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Proteção social adaptativa: construindo resiliência a
choques
O relatório descreve uma estrutura organizadora para o projeto e a implementação da
Proteção Social Adaptativa (ASP), fornecendo insights sobre as maneiras pelas quais os
sistemas de proteção social podem se tornar mais capazes de aumentar a resiliência das
famílias. Por meio de seus quatro componentes básicos - programas, informações,
finanças e acordos e parcerias institucionais -, a estrutura destaca os elementos dos
sistemas de proteção social existentes que são os pilares da construção da resiliência
das famílias, bem como os investimentos adicionais que são essenciais para
aumentando sua capacidade de gerar esses resultados. Neste relatório, a estrutura do
ASP e seus componentes foram elaborados principalmente em relação a desastres
naturais e mudanças climáticas associadas.
FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/579641590038388922/pdf/Adaptive-SocialProtection-Building-Resilience-to-Shocks.pdf

Declaração dos Signatários da Promessa no Fórum
Global para Refugiados para Fazer de Genebra um
Centro Global para a Educação em Emergências
Pedido de ação para enfrentar a ameaça da pandemia de COVID-19 à educação dos que estão mais
afastados

A pandemia do COVID-19 não é apenas uma crise global de saúde e socioeconômica; é
também uma crise educacional maciça com ramificações potencialmente
extremamente graves, especialmente para crianças e jovens vulneráveis afetados por

conflitos armados, deslocamento forçado e crises prolongadas. Para evitar uma grande
queda na educação e consequências sociais, econômicas e de proteção, os signatários
do Fórum Global para os Refugiados instam a comunidade internacional humanitária e
de desenvolvimento a priorizar a educação e fazê-lo de maneira coordenada.
Todo governo, agência doadora, ator humanitário e de desenvolvimento, junto com o
meio acadêmico, deve trabalhar para garantir que a educação não seja mais priorizada.
Isso exigirá que, de acordo com seus respectivos mandatos, as partes interessadas:
 Demonstrar vontade e ação política por meio do aumento do financiamento para

a educação

 Aja rápido, mantendo a recuperação e a preparação à vista
 Colocar os direitos humanos no centro da resposta, com

atenção especial às

crianças e jovens afetados por conflitos, gênero e idade
de maneira coletiva e coordenada e adotar uma abordagem intersetorial
que vincule proteção, saúde e bem-estar, em vista do retorno à escola

 Agir

FONTE:https://inee.org/resources/statement-signatories-pledge-global-refugee-forum-make-genevaglobal-hub-education
FONTE:https://inee.org/system/files/resources/Call%20for%20action%20to%20address%20the%20th
reat%20by%20the%20COVID19%20pandemic%20to%20the%20education%20of%20those%20left%20furthest%20behind_0.pdf

OPAS apoia MS em plano para ajustar distanciamento
social e restrição de viagens no estado
O governo do Mato Grosso do Sul e a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) estão trabalhando juntos na elaboração de um plano e de critérios para ajuste
de medidas não farmacológicas, como distanciamento social e restrição de viagens, para
resposta à COVID-19 no estado.
“O objetivo é implementar ações tanto para o cenário atual quanto para o futuro, com
base nas melhores e mais recentes evidências científicas nacionais e internacionais”,
explicou Maria Almiron, coordenadora de Vigilância, Preparação e Resposta a
Emergências e Desastres do escritório da OPAS e da Organização Mundial da Saúde
(OMS) no Brasil.
A equipe de Emergências em Saúde da OPAS se reuniu nesta semana com o secretário
de Governo, Eduardo Corrêa Riedel, para conhecer a realidade do estado e estabelecer
as novas diretrizes. Após a finalização dos planos, os indicadores serão testados pelo
governo de Mato Grosso do Sul, conforme formato que será definido nos próximos dias.
“Embora Mato Grosso do Sul tenha recebido reiterados elogios sobre a conduta de
enfrentamento ao novo coronavírus, o momento ainda requer cautela. Não podemos

