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'Covid-19 não é pandemia, mas sindemia': o que essa 
perspectiva científica muda no tratamento 

Com o passar dos meses, as medidas para evitar a propagação da covid-19 foram sendo 
endurecidas ou flexibilizadas em diferentes partes do mundo segundo o aumento ou a 
diminuição dos casos locais. 
Enquanto muitos países da Europa estão voltando a restringir atividades sociais e 
determinando isolamentos após registrarem aumentos recordes de casos, a Nova 
Zelândia, por exemplo, passou ao seu nível de alerta mais baixo. 
No entanto, essa estratégia para lidar com o coronavírus é, na opinião de diversos 
cientistas, limitada demais para deter o avanço da doença. 
“Todas as nossas intervenções se concentraram em cortar as rotas de transmissão viral 
para controlar a disseminação do patógeno", escreveu recentemente em um editorial 
Richard Horton, editor-chefe da prestigiosa revista científica The Lancet. 
Mas a história de covid-19 não é tão simples. 
Por um lado, diz Horton, existe o Sars-CoV-2 (o vírus que causa a doença covid-19) e, por 
outro, uma série de doenças não transmissíveis. E esses dois elementos interagem em um 
contexto social e ambiental caracterizado por profunda desigualdade social. 
Essas condições, argumenta Horton, exacerbam o impacto dessas doenças e, portanto, 
devemos considerar a Covid-19 não como uma pandemia, mas como uma sindemia. 
Não é uma simples mudança de terminologia: entender a crise de saúde que vivemos a 
partir de um quadro conceitual mais amplo abre caminho para encontrar soluções mais 
adequadas. 
Um mais um é mais do que dois 
O termo sindemia (um neologismo que combina sinergia e pandemia) não tão novo assim. 



Foi cunhado pelo antropólogo médico americano Merrill Singer na década de 1990 para 
explicar uma situação em que “duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam 
danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças”. 
“O impacto dessa interação também é facilitado pelas condições sociais e ambientais que, 
de alguma forma, aproximam essas duas doenças ou tornam a população mais vulnerável 
ao seu impacto”, explica Singer em entrevista à BBC News Mundo (serviço em espanhol da 
BBC). 
A interação com o aspecto social é o que faz com que não seja apenas uma comorbidade. 
O conceito surgiu quando o cientista e seus colegas estavam pesquisando o uso de drogas 
em comunidades de baixa renda nos Estados Unidos, há mais de duas décadas. 
Eles descobriram que muitos dos usuários de drogas injetáveis sofriam de uma série de 
outras doenças (tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras), e os 
pesquisadores começaram a se perguntar como estas coexistiam no corpo. Acabaram 
concluindo que, em alguns casos, a combinação amplificou o dano. 
No caso da covid-19, "vemos como ela interage com uma variedade de condições pré-
existentes (diabetes, câncer, problemas cardíacos e muitos outros fatores) e vemos uma 
taxa desproporcional de resultados adversos em comunidades desfavorecidas, de baixa 
renda e de minorias étnicas", explica Singer. 
Doenças como diabetes ou obesidades — que são fatores de risco para a covid-19 — são 
mais comuns em indivíduos de baixa renda, afirma Tiff-Annie Kenny, pesquisadora da 
Universidade Laval, no Canadá, em entrevista à BBC News Mundo. Ela trabalha no no 
Ártico com populações afetadas por insegurança alimentar, mudanças climáticas e 
condições de moradia que dificultam o cumprimento das recomendações sanitárias, como 
lavar as mãos ou manter distância social. 
Mas não é esse o caso da maioria das doenças? Na maioria das vezes, elas não têm um 
impacto maior em grupos sociais com acesso menor a saúde, alimentação, educação e 
higiene? Elas não são quase sempre ampliadas quando combinadas com outras ou com 
uma condição médica presente? 
Quanto à interação biológica, nem sempre é assim, enfatiza a cientista. 
"Há cada vez mais evidências de que a gripe e o resfriado comum são contra-sindêmicos. 
Ou seja, a situação não piora. Se uma pessoa está infectada com os dois vírus, uma das 
doenças não se desenvolve." 
E quanto ao aspecto social, o elemento-chave no caso de uma sindemia é que ela agrega a 
interação de doenças. 
Mudança de estratégia 
Analisar a situação pelas lentes da sindemia, diz Kenny, permite passar da abordagem 
clássica da epidemiologia ao risco de transmissão para uma visão da pessoa em seu 
contexto social. 
É uma posição compartilhada por muitos cientistas que acreditam que, para conter o 
avanço e o impacto do coronavírus, é fundamental atentar para as condições sociais que 
tornam certos grupos mais vulneráveis à doença. 
"Se realmente quisermos acabar com esta pandemia cujos efeitos têm sido devastadores 
nas pessoas, na saúde, na economia ou com futuras pandemias de doenças infecciosas 
(vimos uma após a outra cada vez mais frequente: Aids, ebola, Sars, zika e agora covid-19), 



