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Saúde e Defesa Civil realizam capacitação sobre o SISS-Geo

Pioneira no uso do Sistema de Saúde Silvestre da Fiocruz, Campinas multiplicou 
conhecimento a servidores de cidade da região.



Campinas levou a capacitação sobre a plataforma SISS-Geo (Sistema de Informação em 
Saúde Silvestre) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a cidade de Pedreira (SP) nesta 
quinta-feira, 22 de novembro. A ação foi promovida pela Unidade de Vigilância de Zoonoses 
(UVZ) da Secretaria de Saúde e pelo Centro de Resiliência a Desastres de Campinas (CRDC), 
coordenado pela Defesa Civil. Dezoito pessoas participaram do evento.

O objetivo da iniciativa é multiplicar o conhecimento sobre a plataforma que é usada para 
registro, on-line ou off-line, de observações sobre a fauna. Campinas foi pioneira no Estado 
em sua aplicação.

Estiveram presentes servidores públicos das áreas da Saúde, Defesa Civil, Meio Ambiente, 
Agricultura, além de bombeiros voluntários e apicultores - que representaram a comunidade. 
A atividade foi dividida em teoria e prática, em que os participantes - que tiveram o primeiro 
contato com o SISS-Geo na capacitação - puderam conhecer e usar a ferramenta.

O SISS-Geo permite o envio de informações e fotos sobre os animais, sua localização e 
características do ambiente. A partir do registro de animais mortos ou doentes na ferramenta, 
é possível promover ações integradas e mais ágeis para identificar situações emergenciais de 
saúde pública. Sentinelas, os animais podem indicar o risco de circulação de vírus ou outros 
agentes causadores de doenças transmissíveis para a população.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46657 

Em parceria com a EGDS, setor promoveu capacitação para atendimento de ocorrências de 
urgência e emergência em várias áreas.

Curso básico de Defesa Civil 2022 termina com capacitação sobre refugiados



A edição 2022 do Curso Básico de Defesa Civil foi encerrada nesta sexta-feira, 18 de 
novembro, com uma aula sobre direitos humanos de imigrantes e refugiados, na Prefeitura de 
Campinas. Realizada pelo Departamento de Defesa Civil do município de Campinas, em 
parceria com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS), o curso qualificou 
os agentes para atuação na prevenção e atendimento de ocorrências de urgência e 
emergência.

Iniciada em 7 de novembro, a formação contemplou servidores da Defesa Civil que atuam no 
plantão de atendimento 199, na área administrativa e em atividades operacionais. O objetivo 
foi assegurar a profissionalização e a qualificação dos agentes públicos.

Entre os temas abordados constaram questões específicas de Defesa Civil, como legislação, 
planos preventivos e procedimentos operacionais. O curso também incluiu aulas sobre 
climatologia e meteorologia, arboviroses, utilização do Sistema de Informação em Saúde 
Silvestre (SISS-Geo), ocorrências envolvendo ajuda humanitária em caso de desastres e 
atendimento aos imigrantes e refugiados.

Foram 40 horas/aula, com atividades internas e externas. As primeiras foram realizadas na 
Sala de Resiliência a Desastres do Paço Municipal, e as externas, no Parque Ecológico, no 
Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da 
Unicamp e em áreas de risco da cidade.

De acordo com o diretor do Departamento de Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, o 
conteúdo ministrado teve como base a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o 
desenvolvimento do sistema de informações e monitoramento de desastres. Ele lembrou, 
ainda, que capacitações do tipo estão "no âmbito do Centro de Resiliência a Desastres de 
Campinas, que tem o compromisso de apoiar cidades e entidades locais com a 
responsabilidade de tomar medidas para enfrentar os riscos de desastres".

Na palestra desta sexta-feira, o Diretor do Departamento de Apoio à Gestão e Projetos 
Integrados, Fábio Custódio, abordou a realidade migratória de Campinas, a legislação e 
políticas públicas nacionais, serviços de atendimento à população imigrante/refugiada e 
considerações sociais e culturais sobre essa população.

De acordo com Custódio, é um compromisso da EGDS fornecer, por meio de sua estrutura 
institucional, processos formativos sobre o tema. As discussões abrangem temas como 
legislações vigentes sobre migração/refúgio; direitos dos migrantes no acesso a serviços e 
equipamentos públicos; perfil dos fluxos migratórios locais; diversidade, equidade e inclusão; 
identificação de trabalho análogo à escravidão, entre vários outros. "Formar servidores nesta 
área é essencial para qualificação do trabalho intersetorial, entre todos os equipamentos 
públicos que atendem imigrantes e refugiados, promovendo a qualificação do atendimento 
para lidar, inclusive, com as diferenças culturais e sociais trazidas pela migração", afirmou.