prejudicar os bons resultados conquistados até agora abandonando os cuidados que nos
colocaram como referência no combate à pandemia. Para uma retomada segura das
atividades, a opinião dos especialistas da saúde é fundamental”, explicou Riedel.
Na ausência de vacinas e tratamentos contra a COVID-19 que sejam seguros e eficazes,
é fundamental adotar medidas não farmacológicas, ajustadas à realidade local, para
minimizar a exposição das pessoas ao novo coronavírus.
A OPAS tem elaborado uma série de ferramentas, em apoio ao Ministério da Saúde, para
auxiliar os governos na tomada de decisão sobre essas ações – incluindo indicadores.
Uma delas é o guia técnico “Considerações sobre ajustes das medidas de distanciamento
social e medidas relativas a viagens no contexto da resposta à pandemia de COVID-19”,
de 24 de abril.
Segundo o documento, a experiência em países europeus indica que o processo de
afrouxamento das medidas de distanciamento social é, em muitos aspectos, mais
complexo que o endurecimento delas e, por isso, deve ser gradual, priorizado e
planejado.
Outra importante ferramenta é a Calculadora Epidêmica, desenvolvida numa parceria
entre OPAS, Ministério da Saúde, Universidade de Brasília (UnB), Instituto Butantã,
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Direcionada a especialistas em saúde pública, a calculadora produz cenários (e não
previsões sobre o futuro) a partir de valores, dados e parâmetros – como quantidade de
leitos disponíveis, velocidade de transmissão e contato social. A efetividade do modelo
está diretamente relacionada à qualidade das informações utilizadas no cálculo.
Segundo o governo do Mato Grosso do Sul, o número de casos confirmados de COVID19 no estado chega a 3.001, com 148 exames positivos para a doença nas últimas 24
horas. Foram registrados ainda três óbitos no período, passando para 28 o total de
mortes pela doença no estado.
FONTE:https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52045/OPASBRACOVID1920039a_%20
por.pdf?sequence=8
FONTE:https://covid-calc.org/

Novo guia da OMS sobre máscaras cirúrgicas e de tecido
tem versão em português
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) disponibilizou na terça-feira (9) a versão
em português do novo guia da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre máscaras

cirúrgicas e de tecido. O documento foi atualizado para incorporar as descobertas mais
recentes de pesquisas científicas e fornecer conselhos práticos.
As principais mudanças estão relacionadas ao uso de máscaras por profissionais de
saúde e detalhes específicos sobre a utilização de máscaras de tecido para o público em
geral em áreas de transmissão comunitária – ou seja, onde a COVID-19 está muito
difundida.
Segundo o guia, os governos devem incentivar o público em geral a usar uma máscara
de tecido nas áreas em que há muitas pessoas infectadas com COVID-19 na comunidade;
onde a capacidade de conter surtos é limitada; e quando não é possível alcançar um
distanciamento físico de pelo menos 1 metro (esse pode ser o caso de ônibus, trens,
lojas, locais de trabalho e outros ambientes confinados ou fechados).
Acesse aqui a íntegra da “Orientação sobre o uso de máscaras no contexto da COVID19. Orientação provisória, 5 de junho de 2020”
Visão da OMS sobre máscaras
As máscaras devem ser usadas como parte de uma estratégia abrangente de medidas
para suprimir a transmissão do coronavírus e salvar vidas. O uso delas, sem outras ações,
é insuficiente para fornecer um nível adequado de proteção contra a COVID-19.
Também é importante manter uma distância física mínima de pelo menos 1 metro de
outras pessoas, limpar frequentemente as mãos e evitar tocar no rosto e na máscara.
As máscaras cirúrgicas (ou médicas) podem proteger as pessoas que a usam de serem
infectadas e impedir que aqueles que apresentam sintomas espalhem o vírus. A OMS
recomenda que os seguintes grupos usem máscaras médicas:
• Trabalhadores de saúde
• Qualquer pessoa com sintomas sugestivos de COVID-19, incluindo pessoas com
sintomas leves
• Pessoas que cuidam de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 fora das
unidades de saúde
Máscaras cirúrgicas também são recomendadas para os seguintes grupos de risco,
quando estão em áreas de transmissão generalizada e não podem garantir uma
distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas:
• Pessoas com 60 anos ou mais
• Pessoas de qualquer idade com comorbidades de base, como doença cardiovascular
ou diabetes, doença pulmonar crônica, câncer, doença cerebrovascular e
imunossupressão
Já as máscaras de tecido não cirúrgicas estão sendo usadas por muitas pessoas em
áreas públicas, mas as evidências sobre sua eficácia são limitadas e a OMS não
recomenda seu amplo uso entre o público para o controle da COVID-19.