a lição é que temos que lidar com as condições subjacentes que tornam um sindicato 
possível", diz Singer. 
“Temos que lidar com os fatores estruturais que dificultam o acesso dos pobres à saúde 
ou a uma alimentação adequada”, acrescenta. 
"O risco de não fazer isso é enfrentar outra pandemia como a covid-19 no tempo que leva 
para uma doença existente escapar do mundo animal e passar para os humanos, como foi 
o caso do ebola e do zika, e que continuará a ocorrer à medida que continuarmos a invadir 
o espaço das espécies selvagens, ou como resultado da mudança climática e do 
desmatamento." 
O editor do Lancet, Richard Horton, é conclusivo: "Não importa quão eficaz seja um 
tratamento ou quão protetora seja uma vacina, a busca por uma solução puramente 
biomédica contra a covid-19 vai falhar." 
E ele conclui: "A menos que os governos elaborem políticas e programas para reverter 
profundas disparidades sociais, nossas sociedades nunca estarão verdadeiramente 
protegidas da covid-19."  

FONTE:https://cee.fiocruz.br/?q=node/1264  

 

OMS divulga plano de 10 anos para acabar com doenças 
tropicais negligenciadas 
Agência da ONU propõe metas ambiciosas com aspectos inovadores para 
combater 20 doenças que afetam mais de 1 bilhão de pessoas pobres em 
áreas com escassez de água, potável saneamento básico e serviços de 
saúde; ação quer reduzir dengue, leishmaniose e outras doenças em até 75% 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou um plano de 10 anos para acabar com o 
sofrimento imposto pelas chamadas doenças tropicais negligenciadas.  

O Plano “Acabando com a Negligência para Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável” visa acelerar ações e programas até 2030. Entre eles, a redução dos custos 
dos cuidados de saúde e melhorias na eficiência do tratamento.  

Resultados concretos 

O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que para acabar com o flagelo das 
doenças tropicais negligenciadas, é preciso mudar com urgência a abordagem atual e 
injetar nova energia na prevenção e tratamento. 

O plano coloca as pessoas em primeiro lugar e tem uma abordagem transversal e 
multissetorial.  O Centro do Controle desses tipos de doenças, na OMS, afirma que os 
programas de combate precisam almejar resultados concretos e serem financiados pelos 
respectivos países. 



O projeto é resultado de um processo de consultas com países-membros da OMS, 
parceiros da agência, comunidade científica e acadêmicos.  O objetivo é avaliar e ajustar o 
programa para as demandas da próxima década. Um outro aspecto é fomentar mais apoio 
e cooperação de governos nacionais e locais e também de comunidades. 

Objetivos 

Até 2030, o plano quer: 
·    Reduzir em até 90% o número de pessoas precisando de tratamento para as doenças 
tropicais negligenciadas. 
·    Pelo menos 100 países deverão ter eliminado ao menos uma doença deste tipo. 
·    Erradicar duas doenças (dracunliasis e a bouba, que afeta a pele e os ossos). 
·    Reduzir em 75% a deficiência ajustada pelos anos de vida relacionada a doenças 
tropicais negligenciadas. 

Além disso, o plano da OMS quer rastrear 10 metas interligadas e metas específicas que 
incluam a diminuição em mais de 75% do número de mortes por doenças transmitidas por 
vetores como dengue, leishmaniose e outras. 