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46614



Jardim Bassoli recebe ações educativas no Dia Nacional de Combate à Dengue

Diversas atividades alertaram para a alta no número de casos e a importância das medidas 
de prevenção

 



O Comitê de Prevenção e Controle das Arboviroses da Prefeitura de Campinas realizou no 
último sábado, 19 de novembro, Dia Nacional de Combate à Dengue, uma ação de 
conscientização no Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Elenice Aparecida de Moraes 
Ferrari, no Jardim Bassoli. Toda a comunidade das áreas de abrangência dos centros de 
saúde do Jardim Bassoli e Parque Floresta foi convidada a participar das atividades.

O Comitê de Prevenção e Controle das Arboviroses da Prefeitura de Campinas realizou no 
último sábado, 19 de novembro, Dia Nacional de Combate à Dengue, uma ação de 
conscientização no Centro de Educação Infantil (CEI) Professora Elenice Aparecida de Moraes 
Ferrari, no Jardim Bassoli. Toda a comunidade das áreas de abrangência dos centros de 
saúde do Jardim Bassoli e Parque Floresta foi convidada a participar das atividades.

Presente nas atividades no CEI, o prefeito de Campinas, Dário Saadi, disse que todos devem 
agir o mais rápido possível para evitar uma epidemia. “Infelizmente há uma perspectiva de 
aumento no número de casos de dengue, por isso estamos nos mobilizando e fazendo tudo 
que é possível para evitar passar por uma crise”, afirmou o prefeito.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Andréa Von Zuben, alertou 
sobre a importância da mobilização antes da chegada do verão. “É importante termos uma 
ação coordenada entre os diversos setores desde já para atuarmos na prevenção. A dengue 
é um problema de saúde, mas não só da saúde por conta das causas ambientais. Precisamos 
do envolvimento de todos e que a população esteja junto com a gente”, explicou a diretora do 
Devisa. 

Segundo um levantamento do Devisa, 80% dos criadouros estão dentro de casa.
 
Casos
 
A região Noroeste, onde está localizado o Jardim Bassoli, foi escolhida para a ação por 
registrar até o momento a maior incidência de casos. Entre os dias 1/01/22 e 17/11/22, 
Campinas confirmou 11.160 casos de dengue, sendo 2.425 na região noroeste. Quatro pessoas 
morreram vítimas da dengue. No mesmo período, foram registrados 19 casos de chikungunya 
e nenhum de zika.

Números
 
No período entre 1/01/20 e 30/09/22, a Secretaria Municipal de Saúde:
 
- Fez vistoria em 1.634.205 imóveis;
 
- Realizou a nebulização de 468.234 construções em áreas de transmissão;
 
- Coletou 59.442 toneladas de resíduos despejados irregularmente.
 
As ações cata-treco recolheram 11.498 toneladas de resíduos e os ecopontos receberam 
118.966 toneladas de produtos de descarte.

Data
 
A Lei No 12.235, de 19 de maio de 2010, institui o penúltimo sábado do mês de novembro como 
o Dia Nacional de Combate à Dengue.



Arboviroses
 
São doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. Dengue, zika e 
chikungunya são as arboviroses mais comuns em ambiente urbano. 

FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/46618 

No dia  (22/11), foi o primeiro dia do II Seminário Catarinense de Educação em Redução de 
Riscos de Desastres, que está ocorrendo no município de Chapecó/SC.
O Diretor da Defesa Civil de Campo Largo, Maicon de Lima Soares ( Centro da foto) é o 
representante do Estado do Paraná presente no evento, com tudo a responsabilidade de 
aprender e disseminar o conhecimento para os colegas do Estado e implantar ideias dos 
projetos de Redução de Riscos de Desastres é enorme.

No primeiro dia, foi possível ouvir sobre as estratégias da Defesa Civil Nacional, cases de 
Projetos, houve diversas discussões sobre as interferências climáticas.

Além da oportunidade de conhecer colegas de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.