No entanto, para áreas de transmissão generalizada, com capacidade limitada para
implementar medidas de controle e especialmente em locais onde o distanciamento
físico de pelo menos 1 metro não é possível – como transporte público, lojas ou outros
ambientes confinados ou lotados – a OMS aconselha os governos a incentivarem a
população em geral a usar máscaras não cirúrgicas de tecido.
A combinação ideal de materiais para máscaras de tecido não cirúrgicas deve incluir
três camadas: 1) uma camada mais interna feita de material hidrofílico (por ex.,
algodão ou misturas de algodão); 2) uma camada mais externa feita de material
hidrofóbico (por ex., polipropileno, poliéster ou misturas desses materiais), para
limitar a contaminação externa por penetração até o nariz e a boca do usuário; 3) uma
camada intermediária hidrofóbica feita de material sintético não tecido, como
polipropileno, ou uma camada de algodão, para melhorar a filtração ou reter gotículas.
Certifique-se de construir ou comprar uma máscara que permita respirar enquanto
fala e caminha rapidamente.
Como usar e cuidar de uma máscara de tecido
Uso correto:
-Limpe as mãos antes de colocar a máscara.
-Inspecione a máscara para verificar a existência de rasgos ou buracos, não use uma
máscara que esteja danificada.
-Ajuste a máscara para cobrir sua boca, nariz e queixo, sem deixar lacunas nas laterais.
-Evite tocar na máscara enquanto a estiver usando.
-Troque sua máscara se estiver suja ou molhada.
-Limpe as mãos antes de tirar a máscara.
-Retire a máscara removendo-a por trás das orelhas, sem tocar na parte frontal da
máscara.
-Limpe as mãos após remover a máscara.
Cuidados corretos:
-Se a sua máscara de tecido não estiver suja ou úmida e você planeja reutilizá-la,
coloque-a em um saco plástico descartável limpo e hermeticamente fechado. Se você
precisar usá-la novamente, segure a máscara nas alças elásticas ao removê-la do saco.
-Lave as máscaras de tecido com sabão ou detergente e de preferência com água
quente (pelo menos 60 graus) pelo menos uma vez por dia.
-Se não houver água quente, lave a máscara com sabão/detergente e água à
temperatura ambiente, seguida de fervura da máscara por 1 minuto. Outra opção é
embeber a máscara em cloro a 0,1% por 1 minuto e enxaguá-la completamente com
água em temperatura ambiente (não deve haver nenhum resíduo tóxico de cloro na
máscara).
-Garanta que você possui sua própria máscara e não a compartilhe com outras
pessoas.
Como usar uma máscara cirúrgica