Consequências 

A meta é promover total acesso à água limpa, saneamento e higiene em áreas 
consideradas endêmicas. A agência da ONU também quer dados separados por gênero, 
uma vez que as mulheres tendem a ser as maiores vítimas dessas doenças. 

Atualmente, as doenças tropicais negligenciadas afetam mais de 1bilhão de pessoas no 
mundo. Na última década, alguns avanços resultaram na redução de riscos para 600 
milhões de pessoas. E em 42 países, pelo menos uma doença deste tipo foi eliminada. 

Essas enfermidades causam não somente sofrimentos e deficiências, mas também criam 
consequências duradouras de saúde e socioeconômicas para indivíduos e sociedades.  

Elas impedem as crianças de frequentarem as escolas, os adultos de terem um trabalho e 
deixam comunidades inteiras num círculo vicioso de pobreza e desigualdade.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/02/1740092 
 

 
Educação de refugiados durante COVID-19: Crise e 
oportunidade  
Este documento - disponível em inglês , árabe , francês , espanhol e português - 
apresenta o resultado sintetizado de cinco mesas redondas de refugiados do INEE, 
realizadas de 20 a 24 de julho de 2020, destacando desafios e recomendações, e dando 
voz aos jovens refugiados. Os eventos destacaram as seguintes mensagens principais: 



 Ouça as crianças e jovens refugiados e permita-lhes participar nas decisões que 
afetam a sua educação, de acordo com os princípios de envolvimento da 
comunidade definidos nos Padrões Mínimos para a Educação do INEE: 
Preparação, Resposta e Recuperação . 

 Garantir igualdade de acesso à educação de qualidade para todas as crianças e 
jovens refugiados, incluindo acesso a educação à distância de qualidade durante 
e após a pandemia COVID-19. O direito à educação não é suspenso em 
emergências ou como resultado de deslocamento forçado. Crianças e jovens 
refugiados e deslocados têm direito à educação e esperança de um futuro 
melhor. 

 Os governos anfitriões devem garantir que a documentação e certificação para 
refugiados e migrantes não sejam uma barreira ao acesso à educação. Isso 
poderia incluir, por exemplo, a adoção dos Passaportes de 
Qualificações da UNESCO para Refugiados e Migrantes Vulneráveis (UQP) . 

 As agências de apoio a refugiados e migrantes devem garantir maior acesso 
universal às tecnologias digitais para refugiados e migrantes e garantir acesso 
equitativo à tecnologia para meninas e mulheres. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE_Refugee_Round_Tables_Report_PT.pdf 

 

Covid-19, biossegurança e antropologia 

Sofrimento, ansiedades e incertezas estão por toda a parte em face da pandemia de 
Covid-19. Tem sido uma experiência impactante, contudo cada vez mais comum. Nas 
últimas décadas, diferentes domínios de interesse, como aquele das emergências 
sanitárias e do clima e da autonomia alimentar e do terrorismo, tiveram seus caminhos 
cruzados na mira de ações de Estado para a vigilância e o controle de humanos, animais, 
artefatos e ambientes. Esse movimento complexo tem semeado algumas críticas que 
articulam inúmeras preocupações contemporâneas. Elas performam o emergente campo 
da antropologia da biossegurança. O objetivo deste trabalho é fornecer uma introdução a 
esses debates e suas possibilidades de interseção com aqueles da antropologia da saúde, 
da ciência e da tecnologia, das relações humano-animal e ambientes e suas críticas a 
partir de conhecimentos e práticas locais. 

Formas de segurança coletiva.  

 Segurança da 
soberania do Estado 

Segurança das 
populações 

Segurança de sistemas vitais 

Momento de articulação Século XVII, 
monarquias 

Século XIX, higiene 
urbana 

Meados do século XX, defesa civil 



Racionalidade normativa Interdição Prevenção Preparação 

Tipos de ameaça Adversários Eventos de ocorrência 
regular 

O imprevisível, eventos 
potencialmente catastróficos 

Formas exemplares de 
conhecimento 

Estratégia Epidemiologia, 
demografia 

Performances imaginativas 

Operação Deter ou defender-se 
do inimigo 

Risco distribuído Medir a vulnerabilidade, 
desenvolver competência 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho eu apresentei tópicos gerais para pensar a constituição de uma 
antropologia da biossegurança. A agenda de discussões foi situada em um recorte que 
intersecta críticas antropológicas às tecnologias de produção e de manipulação da vida, as 
relações entre humanos, animais e ambientes e a globalização. Afetado pelos debates em 
torno da pandemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, eu busquei explorar 
uma tendência emergente de uma face da biossegurança, que é a de converter as 
preocupações com a saúde em um assunto de segurança global. 

