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No dia 30 de abril de 2010, durante a reunião na OPAS/OMS o Dr Guilherme Franco Netto
Diretor do DSAST/SVS/MS apresentou o Programa VIGIDESASTRES. A UT DSSA
apresentou as ações de apoio desenvolvidas nos campos de capacitação, sistemas de
comunicação e a web 2.0 para tema de desastres e acidentes com produtos perigosos.

Dr. Guilherme Franco Netto, Diretor do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador- DSAST/SVS/MS apresentou a atuação do Ministério da Saúde em vigilância em
saúde ambiental dos riscos decorrestes dos desastres e destacou entre as principais ações a
capacitação para gerentes de Saúde Ambiental no tema Saúde, Desastres e Desenvolvimento
– Curso de Líderes.

A Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos riscos decorrentes dos desastres naturais
(Vigidesastres) é um programa da Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental,
instituído no âmbito do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador que tem
como objetivo desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas continuamente pelas
autoridades de saúde pública para reduzir a exposição da população e dos profissionais de
saúde aos riscos de desastres e reduzir doenças e agravos decorrentes destes.

O programa tem como premissas o desenvolvimento de um programa de saúde voltado aos
desastres alinhado com as políticas nacionais de defesa civil, meio ambiente e proteção
nuclear; consoante com os princípios e diretrizes do modelo universalista do SUS e alinhado
com as diretrizes da OPAS/OMS.

A Unidade Técnica de Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental destacou a atuação
da OPAS/OMS por meio de sua rede de relacionamento, a gestão do conhecimento através
dos cursos presenciais, a distância e auto aprendizagem desenvolvidos nos últimos anos e a
gestão da informação através da web 2.0 e do trabalho integrados com os centros
colaboradores.
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Link do VIGIDESASTRES
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=28715

Link para o curso de Lideres
www.disaster-info.net/lideres/portugues/index.htm

2/2