FONTE:https://www.instagram.com/p/ClR_xUWu2tj/ 

II Seminário Catarinense de Educação em Redução de Riscos de Desastres
 



O aumento de casos de Covid-19, gripe sazonal e de Vírus Sincicial Respiratório, VSR, é 
motivo de preocupação para a Organização Pan-Americana da Saúde, Opas.

Falando a jornalistas, a diretora da agência pediu aos países da região que implementem 
medidas para manter as comunidades seguras, como vacinas, vigilância, uso de máscara e 
distanciamento social, principalmente às vésperas das festas de fim de ano.

Aumento de mortes por Covid-19

Para Carissa Etienne, o aumento de uma única infecção respiratória é motivo de 
preocupação, e quando duas ou três começam a impactar uma população simultaneamente, 
é preciso ficar alerta.

Na última semana, os casos de Covid-19 aumentaram 17% na região, com mais mortes na 
América do Sul e na América Central. Ela alerta que o número de infecções pode ser maior, 
devido à falta de testes.

Enquanto isso, as confirmações de influenza na América do Norte estão aumentando e casos 
fora da estação também estão subindo no Cone Sul, particularmente na Argentina e no 
Uruguai. A situação está causando uma pressão inesperada nos sistemas de saúde.

As infecções por RSV também aumentaram significativamente, sobrecarregando os sistemas 
de saúde no Canadá, México, Brasil, Uruguai e Estados Unidos, e tendo um impacto particular 
em crianças e bebês menores de um ano.

Proteção contra VSR

A diretora da Opas destacou que as estratégias usadas para limitar a disseminação do 
Covid-19, incluindo o uso de máscaras e o distanciamento social, também se aplicam a outras 
doenças respiratórias, incluindo o VSR, para o qual não há vacina atualmente.

Carissa Etienne também lembrou que os países também devem fortalecer a vigilância de 
doenças e continuar incentivando a vacinação contra a Covid-19 e a influenza.

Este ano, o Fundo Rotativo da Opas adquiriu 39,5 milhões de doses de vacinas contra a 
Covid-19 e 31 milhões de imunizantes contra influenza para os Estados-membros. Segundo 
ela, há unidades suficientes para manter as pessoas seguras. É preciso usá-las.

Cólera no Haiti e outras doenças

Sobre o Haiti, que passa por um surto de cólera, a diretora informou que a situação continua 
piorando, com mais de 700 casos confirmados desde o início de outubro. Foram 7 mil 
suspeitas e 144 mortes.

Ela afirmou que a Organização Pan-Americana da Saúde continua a apoiar o país na 
prestação de cuidados vitais aos pacientes, destacando profissionais de saúde e facilitando o 
acesso a combustível para instalações de saúde, acrescentando que outros países devem 

Américas devem estar atentas à “ameaça tripla” de Covid-19, gripe e VSR



aumentar a vigilância.

Carissa Etienne também falou sobre a varíola dos macacos nas Américas, relatando que os 
casos caíram na maioria dos países gravemente afetados.

No que diz respeito à poliomielite, a diretora da Opas não relatou mais notificações na região, 
embora a vacinação permaneça “historicamente baixa”. Ela lembrou que a poliomielite se 
espalha silenciosamente e não tem cura ou tratamento, ressaltando a importância da vacina.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/11/1805522?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=9ab84d3f1d-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_11_18_01_06&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-9ab84d3f1d-%5BLIST_EMAIL_ID%5D 

A Organização Mundial da Saúde, OMS, está lançando um processo científico global para 
atualizar a lista de patógenos prioritários, que são os agentes que podem causar surtos ou 
pandemias.

O trabalho serve para orientar o investimento global em pesquisa e desenvolvimento, 
especialmente em vacinas, testes e tratamentos. A OMS atua com 300 cientistas que analisam 
evidências de mais de 25 famílias de vírus e bactérias, bem como a “Doença X”.

Doença X

A “Doença X” é incluída para indicar um patógeno desconhecido que pode causar uma grave 
epidemia internacional. Os especialistas devem recomendar uma lista de organismos que 
requerem mais pesquisas e investimentos.

O processo incluirá critérios científicos e de saúde pública, bem como aspectos relacionados 
ao impacto socioeconômico, acesso e equidade.

A lista foi publicada pela primeira vez em 2017 e o último exercício de priorização ocorreu 
em 2018.

Segundo a OMS, a lista atual inclui a Covid-19, febre hemorrágica da Crimeia-Cong, doença do 
vírus Ebola e doença do vírus Marburg. A lista inclui a febre de Lassa, síndrome respiratória 
do Oriente Médio e Síndrome Respiratória Aguda Grave, Nipah e doenças henipavirais, febre 
do Vale do Rift, Zika e Doença X.

O diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Michael Ryan, avalia que 
direcionar patógenos prioritários e famílias de vírus para pesquisa e desenvolvimento de 
medidas de combate são ações essenciais para uma resposta rápida e eficaz a epidemias e 
pandemias.

Para ele, sem investimentos significativos antes da pandemia de Covid-19, não teria sido 
possível desenvolver vacinas seguras e eficazes em tempo recorde

Prioridade de pesquisa

Para os patógenos identificados como prioritários, o plano de pesquisa e desenvolvimento da 

OMS identifica patógenos que podem causar futuros surtos e pandemias



OMS para epidemias desenvolve roteiros que estabelecem lacunas de conhecimento e 
prioridades de pesquisa.

Também podem ser desenvolvidos perfis de produtos-alvo, que informam os desenvolvedores 
sobre as especificações desejadas para vacinas, tratamentos e testes de diagnóstico.

Outros esforços são feitos para mapear, compilar e facilitar ensaios clínicos para desenvolver 
essas ferramentas. Ações para fortalecer a supervisão regulatória e ética também são 
considerados.

A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, explica que esta lista de patógenos 
prioritários se tornou “um ponto de referência” para a comunidade de pesquisa direcionar 
energias para gerenciar a próxima ameaça.

Ela adiciona que o desenvolvimento é feito em conjunto com especialistas da área para 
apontar uma direção comum para a comunidade de pesquisa global, como investir energia e 
fundos para desenvolver testes, tratamentos e vacinas.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/11/1805682?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=0657b84f89-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_11_22_01_06&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-0657b84f89-%5BLIST_EMAIL_ID%5D 

Mortes de galinhas, perus e outras aves representa o pior desastre de saúde animal 
norte-americano, superando o recorde de 2015

A gripe aviária matou 50,54 milhões de aves nos Estados Unidos em 2022, tornando-se o 
surto mais mortal da história do país, mostraram dados do Departamento de Agricultura do 
país (USDA, em inglês) divulgados na quinta-feira (24).

A morte de galinhas, perus e outras aves representa o pior desastre de saúde animal dos EUA 
até hoje, superando o recorde anterior de 50,5 milhões de aves que morreram em um surto de 
gripe aviária em 2015.

Muitas vezes, as aves morrem após serem infectadas. Rebanhos inteiros, que podem 
ultrapassar um milhão de aves em granjas, também são abatidos para controlar a propagação 
da doença após a detecção de uma ave infectada com o vírus.

A perda de lotes de aves fez com que os preços dos ovos e da carne de peru atingissem 
recordes, piorando os problemas econômicos para os consumidores que enfrentam uma 
inflação em alta e tornando as comemorações do Dia de Ação de Graças, celebrado na 
quinta-feira, mais caras nos Estados Unidos.

A Europa e a Grã-Bretanha também estão sofrendo suas piores crises de gripe aviária. Alguns 
supermercados britânicos racionaram as compras de ovos dos clientes depois que o surto 
interrompeu os suprimentos.

O surto nos EUA, que começou em fevereiro, infectou bandos de aves domésticas e não 
avícolas em 46 estados, mostram dados do USDA. Aves silvestres como patos transmitem o 

Mais de 50 milhões de aves morrem por surto de gripe aviária nos EUA em 2022



vírus, conhecido como influenza aviária altamente patogênica (HPAI, em inglês), por meio de 
suas fezes, penas ou contato direto com aves.

“Aves selvagens continuam a espalhar HPAI por todo o país à medida que migram. Portanto, 
evitar o contato entre bandos domésticos e aves selvagens é fundamental para proteger as 
aves domésticas dos EUA”, disse Rosemary Sifford, diretora veterinária do USDA.

Os agricultores enfrentaram dificuldades para manter a doença e as aves selvagens fora de 
seus celeiros depois de aumentar as medidas de segurança e limpeza após o surto de 2015. 
Naquele ano, cerca de 30% dos casos foram atribuídos diretamente às aves selvagens, em 
comparação com 85% neste ano, disse o USDA à Reuters.

Funcionários do governo estão estudando infecções em fazendas de perus, em particular, na 
esperança de desenvolver novas recomendações para prevenir infecções. As fazendas de 
perus respondem por mais de 70% das fazendas comerciais de aves infectadas no surto, disse 
o USDA.