É certo que a pandemia em curso é um desafio para a antropologia. A natureza episódica 
e excepcional desse tipo de catástrofe exige respostas imediatas e isso tende a dificultar 
interpretações locais ou culturalmente situadas. Usualmente, sobressaem os modelos 
explicativos universalizantes, baseados na biologia (Keck; Kelly; Lynteris, 2019; Rosenberg, 1992). Além 
disso, como bem afirmaram Keck, Kelly e Lynteris (2019), epidemias e antropologia compartilham 
histórias complicadas. Ambas serviram por muito tempo como obstáculo, mas também 
como instrumento de inúmeras formas de expansão imperial. As epidemias foram desde 
meados do século XIX um mecanismo importante para a descoberta e a inovação 
científica, entre as quais os avanços da microbiologia e da internacionalização da moderna 
ciência da saúde. 

Os surtos de doenças criaram o contexto e a justificativa para políticas de segregação, 
reassentamento, quarentena e vigilância populacional. As populações nativas e 
subalternas foram centrais para o surgimento desse novo campo de investigação 
científica. Tradições locais, rituais, meios de subsistência e espaços domésticos foram 
lançados como reservatórios patogênicos e como recursos científicos para a medicina 
tropical. (Keck; Kelly; Lynteris, 2019, p. 3, tradução minha). 

A antropologia, lembremos, igualmente se beneficiou dos privilégios colonialistas para 
desenvolver os seus primeiros trabalhos de campo. No entanto, se as colônias do início do 
século XX foram convertidas em um laboratório para a consolidação de algumas ciências 
brancas, mais recentemente os Estados pós-coloniais têm sido os protagonistas de uma 
fabulosa crítica da hegemonia científica através do conhecimento e das práticas 
localmente situadas. Para Keck, Kelly e Lynteris (2019), essa é a linha que vincula e que tensiona a 
higiene tropical do passado e os recentes programas de segurança em saúde do século 
XXI. Foi com essa crítica em mente que ao longo do texto eu procurei levantar pistas para 



um questionamento de uma máquina imperialista silenciosa que responde pela alcunha 
de biossegurança. No argumento que apresentei, ela “vazou” dos laboratórios para se 
tornar um novo modelo de relações políticas internacionais - um poderoso instrumento 
de governalidade em escala global. Isso precisa ser pautado. A minha expectativa é que se 
desdobrem futuros debates em torno de uma antropologia da biossegurança com uma 
orientação. 

Neste caminho, cabe reafirmar que emergências em saúde, como é o caso da Covid-19 e o 
amplo aparato que promete preparação e resposta a cenários avassaladores como o dela, 
precisam ser analisadas a partir de perspectivas locais, sobretudo firmadas no sul global. 
Doenças tropicais como o ebola, a dengue, a zika, a chikungunya ou a febre amarela, por 
exemplo, são desde muito tempo experiências crônicas nos países mais pobres. Elas 
apenas são convertidas em emergência de saúde pública de interesse internacional - 
PHEIC - quando batem à porta dos países mais ricos. Além disso, sob a rubrica de 
biossegurança, políticas e práticas de assepsia e de contenção confundem fronteiras 
culturais, biológicas e de Estado. Não é por menos que pobres, negros e indígenas - latino-
americanos, asiáticos ou africanos -, mas também os micróbios e outros patógenos sejam 
considerados uma constante ameaça à pureza dos países do norte. 

