoV-2.

2. Alguns pensaram que não precisávamos de máscaras faciais

Nos primeiros dias, sem vacina, para reduzir a transmissão, tínhamos que contar com medi-
das preventivas individuais, como higiene das mãos, distanciamento social e máscaras faciais.
Embora houvesse ampla aceitação de lavagem das mãos e distanciamento social protegido 
contra infecções, as máscaras faciais eram muito mais controversas.

Antes de abril de 2020, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA des-
aconselhavam o uso de máscaras faciais pelo público. Aparentemente, havia duas razões para 
isso.

Primeiro, o CDC temia que não houvesse um suprimento suficiente de máscaras cirúrgicas e 
N95, essenciais em ambientes de alto risco.

Em segundo lugar, pensava-se na época que pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas não 
poderiam transmitir o vírus (agora sabemos que podem).

No entanto, em 3 de abril de 2020, o CDC mudou seu conselho e recomendou que o público 
em geral usasse máscaras faciais de pano com várias camadas.

Isso agora foi atualizado para usar uma máscara bem ajustada que é usada de forma consis-
tente.

Com o advento da Omicron, alguns especialistas dizem que as máscaras faciais de pano não 
estão à altura da tarefa e as pessoas devem pelo menos usar máscaras cirúrgicas ou másca-
ras respiratórias ainda melhores, como P2, KN95 ou N95.

3. Nos preocupamos muito com a transmissão de superfície

Nos primeiros dias da pandemia, pensava-se que superfícies contaminadas eram um dos 
principais meios de transmissão do COVID.

As pessoas usavam luvas ao ir ao supermercado (algumas ainda usam) e lavavam os pacotes 



 de alimentos quando chegavam em casa.

No entanto, agora sabemos que o vírus se espalha principalmente por aerossol e trans-
missão de gotículas.

Quando uma pessoa tosse ou espirra, gotículas contendo muco, saliva, água e partículas de 
vírus podem pousar em outras pessoas ou cair em superfícies.

Gotículas maiores tendem a não viajar muito e caem rapidamente.

Gotículas menores chamadas aerossóis podem permanecer no ar por um longo período de 
tempo antes de se estabelecerem.

Os cientistas agora acreditam que a transmissão através do toque em superfícies contamina-
das é bastante rara.

3 coisas para ficar de olho

Há três questões-chave que precisamos estar cientes à medida que o COVID lentamente se 
torna endêmico.

1. Novas variantes

Ainda há potencial para variantes novas e mais severas nos atingirem. Uma das principais 
razões para isso são as baixas taxas de vacinação em muitos países em desenvolvimento. 
Quanto mais o vírus se replica em populações não vacinadas, maior a chance de mutações e 
variantes.

Os fabricantes de vacinas Pfizer e Moderna fabricam a vacina em suas próprias instalações ou 
licenciam o direito de produzir a vacina em outros países.

Isso o coloca fora do alcance financeiro da maioria dos países em desenvolvimento, que então 
precisam contar com a iniciativa COVAX para suprimentos. A COVAX é uma instalação mundial 
financiada por países desenvolvidos e organizações doadoras para comprar vacinas a serem 
distribuídas aos países em desenvolvimento.

Pesquisadores do Centro de Desenvolvimento de Vacinas do Hospital Infantil do Texas revela-
ram uma vacina baseada em proteínas chamada Corbevax. Ele usa tecnologia estabelecida e 
fácil de fabricar e está sendo fornecido sem patente para países em desenvolvimento. Já rece-
beu autorização de uso emergencial na Índia.

Tem mais de 80% de eficácia contra a doença sintomática, embora isso seja contra a variante 
Delta não mais dominante. Ensaios estão em andamento para determinar sua eficácia contra 
o Omicron.

Se aprovado, isso deve ajudar muito a aumentar as taxas de vacinação em muitos países em 
desenvolvimento.

2. Diminuição da imunidade

Muitas pessoas mais velhas e vulneráveis tiveram sua terceira dose em novembro ou dezem-



Ex-diretores do CDC: coordenar os dados de saúde de nossa nação salvará vidas

bro do ano passado, com sua imunidade diminuindo rapidamente.

Precisamos fornecer uma quarta dose de vacina o mais rápido possível aos idosos e vulnerá-
veis.

3. Longo COVID

Os políticos estão ignorando o longo COVID .

Com milhares de casos por dia na Austrália, no próximo ano teremos um tsunami de pessoas 
que sofrem de problemas de saúde de longo prazo.

Portanto, simplesmente não podemos ignorar os números altos de casos e seria prudente 
manter pelo menos algumas medidas de saúde pública (por exemplo, mandatos de máscara 
facial) para reduzir o número de casos.