Como colocar corretamente:
-Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um sabonete à base de álcool ou água
e sabão
-Inspecione a máscara quanto a rasgos ou buracos; não use uma máscara que foi
usada anteriormente ou está danificada.
-Verifique qual lado é o topo – geralmente é onde a tira de metal está
-Em seguida, identifique o interior da máscara, que geralmente é o lado branco.
-Coloque a máscara no rosto, cobrindo o nariz, a boca e o queixo, certificando-se de
que não haja espaços entre o rosto e a máscara.
-Aperte a tira de metal para que ela se molde ao formato do seu nariz.
-Lembre-se, não toque na frente da máscara enquanto a estiver usando para evitar
contaminação; se você tocar acidentalmente, limpe as mãos.
Como remover corretamente:
-Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um sabonete à base de álcool ou água
e sabão
-Remova as tiras por trás da cabeça ou orelhas, sem tocar na frente da máscara.
-Ao remover a máscara, incline-se para frente e afaste-a do rosto.
-As máscaras cirúrgicas são para uso único apenas; descarte a máscara imediatamente,
de preferência em uma lixeira fechada.
-Limpe as mãos depois de tocar na máscara.
-Esteja ciente da condição da máscara e a substitua se ficar suja ou úmida.
FONTE:https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52254/OPASWBRACOVID1920071_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Relatório GEM 2020, inclusão e educação: tudo significa
tudo
O recém-lançado Relatório 2020 sobre Monitoramento da Educação Global (GEM),
inclusão e educação : tudo significa tudo , exorta os países a ampliar o entendimento
da educação inclusiva para incluir todos os alunos.
O quarto da série GEM Report analisa os mecanismos sociais, econômicos e culturais
que discriminam crianças, jovens e adultos desfavorecidos, mantendo-os fora da
educação ou marginalizados. Estimulados por seu compromisso de cumprir o direito à
educação inclusiva até 2030, os países estão expandindo sua visão de inclusão na
educação para colocar a diversidade no centro de seus sistemas. No entanto, a
implementação de leis e políticas bem-intencionadas freqüentemente falha. Lançado no
início da década de ação e no meio da crise de Covid-19, que exacerbou as desigualdades
subjacentes, o Relatório argumenta que a resistência em atender às necessidades de
todos os alunos é uma ameaça real para alcançar as metas globais de educação.
O Relatório Gem 2020 identifica as práticas em governança e finanças; currículos, livros

didáticos e avaliações; formação de professores; infraestrutura escolar; e relações com
estudantes, pais e comunidades que podem desbloquear o processo de inclusão.
Fornece recomendações de políticas para tornar a diversidade de alunos uma força a
ser comemorada, uma força de coesão social.
FONTE:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718

Plano Global de Resposta Humanitária: COVID-19
(Abril a dezembro de 2020) Relatório de andamento
Temos o prazer de compartilhar com você o primeiro relatório de progresso do Plano
Global de Resposta Humanitária (GHRP) para COVID-19 .
Este relatório inclui uma visão geral dos progressos realizados desde o lançamento do
GHRP em 25 de março e a atualização do GHRP em 7 de maio. Destaca o contexto
operacional que reflete as adaptações de campo para a entrega de ajuda humanitária
com um caso específico na Somália; o suporte logístico global, instrumental e
subfinanciado; e o impacto do COVID-19 na violência baseada em gênero e como os
humanitários estão respondendo.
Também mostra como o COVID-19 apresentou novos desafios à ação humanitária e
enfatiza a necessidade de financiamento adequado para todas as partes do sistema
humanitário, a fim de garantir uma resposta eficaz.
Por fim, o relatório fornece uma visão geral financeira por recurso e o trabalho central
dos fundos comuns e destaca a importância do financiamento flexível em um
ambiente em rápida mudança.
FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHRP%20Progress%20Report%20Firs
t%20Edition%20June%202020.pdf

COVID-19: abertura deve ter abordagem em fases e ser
baseada em dados, diz OPAS
A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Carissa F. Etienne, afirmou
nesta terça-feira (30) que os países que planejam relaxar as medidas de saúde pública
devem adotar uma abordagem em fases, com base nas condições locais, e estar
preparados para impor medidas preventivas novamente se a situação epidemiológica
mudar.