O mesmo se aplica aos problemas ecológicos. Era o que eu tinha em mente quando tratei 
das “guerras crônicas” neste texto. Se por um lado os protocolos de biossegurança 
prometem regular e proteger as relações entre espécies e ambientes, por outro eles 
facilitam a máquina produtivista de otimização da natureza, materializada no 
confinamento animal e na monocultura. Inúmeros debates que têm aparecido 
recentemente na agenda do Antropoceno questionam o modo como a intervenção 
humana tem adoecido a vida do planeta. Em cena, sobremaneira, o consumismo 
acelerado e a sua relação com o aquecimento global e a degradação dos ecossistemas 
(Bonneuil; Fressoz, 2013; Descola, 2017; Trischler, 2017, entre outros). Mas também são numerosos os 
chamados a “dividir a conta igualmente entre todos”; a lutar juntos pela Terra que é nossa 
(Latour, 2020). Acontece que ainda que o conceito de Antropoceno se apresente como um 
problema global, ele também precisa ser posicionado. Afinal, relações históricas de poder 
e de desigualdade marcam profundamente a América Latina e outros países do sul (Ulloa, 

2017). Se ontem foram os violentos processos colonização e de expropriação que arrasaram 
as suas paisagens naturais, hoje são as tecnologias de manipulação genética que 
convertem os países mais pobres em grandes e lucrativas lavouras de plantio de 
transgênicos e em granjas de animais em confinamento. 

Enfim, tratar pandemias e catástrofes ambientais e humanitárias como sendo “uma crise” 
é fingir que vivemos apenas problemas passageiros - é normalizar a exceção (Latour, 

2020; Santos, 2020). A Covid-19 é uma tragédia sem precedentes e o vírus que a provoca não 
chegou sozinho. Ele veio acompanhado das mudanças climáticas em escala global e de um 
imenso emaranhado de miséria, sofrimento e falta de empatia que desenham um futuro 
incerto e amedrontador. São os efeitos de um projeto acelerado e destrutivo para o 
controle, o aprimoramento e o consumo da natureza convertida em mercadoria (Berardi, 



2019; Stengers, 2015). Em outras palavras, o que temos vivido com a Covid-19 é apenas mais um 
sintoma. A verdadeira doença ainda se chama capitalismo. 

FONTE:https://www.scielo.br/pdf/ha/v26n57/1806-9983-ha-26-57-275.pdf 

 

USRTK pede ao ODNI para divulgar documentos sobre 
acidentes em laboratórios que armazenam patógenos 
perigosos 
Direito de Saber dos EUA (USRTK) perguntou o Escritório do Diretor de Inteligência 
Nacional (ODNI) para desclassificar três documentos sobre lapsos de biossegurança que 
ocorrem em laboratórios que armazenam patógenos perigosos. 

A solicitação de revisão de desclassificação obrigatória (MDR) responde aos 
ODNI's decisão reter três documentos classificados que respondem a uma solicitação da 
Lei de Liberdade de Informação pela USRTK enviada em agosto 2020. 

A solicitação da FOIA "buscou informações completas produzidas desde janeiro de 2015 
sobre a liberação acidental ou deliberada de agentes biológicos, falhas de contenção no 
nível de biossegurança (BSL) -2, instalações de pesquisa BSL-3 ou BSL-4 e outros incidentes 
preocupantes relacionados a pesquisa de biossegurança de uso duplo em instalações de 
pesquisa BSL-2, BSL-3 ou BSL-4 no Canadá, China, Egito, França, Alemanha, Índia, Irã, 
Israel, Holanda, Rússia, antigos países da União Soviética, África do Sul , Taiwan, Reino 
Unido e Tailândia. ” 

O ODNI disse em sua resposta que localizou três documentos e determinou que estes 
“devem ser retidos em sua totalidade de acordo com as isenções da FOIA” em relação à 
proteção de materiais classificados relativos a métodos de inteligência e fontes de 
relevância para a segurança nacional. A ODNI não descreveu ou caracterizou a natureza 
dos três documentos ou o seu conteúdo, a não ser que respondiam ao pedido da FOIA. 

Em sua solicitação MDR, a USRTK solicitou que o ODNI liberasse todas as partes não 
isentas razoavelmente segregáveis dos três documentos. 

A USRTK acredita que o público tem o direito de saber quais dados existem sobre 
acidentes, vazamentos e outros contratempos em laboratórios onde os patógenos de 
potencial pandêmico são armazenados e modificados, e se esses vazamentos estão 
implicados nas origens do COVID-19, que causou o mortes de mais de 360,000 
americanos. 