As pessoas devem evitar contato desprotegido com aves que parecem doentes ou morreram, 
embora o surto represente um risco baixo para o público em geral, disseram os Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

(Edição de Jonathan Oatis e Sandra Maler)

FONTE:https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mais-de-50-milhoes-de-aves-morrem-por-surto-de-gripe-aviaria-nos-eua-em-2022/ 

A resistência antimicrobiana (RAM) é um problema de saúde pública globalmente 
importante, impulsionado pelo uso indevido e excessivo de agentes antimicrobianos na saúde 
humana, na saúde animal e na produção de alimentos. Portanto, a gestão da RAM é complexa, 
exigindo ações concertadas e coordenadas em vários setores, incluindo produção agrícola e 
animal, processamento de alimentos, saúde humana e meio ambiente. Sistemas efetivos de 
monitoramento e vigilância, que rastreiam o uso de antimicrobianos, resíduos 
antimicrobianos e a disseminação de RAM através das cadeias alimentares, são necessários, 
mas continuam sendo um desafio para os países em desenvolvimento do Sudeste Asiático.

O Plano de Ação Global para contenção da RAM, endossado pela Sexagésima Sétima 
Assembleia Mundial da Saúde em 2015, exige uma abordagem multidisciplinar e 
multidimensional na interface homem-animal-ambiente, usando uma abordagem One 
Health. A maioria dos países desenvolveu planos de ação nacionais anti-retrovirais, mas a 
implementação eficaz e a colaboração multissetorial para a contenção da resistência 
anti-retroviral e seus vetores ainda são uma preocupação.

Um webinar, intitulado “A abordagem FAO-OIE-OMS One Health para mitigação de RAM e 
alimentos mais seguros na região da Ásia-Pacífico”, foi realizado de 29 a 30 de setembro de 
2021 para defender junto às autoridades nacionais o aprimoramento da colaboração 
multissetorial e a promoção responsável e prudente Uso de Agentes Antimicrobianos na 
Produção Agrícola. O webinar foi coordenado e apresentado pelo Escritório Regional da OMS 

Abordagem FAO-OIE-OMS One Health para mitigação da RAM e alimentos mais 
seguros na região da Ásia-Pacífico



para o Sudeste Asiático em colaboração com parceiros tripartidos, FAO e OIE.

A reunião forneceu atualizações sobre as atividades de capacitação realizadas pela FAO, OIE e 
OMS na região da Ásia-Pacífico, bem como sobre os padrões internacionais da OIE e o 
progresso feito pela FAO/OMS Codex Alimentarius Commission na revisão do Código de 
Prática para Minimizar e Conter a Resistência Antimicrobiana (2005) em toda a cadeia 
alimentar e o desenvolvimento de “Diretrizes para monitoramento integrado e vigilância da 
resistência antimicrobiana de origem alimentar”.

Este foi um webinar tripartido pré-workshop, pois o nono Workshop Ásia-Pacífico sobre 
Colaboração Multissetorial na Interface Animal-Humano-Ecosistemas foi planejado para 
dezembro de 2021 e o resultado deste webinar foi apresentado durante o workshop.

Durante um painel de discussão no segundo dia, as autoridades nacionais compartilharam 
suas perspectivas sobre questões-chave relacionadas à contenção da RAM na cadeia 
alimentar em nível nacional. Eles propuseram mecanismos para reunir vários setores para 
combater a RAM, bem como sugestões para incentivar os agricultores a adotar boas práticas 
agrícolas relacionadas à contenção da RAM e tornar a redução da RAM uma prioridade no 
caminho a seguir.

A reunião teve 486 participantes de 50 países, representando todos os continentes, incluindo 
57 das regiões do Sudeste Asiático e do Pacífico Ocidental. A maioria era de governos 
nacionais, com participantes adicionais de organizações internacionais, academia, 
organizações não-governamentais (ONGs) e setor privado.

Os países foram incentivados a estabelecer grupos de coordenação multissetoriais nacionais 
funcionais de AMR para supervisionar a implementação de planos de ação nacionais (NAP), 
revisar dados e evidências, propor mudanças de políticas e ajudar a mobilizar recursos 
adicionais para lidar com a AMR em todos os setores. Esta recomendação foi apoiada pelos 
resultados da Autoavaliação Tripartite AMR do País (TrACSS), 2019–20. Também foi 
recomendado ix que setores de apoio, como saúde vegetal, produção de alimentos, meio 
ambiente e água, sejam envolvidos para aumentar sua participação nos esforços de mitigação 
da RAM.