Uma boa notícia é que o Fundo Futuro de Pesquisa Médica da Austrália financiará pesquisas 
sobre o longo COVID este ano.

F O N T E : h t t p s : / / t h e c o n v e r s a t i o n . c o m / c o v i d - p a n d e m i c - 2 n d - a n n i v e r -
sary-3-things-we-got-wrong-and-3-things-to-watch-out-for-177618 

À medida que o surto de SARS-CoV-2 diminui, precisamos aplicar as lições que aprendemos 
durante essa pandemia para melhorar nossa resposta à próxima emergência de saúde. Um 
grande obstáculo tem sido a falta de dados de saúde necessários para rastrear a pandemia e 
avaliar seu impacto no complexo ecossistema de saúde e saúde pública dos EUA. Essa falta de 
dados padronizados e oportunos prejudicou nossa capacidade de responder rápida e efetiva-
mente à pandemia.  

Por muito tempo, negligenciamos a infraestrutura de dados de saúde pública de nosso país, 
grande parte da qual está envelhecendo, obsoleta e insuficiente para atender às nossas 
necessidades. Precisamos modernizar toda a nossa abordagem aos dados, desde sua coleta 
e relatórios até administração e gerenciamento, até como os compartilhamos entre agên-
cias de saúde pública e sistemas de saúde, para que tenhamos as informações necessárias 
para proteger a saúde e salvar vidas.  

Durante nosso mandato como diretores dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças por 
mais de um quarto de século, cada um de nós reconheceu a necessidade de dados mais preci-
sos, oportunos e abrangentes e cada um de nós progrediu em direção a esse objetivo. Mas o 
progresso foi limitado devido à falta de fundos e à falta de autoridade legal.  

À medida que o Congresso considera a Lei de Preparação e Resposta a Vírus Existentes, 
Novas Ameaças Emergentes e Pandemias (Lei PREVENT Pandemics ), pedimos aos legisla-
dores que incluam autoridades específicas necessárias para padronizar e coordenar dados de 
saúde pública em todas as jurisdições. Isso é fundamental para o gerenciamento de ameaças 
à saúde em comunidades locais, bem como para fornecer aos formuladores de políticas 
locais, estaduais e federais informações oportunas e precisas para orientar e tomar decisões 
políticas para proteger os americanos.   



No início da pandemia, dados locais importantes, como capacidade hospitalar, eram inacessí-
veis ao CDC, complicando a capacidade da agência de avaliar os impactos na saúde e liderar 
a resposta de nossa nação. A declaração de uma emergência de saúde pública melhorou tem-
porariamente a situação, dando ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos autoridade 
para exigir a comunicação de dados essenciais para orientar a resposta à pandemia.   

No entanto, assim que a declaração de emergência de saúde pública for levantada, essas 
autoridades federais desaparecerão, juntamente com dados críticos para rastrear doenças 
infecciosas emergentes mortais e novos surtos de COVID. Sem autoridade específica do Con-
gresso, o CDC não tem capacidade legal para padronizar dados. 

O Serviço Nacional de Meteorologia conta com uma rede descentralizada de satélites, radares 
e dados locais para modelar e prever eventos climáticos severos. A autoridade deles para 
fazer isso não é ativada quando uma tempestade começa. Os rastreadores de tempestades 
estão sempre atentos com fluxos coordenados de dados em tempo real que são consolidados, 
analisados e compartilhados publicamente, permitindo alertar comunidades e salvar vidas. 
Em contraste, o CDC teve que confiar em acordos de dados descoordenados porque a agência 
não tem autoridade legal para garantir sistematicamente relatórios de saúde pública antes 
que uma ameaça à saúde ocorra. Não tentaríamos prever um clima severo como esse, então 
por que tentamos prever a propagação de doenças mortais dessa maneira?  

Instamos o comitê de AJUDA do Senado a redigir a Lei bipartidária PREVENT Pandemics para 
incluir linguagem para fornecer as autoridades necessárias para não corrermos o risco de 
voar às cegas quando surgirem ameaças à saúde.   

Este é um problema que vai além do COVID. Se há uma coisa que aprendemos com as emer-
gências de saúde pública das últimas duas décadas, é a importância de ter sistemas diários 
robustos que possam ser ampliados em caso de emergência, e isso inclui um fluxo confiável 
de dados confiáveis de saúde pública. Iniciar novos sistemas de dados em uma crise é uma 
receita para o fracasso.  