FONTE:https://usrtk.org/pt/etiqueta/seguran%C3%A7a-nacional/ 

 

Construindo a Política Nacional de Biossegurança e 
Bioproteção 

O Ministério da Saúde - MS, considerando suas competências relativas à definição de 
estratégias de atuação em biossegurança, criou pela Portaria GM/MS n° 1.683 de 28 de 
agosto de 2003, a Comissão de Biossegurança em Saúde - CBS, com a finalidade de 
promover e articular com órgãos afins, ações conjuntas e definir estratégias de atuação, 
avaliação e acompanhamento das atividades relacionadas à biossegurança em saúde. Em 
vista disso, nos últimos anos, a Comissão de Biossegurança em Saúde, vem promovendo 
diversas ações, entre as quais a organização de eventos e debates públicos sobre 
biossegurança, assim como, a elaboração e atualização das normas e diretrizes oficiais de 
biossegurança em saúde para o país, pelo MS. A articulação e os recentes eventos de 
biossegurança promovidos pela CBS fazem parte de um conjunto de ações estratégicas 
que têm como objetivo contribuir com a construção da Política Nacional de Biossegurança 
e Bioproteção, na qual o Ministério da Saúde desempenha um papel de protagonismo. A 
Comissão de Biossegurança em Saúde é coordenada pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde - SCTIE, e composta pelas 
seguintes instituições e unidades do Ministério da Saúde: SCTIE, Secretaria de Vigilância 
em Saúde - SVS, Secretaria de Atenção à Saúde - SAS, Assessoria de Assuntos 
Internacionais de Saúde - AISA, Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, Fundação Nacional de 
Saúde - FUNASA e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Entre as ações recentes organizadas e realizadas pela CBS incluem- -se o Seminário de 
Biossegurança em Saúde, em 2017, e o I Simpósio Interinstitucional de Biossegurança e 
Bioproteção, em 2018. Estes eventos contaram com a participação de especialistas em 
biossegurança e bioproteção e gestores públicos que tem a responsabilidade de construir 
mecanismos de fortalecimento à segurança biológica na área da saúde nacional. 

FONTE:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/construindo_politica_nacional_biosseguranca_biopr
otecao.pdf 

 

 

 

 



 

Visão do tempo, clima e catástrofe: relatório anual de 2020 

Este relatório avalia o impacto dos desastres e eventos climáticos extremos que 
ocorreram em todo o mundo durante 2020 e fornece uma visão geral das perdas 
econômicas globais. O relatório foi elaborado para ajudar a identificar tendências, 
aprimorar a mitigação de riscos, transferir riscos e criar resiliência. 

Embora 2020 não tenha sido um recorde em termos de perdas financeiras decorrentes de 
desastres naturais, houve vários registros notáveis em uma escala regional, de perigo ou 
de nível de evento. Talvez a maior conclusão de 2020 tenha sido o reconhecimento de 
como eventos simultâneos podem ter importantes implicações globais. Esses “extremos 
combinados” ou “conectados” fornecerão oportunidades críticas de aprendizagem para 
um melhor planejamento, à medida que o mundo se torna cada vez mais complexo e 
enfrenta riscos crescentes ou emergentes. 2020 também destacou tópicos como a lacuna 
de proteção para lidar com as populações carentes e cada vez mais vulneráveis, a 
necessidade de investimento adicional em estratégias de mitigação de risco para navegar 
por novas formas de volatilidade e a crescente influência das mudanças climáticas na vida 
diária. 

FONTE:http://thoughtleadership.aon.com/Documents/20210125-if-annual-cat-report.pdf 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/70142 

 

 

O PNUD e o Comitê de Situações de Emergência e Defesa 
Civil lançam a primeira plataforma online de avaliação de 
risco multirisco do Tajiquistão 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), juntamente com o 
Comitê de Situações de Emergência e Defesa Civil, lançou a primeira Plataforma Nacional 
de Avaliação de Riscos Multirriscos do Tajiquistão. A plataforma foi projetada para servir 
como uma ferramenta de análise visual de risco para facilitar um melhor planejamento de 
paisagem e desenvolvimento por partes interessadas, avaliadores de risco, tomadores de 
decisão. 