Era necessária mais ênfase no monitoramento e fortalecimento da aplicação dos 
regulamentos sobre prescrição e uso de antimicrobianos em todos os setores e descarte 
seguro de resíduos antimicrobianos no meio ambiente. Há uma necessidade urgente de 
fortalecer os sistemas de vigilância e monitoramento da RAM para consumo e uso de 
antimicrobianos em todos os setores e usar os dados para a formulação de políticas e ações.

A Semana Mundial de Conscientização Antimicrobiana (WAAW), organizada anualmente, 
fornece uma plataforma para expandir a educação e a conscientização entre um grupo mais 
amplo de partes interessadas, além da saúde humana e animal. O Protocolo do Triciclo da 
Beta Lactamase de Espectro Alargado (ESBL) foi desenvolvido para a vigilância da RAM em 
Saúde Única, devendo ser adaptado e implementado a nível nacional.

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/sea-whe-15 



Plano de ação de 5 anos do Reino Unido para resistência antimicrobiana 2019 a 2024

Ambições e ações para os próximos 5 anos, apoiando a visão de 20 anos para resistência 
antimicrobiana (AMR).

Este plano de ação nacional de 5 anos apoia a visão de 20 anos do Reino Unido para a 
resistência antimicrobiana .

Foi desenvolvido em todo o governo, suas agências e administrações na Escócia, País de Gales 
e Irlanda do Norte, com o apoio de uma série de partes interessadas.

FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1070263/UK_AMR_5_year_
national_action_plan.pdf 

Este manual de planejamento de segurança sanitária (SSP) fornece orientação prática passo 
a passo para auxiliar na implementação das Diretrizes da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de 2018 sobre saneamento e saúde e das Diretrizes da OMS de 2006 para o uso seguro 
de águas residuais, excrementos e águas cinzas na agricultura . A abordagem e as 
ferramentas devem ser aplicadas a todos os sistemas sanitários para garantir que sejam 
gerenciados para atender aos objetivos de saúde.

O manual do SSP é direcionado a uma variedade de usuários em diferentes níveis, incluindo; 
autoridades de saúde e reguladores, autoridades locais, gerentes de serviços de 
saneamento, empresas de saneamento e agricultores, organizações comunitárias, 
associações de agricultores e organizações não-governamentais.

FONTEhttps://www.who.int/publications/i/item/9789240062887 

FONTE:https://ssp-learninghub.creation.camp/ 

FONTE:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/sanitation/worked-example---ssp-in-newtown.pdf?sfvrsn=7f1
c8bf_3 

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789241549240  
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A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP27 foi encerrada com um 
acordo inovador para fornecer financiamento de “perdas e danos” para países vulneráveis 
duramente atingidos por desastres relacionados ao clima. Também enfatizou a necessidade 
de fortalecer as observações sistemáticas e alcançar a cobertura universal dos sistemas de 
alerta precoce – duas das principais prioridades da Organização Meteorológica Mundial.

A decisão de cobertura, conhecida como Plano de Implementação de Sharm el-Sheikh , foi 
adotada após prolongadas negociações. Reafirma o compromisso de limitar o aumento da 
temperatura global a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. A decisão de capa 
também exorta as Partes a integrar ainda mais a água nos esforços de adaptação , a água foi 
mencionada pela primeira vez em um documento final da COP, enfatizando o papel crítico que 
a água desempenha na adaptação às mudanças climáticas.

Os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C exigirão “reduções rápidas, 
profundas e sustentadas nas emissões globais de gases de efeito estufa de 43% até 2030 em 
relação ao nível de 2019”. As partes são convidadas a “considerar novas ações para reduzir até 
2030 as emissões de gases de efeito estufa que não sejam dióxido de carbono, incluindo 
metano”. O Boletim de Gases de Efeito Estufa da OMM relatou altos níveis recordes de gases 
de efeito estufa, incluindo o maior salto ano a ano nas concentrações de metano desde o início 
das medições.

“ Os tomadores de decisão na COP27 reconheceram a importância da melhor ciência 
disponível para ação climática e formulação de políticas efetivas. Isso está no cerne do 
mandato da OMM”, disse o Secretário-Geral da OMM, Prof. Petteri Taalas.