“A chave é pensar em nível nacional e local e basear as decisões nos dados mais
recentes. Quanto mais granular a nossa compreensão sobre onde o vírus ocorre, mais
direcionada será a nossa resposta”, disse Etienne.
“Como estamos vendo, países, estados e cidades que não adotam medidas preventivas
ou relaxam restrições muito cedo podem ser inundados com novos casos”, disse.
“O momento é crítico. Em nível nacional ou local, devemos abrir gradualmente,
adotando uma abordagem em fases que se baseie em uma vigilância robusta, dados e
capacidade expandida de testes e rastreamento de contatos”, completou. De acordo
com ela, se a situação mudar e as infecções aumentarem, localidades e países devem
ajustar o rumo rapidamente.
Observando que 5,1 milhões de casos e mais de 247 mil mortes devido à COVID-19
foram notificados nas Américas até 29 de junho, Etienne disse que, “para realmente
entender o impacto do vírus e planejar com mais eficiência o que vem a seguir, é
importante olhar além dos dados regionais e nacionais e focar no nível local”.
“Frequentemente ouvimos falar do número de casos em grandes países como Brasil,
México ou Estados Unidos sem a apreciação de sua considerável diversidade social e
geográfica. De fato, múltiplas curvas epidemiológicas coexistem tanto em nossa região
quanto em cada país e as respostas de saúde pública devem ser adaptadas a essas
situações específicas.”
A diretora da OPAS disse ainda que a reabertura exige medidas de saúde pública para
rastrear novos casos e criar capacidade suficiente para detectar e controlar novos
surtos. “A transmissão em uma região deve diminuir de maneira sustentável, as mortes
devem diminuir e as taxas de ocupação dos leitos hospitalares devem ser baixas” antes
que as restrições sejam relaxadas.
Etienne listou medidas de saúde pública que os governos locais e nacionais devem
adotar, incluindo testes oportunos, isolamento de casos para reduzir a transmissão,
rastreamento de contatos para encontrar pessoas infectadas e isolá-las, acesso a
equipamentos de proteção individual e treinamento para profissionais de saúde e, se
necessário, medidas de viagem para limitar novas infecções, como rastreamento, busca
de casos, quarentenas e outras medidas.
“Precisamos de testes, mas também precisamos que os resultados sejam relatados
rapidamente para criar uma imagem precisa”, disse Etienne. “Qualquer pessoa com
sintomas deve ter a orientação e o apoio necessários para reduzir a chance de
transmissão para outras pessoas”, acrescentou.
O rastreamento de contatos, quando ancorado em um forte sistema de atenção
primária à saúde, “pode ajudar a reduzir o risco de transmissão entre comunidades
vulneráveis”, alegou a diretora da OPAS, e o sistema de saúde precisa de leitos
hospitalares e unidades de terapia intensiva suficientes para atender casos graves.

A OPAS está trabalhando em estreita colaboração com os países e, “em muitos casos,
com governos locais para analisar as tendências que podem ajudar a orientar suas
tomadas de decisão”. “A OPAS apoiou os países em todos os aspectos da resposta,
fornecendo orientação, treinamento e suprimentos. Nos últimos dois meses, doamos
quase 5 milhões de testes de PCR para a região e adquirimos mais de 10 milhões de
testes em nome de nossos países. Fizemos 54 remessas de equipamentos de proteção
individual (EPIs) para 26 países”, pontuou Etienne.
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6208:aberturas
-graduais-devem-ter-abordagens-em-fases-e-ser-baseadas-em-dados-para-controlar-novos-surtos-decovid-19-afirma-opas&Itemid=812

Pandemia de COVID-19 não está ‘nem perto de acabar’,
alerta chefe da OMS
Quase seis meses após o surgimento do novo coronavírus, a pandemia de COVID-19
“não está nem perto de acabar”, alertou o chefe da Organização Mundial da Saúde
(OMS) na segunda-feira (29).
Tedros Adhanom Ghebreyesus pediu um renovado compromisso global para salvar
vidas, já que os casos ultrapassam 10 milhões em todo o mundo, com 500 mil mortes, à
medida que o vírus continua a se espalhar.
“Todos nós queremos que isso acabe. Todos nós queremos continuar com nossas vidas.
Mas a dura realidade é: isso não está nem perto de terminar”, disse ele a jornalistas.
“Embora muitos países tenham feito algum progresso, globalmente a pandemia está
realmente acelerando. Estamos nisso juntos e no longo prazo.”
Novo normal
A OMS publicou uma linha do tempo atualizada sobre suas ações desde 31 de dezembro
de 2019, quando pela primeira vez teve conhecimento de um conjunto de casos de
“pneumonia de causa desconhecida” em Wuhan, na China.
Essa resposta inclui educar os profissionais de saúde por meio de portais online,
transportar cargas de testes e equipamentos de proteção para os profissionais de saúde
nos países em desenvolvimento e lançar um “teste de solidariedade” para encontrar
medicamentos para derrotar o vírus.
No futuro, Tedros disse que a agência da ONU continuará a servir os países com ciência,
solidariedade e soluções, repetindo uma frase que usou durante toda a pandemia.