“Hoje, apenas cerca de 20% dos Planos de Desenvolvimento Distrital no Tajiquistão são à 
prova de risco, no sentido em que incorporam efetivamente e integram a redução do risco 
de desastres. A plataforma é a base do planejamento de desenvolvimento com base em 
riscos em todos os níveis de governança e um caminho para garantir que a prevenção e a 
mitigação de riscos se tornem princípios básicos no processo de planejamento ”, diz 
Christophoros Politis, Representante Residente Adjunto do PNUD no Tajiquistão. 

A plataforma visual online é baseada em dados coletados para a avaliação de risco 
multirisco realizada entre 2018 e 2020. A equipe de pesquisadores teve como objetivo 
identificar a vulnerabilidade de comunidades e infraestrutura a perigos naturais e níveis 
de exposição a futuros perigos principais prevalentes no Tajiquistão, incluindo inundação, 
fluxo de lama, terremoto, seca, tempestade de vento, deslizamento de terra e avalanche 
de neve. 

A avaliação cobriu 58 distritos do Tajiquistão e sete tipos de desastres naturais mais 
prevalentes no país. A equipe de pesquisa conduziu estudos de viabilidade usando 
imagens de satélite de alta resolução e dados especializados fornecidos por agências 
nacionais, partes interessadas e dados de código aberto. 

Os mapas de saída foram preparados usando o Sistema de Informação Geográfica (GIS), 
que permite aos usuários ver as camadas do mapa individualmente ou em cascata umas 
sobre as outras para fornecer aos usuários informações adequadas. 

“No futuro, planejamos usar os resultados da avaliação de risco no desenvolvimento de 
programas de agências e planos de desenvolvimento socioeconômico das regiões, 
tomando as melhores medidas de redução de risco de desastres para qualquer distrito em 
questão” Presidente do Comitê de Situações de Emergência e Defesa Civil Rustam 
Nazarzoda diz. 

FONTE:https://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home/presscenter/pressreleases/2021/01/undp-
and-committee-of-emergency-situations-and-civil-defense-to-.html 

FONTE:https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=112638#A5E00SR8T2 

 

Avaliando espaços de aprendizagem em gestão de risco de 
inundação na Alemanha: Lições para pesquisa de 
governança 

Este artigo avalia os esforços para gerenciar de forma colaborativa o risco de inundações, 
pois, em última análise, eles se baseiam no aprendizado dos indivíduos sobre os riscos, o 



processo de decisão e a eficácia das decisões tomadas em situações anteriores. Este artigo 
argumenta que muito pode ser aprendido sobre um ambiente de governança avaliando 
explicitamente os relacionamentos por meio dos quais os indivíduos influentes e seus 
contatos imediatos recebem e enviam informações uns aos outros. O artigo define esses 
indivíduos como “corretores” e as redes que emergem de suas interações como “espaços 
de aprendizagem”. 

O objetivo deste artigo é desenvolver estratégias para identificar e avaliar as propriedades 
do espaço de aprendizagem de um corretor que são indicativas de um arranjo de 
gerenciamento de risco de inundação colaborativo. A primeira parte deste artigo 
apresenta um conjunto de indicadores e apresenta estratégias para empregar essa lista de 
forma a identificar sistematicamente os corretores e comparar seus espaços de 
aprendizagem. A segunda parte descreve as lições de uma avaliação que explorou casos 
em dois ambientes distintos de gestão de risco de inundação na Alemanha. Os resultados 
mostram diferenças nos espaços de aprendizagem dos corretores observados. Os 
contatos e interações do corretor em Baden-Württemberg implicam um ambiente 
colaborativo. Em contraste, o espaço de aprendizagem do corretor na Renânia do Norte-
Vestfália carece do mesmo nível de diversidade e policentricidade. 

FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfr3.12682 

 

Comunicação de risco de inundação - relatório final do 
projeto 

O foco deste projeto de pesquisa foi informado pelos resultados de pesquisas anteriores 
do BNHCRC que investigaram fatalidades humanas em desastres naturais (Haynes et al., 
2017). Este projeto se concentrou nos dois comportamentos mais frequentemente 
associados a fatalidades por inundação: 

 Dirigindo para a água da enchente em um veículo motorizado, e 
 Recriando na água da enchente. 