“A OMM está satisfeita com o fato de os resultados da COP27 incluírem o reconhecimento da 
necessidade de um sistema robusto de observação do clima global , de observações 
sistemáticas e de acesso universal a alertas precoces . A OMM continuará a fornecer ciência 
de ponta para apoiar a mitigação – inclusive por meio de uma infraestrutura global de 
monitoramento de gases de efeito estufa – e adaptação – por meio de melhores alertas 
precoces”, disse o Prof. Taalas.

Guterres  anunciou um plano de US$ 3,1 bilhões  para garantir que todos no planeta estejam 
protegidos por sistemas de alerta precoce nos próximos cinco anos.

Isso está sendo liderado pela OMM e parceiros. Para conseguir isso, é imperativo fechar as 
lacunas no sistema de observação do clima, inclusive por meio do apoio fornecido pelo 
Mecanismo de Financiamento de Observações Sistemáticas . Isso foi reconhecido no Plano de 
Implementação de Sharm el Sheikh.

O plano incluía uma seção dedicada a “ Aviso precoce e observação sistemática:”

• ”Enfatiza a necessidade de abordar as lacunas existentes no sistema global de observação 
do clima, particularmente nos países em desenvolvimento, e reconhece que um terço do 
mundo, incluindo sessenta por cento da África, não tem acesso a serviços de alerta precoce e 
informações climáticas, bem como como a necessidade de melhorar a coordenação das 
atividades da comunidade de observação sistemática e a capacidade de fornecer informações 

Os resultados da COP27 enfatizam alertas precoces, observações



climáticas úteis e acionáveis para sistemas de mitigação, adaptação e alerta precoce, bem 
como informações para permitir a compreensão dos limites de adaptação e da atribuição de 
eventos extremos;

• Saúda e reitera o apelo do Secretário-Geral das Nações Unidas feito no Dia Meteorológico 
Mundial em 23 de março de 2022 para proteger todos na Terra por meio da cobertura universal 
de sistemas de alerta precoce contra condições climáticas extremas e mudanças climáticas 
nos próximos cinco anos e convida parceiros de desenvolvimento, instituições financeiras 
internacionais e as entidades operacionais do Mecanismo Financeiro para apoiar a 
implementação da iniciativa de Alerta Prévio para Todos.

Os negociadores também adotaram um texto reconhecendo a importância vital de “sistemas 
robustos de observação da Terra” e “observando o importante papel do Sistema Global de 
Observação do Clima em atender à necessidade de observação e serviço climático”.

O texto aprovado pelo Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico (SBSTA) 
enfatiza a necessidade de abordar lacunas sistemáticas de observação, particularmente em 
países em desenvolvimento e para regiões oceânicas, montanhosas, desérticas e polares e a 
criosfera, a fim de melhorar a compreensão das mudanças climáticas, riscos relacionados ao 
clima e pontos críticos e limites de adaptação e para garantir a prestação aprimorada de 
serviços climáticos e sistemas de alerta precoce. 

O estado do clima global da OMM e os relatórios climáticos regionais destacaram os principais 
indicadores de mudança climática, como aumento recorde do nível do mar e recuo das 
geleiras, bem como impactos, incluindo clima extremo.

Os últimos oito anos foram os mais quentes já registrados, disse o relatório da OMM – um fato 
repetido pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e vários delegados, incluindo o 
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

 “Este resultado nos leva adiante”, disse Simon Stiell, Secretário Executivo da ONU para 
Mudanças Climáticas. “Temos uma série de marcos pela frente. Cada marco é importante e 
gera impulso”, disse Stiell.

O presidente da COP27, Sameh Shoukry, disse: “O trabalho que conseguimos fazer aqui nas 
últimas duas semanas e os resultados que alcançamos juntos são uma prova de nossa 
vontade coletiva, como comunidade de nações, de expressar uma mensagem clara isso soa 
alto hoje, aqui nesta sala e em todo o mundo: essa diplomacia multilateral ainda funciona…. 
apesar das dificuldades e desafios do nosso tempo, da divergência de opiniões, nível de 
ambição ou apreensão, continuamos empenhados na luta contra as alterações climáticas…. 
nos levantamos para a ocasião, defendemos nossas responsabilidades e tomamos decisões 
políticas importantes e decisivas que milhões em todo o mundo esperam de nós”.

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/news/cop27-outcomes-emphasize-early-warnings-observations 



EVENTO:



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/  