“A questão crítica que todos os países enfrentarão nos próximos meses é como conviver
com esse vírus”, afirmou. “Esse é o novo normal.”
Cinco formas de salvar vidas
Tedros destacou cinco prioridades nas quais os países devem se concentrar agora para
salvar vidas.
Eles incluem capacitar as pessoas a se protegerem através do distanciamento físico e
outras medidas de saúde pública, mas também através do compartilhamento de
informações confiáveis sobre a COVID-19.
Os governos devem continuar trabalhando para suprimir a transmissão de vírus,
garantindo o rastreamento e o isolamento de contatos. Eles também devem priorizar a
identificação precoce e os cuidados clínicos, prestando atenção especial a grupos de alto
risco, como idosos e pessoas que vivem em instituições de longa permanência.
Como ainda há muito a aprender sobre o novo coronavírus, Tedros enfatizou a
necessidade de pesquisas aceleradas.
Reavaliando as prioridades
A OMS está convocando uma reunião esta semana para avaliar o progresso e as
prioridades de pesquisa para o próximo estágio da pandemia.
Respondendo à pergunta de um jornalista, Tedros disse que a agência também planeja
enviar uma equipe à China na próxima semana, antes de uma reunião sobre a fonte
zoonótica do vírus.
A principal autoridade de saúde da ONU, ex-parlamentar e ex-ministro das Relações
Exteriores da Etiópia, também destacou o papel da liderança política durante a
pandemia.
“Como dissemos repetidamente, a unidade nacional e a solidariedade global são
essenciais para implementar uma estratégia abrangente para suprimir a transmissão,
salvar vidas e minimizar o impacto social e econômico do vírus”, afirmou.
FONTE:https://nacoesunidas.org/pandemia-de-covid-19-nao-esta-nem-perto-de-acabar-alerta-chefedaoms/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Bras
il%29

Relatório mostra ampla resposta da OPAS à pandemia da
COVID-19 nas Américas

A região das Américas é o epicentro da pandemia da COVID-19. Os Estados Unidos e
Brasil juntos representam 75% de todos os casos e 74% de todas as mortes já notificadas
na região. Foto: OPAS
Em um novo relatório, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) detalha sua
ampla resposta em mobilização e apoio técnico à emergência desde que os primeiros
casos foram notificados, em janeiro de 2020. O organismo internacional continua a
realizar seu trabalho em áreas-chave, apoiando os países das Américas a manejarem os
graves efeitos sociais e à saúde da pandemia da COVID-19.
A COVID-19 já se propagou em todos os 54 países e territórios das Américas; até o
momento, foram registrados 5 milhões de casos e mais de 244 mil mortes. O relatório
afirma que o epicentro da pandemia da COVID-19 agora é a região das Américas. Os
Estados Unidos e o Brasil juntos representam 75% de todos os casos e 74% de todas as
mortes já notificadas na região.
O novo relatório analisa a situação epidemiológica por regiões – América do Norte,
América Central, América do Sul e Caribe – e nacionalmente, fornecendo detalhes sobre
a resposta da OPAS em cada país.
As equipes regionais e nacionais do sistema de gestão de incidentes da OPAS têm
proporcionado respostas à emergência diretamente aos Ministérios da Saúde e outras
autoridades nacionais em áreas vitais de saúde pública desde o primeiro alerta.
Equipes específicas fornecem apoio centrado na coordenação nos países, comunicação
de risco e participação comunitária, vigilância e resposta rápida, pontos de entrada,
capacidade laboratorial, prevenção e controle de infecções, gestão clínica, logística,
manutenção de serviços essenciais de saúde e pesquisa e desenvolvimento.
Ajuda para adquirir equipamentos
Em operações de emergência, nas quais a OPAS tem mais de 40 anos de experiência, a
organização rapidamente mobilizou especialistas e equipamentos para responder à
COVID-19. O organismo internacional ajudou a adquirir equipamentos de proteção
individual (EPIs), enviando 54 remessas para 26 países – 1,3 milhão de luvas, 1 milhão
de máscaras cirúrgicas e N95, 403 mil aventais e 42 mil óculos.
O escritório da OPAS no Panamá está servindo como um centro de logística, recebendo
e enviando EPIs e outros suprimentos que salvam vidas. Sua equipe de compras não está