Embora houvesse bolsões de informações e conhecimento mais detalhado sobre esses 
comportamentos em algumas jurisdições, não havia uma imagem nacional dos detalhes 
em torno das mortes por enchentes relacionadas a veículos ou da incidência desses dois 
comportamentos gerais e dos contextos detalhados nos quais o público entra 
inundação. Portanto, ao estudar o público em geral de forma mais abrangente, houve 
uma oportunidade de quantificar comportamentos e identificar os desafios potenciais e 



alavancas adicionais para comunicar o risco de inundação, bem como possibilitar uma 
maior percepção das diferenças em toda a Austrália (dentro e entre jurisdições). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/75786?&a=email&utm_sou
rce=pw_email 

 

Gerenciamento de risco de inundação 

O relatório cobre a gestão do risco de inundações na Inglaterra. Ele avalia se a abordagem 
do governo para gerenciar os riscos de inundações e erosão costeira está alcançando uma 
boa relação custo-benefício em três partes: 

 A primeira parte cobre se os arranjos atuais de gerenciamento de risco fornecem 
supervisão, desafio e direção fortes e eficazes. 

 A segunda parte examina o que o governo alcançou no período de 2015–2021 e 
até que ponto usou os fundos disponíveis para reduzir os riscos de enchentes e 
erosão costeira e medir o progresso. 

 A parte três examina a preparação do governo para gerenciar e reduzir o risco de 
enchentes quando um novo programa de investimento expandido começar em 
2021. 

O relatório conclui que entre 2015 e 2021 o governo terá investido £ 2,6 bilhões em 
defesas contra enchentes. À medida que se aproxima o final do atual período de 
investimento, o governo não tem uma medida abrangente para demonstrar se o nível 
geral de risco de inundação na Inglaterra é menor agora do que era no início do 
programa. Durante o próximo período de seis anos, começando em abril de 2021, o 
investimento de capital do governo deve aumentar substancialmente para £ 5,6 bilhões, 
com o objetivo de fornecer melhor proteção para 336.000 propriedades e a expectativa 
de que o programa reduza o risco geral de inundação em até 11%. Embora a nova 
declaração de política e a estratégia da Agência Ambiental (EA) sejam um passo 
importante à frente, com o novo período de investimento prestes a começar, O Defra 
ainda não forneceu detalhes completos sobre o que pretende alcançar com o programa, 
como o programa será gerenciado e quais indicadores usará para medir o progresso. A 
menos que os desenvolva, a par de uma medida mais robusta do seu progresso na 
redução do risco de inundações, o Defra não será capaz de demonstrar de forma 
convincente ao Parlamento que o investimento futuro é rentável. 

FONTE:https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/Managing-flood-risk.pdf 



 

Quadro de Competências de Educação em Situações de 
Emergência 
Temos o prazer de compartilhar a Estrutura de Competências de Educação em 
Emergências atualizada - disponível em inglês , árabe , francês , espanhol e português - 
que agora inclui um Anexo que destaca sua complementaridade com a Estrutura de 
Competências da Alliance for Child Protection in Humanitarian Action ! 

Com base nas Normas Mínimas de Educação do INEE , este novo quadro articula um 
conjunto de competências exigidas, valorizadas e reconhecidas para o humanitário e a 
educação nos setores de emergência. A estrutura descreve os padrões de desempenho 
esperados em uma série de competências que podem ser aplicadas a diferentes funções 
dentro de uma organização ou setor. A estrutura fornece um léxico comum para as 
competências técnicas e humanitárias essenciais e define o conhecimento, as habilidades 
e os atributos esperados para cada uma. 

A estrutura foi atualizada com um anexo que destaca sua complementaridade com 
a Estrutura de Competências da Aliança para a Proteção da Criança em Ação Humanitária . 
Este anexo apoia a colaboração entre os dois setores e ajuda a garantir uma equipe 
qualificada que pode entregar uma programação conjunta e integrada. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/EiE_Competency_Framework_CPHA_Annex_PT.pdf 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010_Portuguese
_%28HSP%29.pdf 

FONTE:https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/alliance_competencyframewo
rk_1dic_1.pdf?file=1&type=node&id=41566 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