É claro que quaisquer novas autoridades devem manter as fortes proteções de privacidade já 
em vigor para dados de saúde pública – e proteções para dar ao Congresso a supervisão apro-
priada. Da mesma forma, esses dados devem estar simultaneamente acessíveis aos parceiros 
de saúde pública nos níveis local e estadual.  

Devemos ser lúcidos sobre como consertar um sistema que foi subfinanciado por décadas. 
Levará anos, recursos e autoridades aprimoradas – com responsabilidade e transparência – 
para que os EUA tenham a rede de informações de saúde pública moderna e segura neces-
sária para proteger os americanos. Dar ao CDC a autoridade agora para direcionar os esforços 
de coordenação de dados impulsionará a reconstrução e a modernização de longo prazo de 
nossa infraestrutura de dados de saúde pública. Como a pandemia provou, as vidas america-
nas dependem da rapidez e da abrangência com que podemos atingir esse objetivo.
  
Tom  Frieden  é presidente e CEO da Resolve to Save Lives e membro sênior da Global Health 
no Council on Foreign Relations. Foi diretor do CDC de 2009 a 2017. 
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Opinião: É hora de defender a resiliência do sistema de saúde

F O N T E : h t t p s : / / t h e h i l l . c o m / o p i n i o n / h e a l t h c a r e / 5 9 7 4 9 4 - f o r -
mer-cdc-directors-coordinating-our-nations-health-data-will-save-lives?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=bd4e5
2b6e3-briefing-dy-20220317&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-bd4e52b6e3-46140994

FONTE:https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/PREVENT%20Pandemics%20Act%20Discussion%20Draft.pdf

Todos testemunhamos as maneiras devastadoras pelas quais a pandemia do COVID-19  
impactou vidas e meios de subsistência em uma escala nunca vista antes, com repercussões 
que durarão muitos anos.

O surgimento do COVID-19 testou nossos sistemas de saúde além de seus limites e expôs 
falhas duradouras nos serviços de saúde. No entanto, enquanto continuamos a trabalhar para 
superar a pandemia, também devemos olhar para o futuro.

A necessidade de reformas no sistema de saúde nunca foi tão premente. Precisamos garan-
tir que os sistemas de saúde possam resistir à pressão futura e que todas as comunidades 
tenham acesso equitativo aos cuidados de saúde, especialmente se quisermos enfrentar a 
pandemia silenciosa de doenças não transmissíveis, ou DNTs.

F O N T E : h t t p s : / / w w w . d e v e x . c o m / n e w s / s p o n s o r e d / o p i n i o n - i t - s - t i -
me-to-champion-health-system-resilience-102699?utm_source=nl_newswire&utm_term=article&utm_content=text&mkt_tok
=Njg1LUtCTC03NjUAAAGDMVy3NHXxDr2fMhq3_K7iN-E2BRHZTRs4EvO5iJyUxFKAm9e-gaswnT2OovvggBJWs8XtI0nd4XfuiHQfg-
oDF0hdTypDNSvjaLiP7phO5Ef5QBQ

Este número da Revista Educação em Emergências (JEiE) oferece uma revisão de uma ampla 
gama de dilemas enfrentados pelo campo da educação em emergências (EiE). Ele fornece 
dados acionáveis juntamente com insights para melhorar o bem-estar e os resultados de 
aprendizagem entre crianças em situações de conflito e crise. Esta edição chama a atenção 
para os esforços no campo da EiE para apoiar formas de trabalho mais equitativas e orienta-
das para a justiça social, especialmente no que diz respeito à criação e disseminação de dados 
e evidências de EiE. 

JEiE Volume 8, Número 1 inclui sete artigos de pesquisa, duas notas de campo, um comen-
tário e duas resenhas de livros. Oferece pesquisa de ponta e trabalho de campo conduzido por 
equipes compostas por profissionais, pesquisadores e formuladores de políticas que vivem e 
trabalham entre diversas populações em uma variedade de configurações geográficas, 
incluindo Oriente Médio, América do Sul, Sul da Ásia e África Subsaariana . Vários artigos 
nesta edição são de escopo global, comentando em particular sobre a prática de EiE e sobre 
o aprimoramento de estruturas para entender nosso trabalho em cenários de conflito e crise, 
enquanto outros artigos incentivam o uso de lições aprendidas com a implementação de pro-
gramas ou políticas de EiE em um cenário e aplicação em outros contextos de EiE.

Os autores que contribuíram para esta edição abordam os efeitos do conflito e da crise na 

Revista de Educação em Emergências Volume 8, Número 1



Revisão sobre tecnologia de visualização em sistema de treinamento de 
simulação para grandes desastres naturais

educação e avaliam os efeitos da saúde mental e do bem estar das crianças na aprendiza-
gem. Outros apresentam soluções para apoiar a alfabetização precoce, matemática e apren-
dizagem social e emocional, tanto dentro das escolas como para crianças fora da escola. 
Ainda outros autores questionam como alcançar coesão social, justiça social e paz, reimagi-
nando o papel da educação e treinamento para jovens cujas vidas foram afetadas por conflitos 
armados e outras grandes questões do nosso tempo, como mudanças climáticas e desenvol-
vimento sustentável. Análises convincentes dos problemas inerentes à estrutura e organi-
zação da programação, dados e pesquisa do EiE completam esta questão.

FONTE:https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/63616/2/JEiE_Vol8No1_March2022.pdf

Grandes desastres naturais ocorreram com frequência nos últimos anos, resultando em 
aumento da perda de vidas e danos econômicos. A maioria dos socorristas não tem experiên-
cia em primeira mão com grandes desastres naturais e, portanto, há uma necessidade urgen-
te de treinamento pré-desastre. Devido à irrealidade das cenas dos exercícios tradicionais de 
emergência, ao fracasso em atrair o público-alvo e à pandemia do novo coronavírus, as pes-
soas são forçadas a manter um distanciamento social seguro. Portanto, é difícil realizar exer-
cícios de emergência transregionais ou transnacionais em muitos países sob o bloqueio. Há 
uma demanda crescente por sistemas de treinamento de simulação que usam tecnologias de 
visualização de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista para simular gran-
des desastres naturais. O sistema de treinamento de simulação relacionado a desastres 
naturais fornece uma nova maneira para que a educação científica popular para evitar 
emergências e o pessoal de resgate de emergência dominem as responsabilidades de 
trabalho e melhorem as capacidades de resposta a emergências. No entanto, até onde sabe-
mos, não há uma visão geral do sistema de treinamento de simulação para grandes desastres 
naturais. Assim, este artigo revela as técnicas de visualização comumente usadas em siste-
mas de treinamento de simulação e compara, analisa e resume a arquitetura e as funções dos 
sistemas de treinamento de simulação existentes para diferentes fases de emergência de 
desastres naturais comuns. 

FONTE:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11069-022-05277-z.pdf 

À medida que nos aproximamos da temporada de clima severo, temos o prazer de lançar um 
novo recurso este mês - o Guia de Alertas e Avisos disponível para download como um docu-
mento de impressão grande e para pedido no armazém como um livreto de bolso com um ímã 
na parte de trás para que você possa pendurá-lo na geladeira, colocá-lo no porta-luvas ou 
guardá-lo na bolsa. Ouvimos várias vezes que muitas pessoas não sabem qual ação de pro-
teção tomar quando recebem alertas e avisos relacionados a riscos, então a CIPD criou um 
guia que aborda o que fazer e quando agir por mais de um dezenas de perigos.

FONTE:https://www.ready.gov/sites/default/files/2022-02/fema_guide-for-alerts-and-warnings_2021.pdf.pdf

Guia FEMA para Alertas e Avisos



Política de logística humanitária DG ECHO Documento de política temática

Neste documento político, a DG ECHO apresenta a sua visão para uma mudança de paradig-
ma na logística humanitária, para ajudar todos os intervenientes humanitários a cumprir o 
objetivo de uma prestação de ajuda humanitária mais eficiente, eficaz e ecológica. Os objetivos 
globais da DG ECHO nesta política logística são: apoiar uma resposta humanitária mais 
eficiente e eficaz. Também é destacada a complementaridade com outras ferramentas e 
instrumentos da DG ECHO, como o Mecanismo de Proteção Civil da União e a Capacidade 
Europeia de Resposta Humanitária.

F O N T E : h t t p s : / / o p . e u r o p a . e u / e n / p u b l i c a t i o n - d e t a i l / - / p u b l i c a -
tion/06cfb220-8818-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-253393005  

FONTE:https://wahis.oie.int/#/home 

Surtos dos eventos mais recentes 



SmartCity Expo Curitiba 2022

EVENTO:

O Smart City Expo Curitiba é a edição brasileira da maior rede mundial de eventos relacionado 
ao tema, originada pelo mais importante evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart 
City Expo World Congress, chancelado pela FIRA Barcelona. O evento vai para a sua 3ª edição 
em 2022 e conta com os maiores especialistas do mercado e principais empresas do setor. O 
Smart City Expo Curitiba é o lugar para despertar um futuro urbano poderoso: o que vem por 
aí para as cidades começa aqui.

FONTE:https://www.smartcityexpocuritiba.com/ 



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/  