apenas adquirindo suprimentos, mas também está trabalhando em coordenação com a
OMS e outras agências da ONU “para encontrar soluções aos atuais desafios críticos de
compras”.
No estágio inicial da pandemia, a OPAS promoveu 25 missões com especialistas técnicos
a 20 países para garantir que estavam preparados para realizar testes moleculares de
laboratório para a COVID-19 e implementar o rastreio de contatos, de acordo com o
relatório.
Depois que a maioria das fronteiras foi fechada, a OPAS promoveu 49 capacitações e
seminários virtuais regionais e nacionais para mais de mil profissionais de saúde nas
Américas sobre a estimativa de necessidades de EPIs, leitos hospitalares e UTI;
identificação de locais alternativos para atendimento médico, sobrecarga do sistemas
de saúde; diagnóstico molecular para a COVID-19; vigilância; e outras áreas essenciais
no combate à pandemia.
Necessidade de mais recursos
A mobilização de recursos é uma necessidade chave da resposta dos países à pandemia
da COVID-19. A OPAS lançou um um chamado aos doadores inicial de US$ 95 milhões
para apoiar e ampliar os esforços de preparação e resposta de saúde pública na América
Latina e no Caribe entre março e agosto de 2020.
Agora, estima-se que são necessários US$ 200 milhões para o período de 11 meses – de
fevereiro ao fim de 2020. Até 30 de junho, a Organização recebeu um total de US$ 66,6
milhões em contribuições de doadores e compromissos.
O relatório ressalta que, olhando para o futuro, “a luta contra a propagação deste vírus
será um desafio, pois os países enfrentam uma perspectiva econômica incerta devido a
problemas globais e domésticos decorrentes dos efeitos do bloqueio de meses”. Os
sistemas de saúde subfinanciados não estão adequadamente equipados para responder
à malária, sarampo, febre amarela e outras doenças que compõem esse desafio.
Indo além do setor da saúde
As equipes dos escritórios da OPAS nos países estão trabalhando diretamente com suas
contrapartes nos governos para desenvolver e aprimorar planos de ação nacionais que
vão além do setor da saúde, dada a gravidade da pandemia, explicou o novo relatório.
“Todos os 35 Estados-Membros ativaram mecanismos intersetoriais em resposta à
pandemia da COVID-19, envolvendo a mais alta liderança política e incluindo setoreschave para fornecer uma resposta abrangente. A Organização está em contato com
outras agências da ONU nos países para liderar a resposta do setor de saúde e garantir
que o sistema das Nações Unidas seguisse uma abordagem integrada para combater
essa pandemia e suas repercussões”, destacou o relatório.
Sobre vigilância, a Organização está produzindo e divulgando relatórios de situação,
publicando dados sobre influenza e outros vírus respiratórios, automatizando planos de
gestão de dados e treinando países no sistema de vigilância simplificado Go Data. Outras

ferramentas, como CovidSIM e EpiEstim, foram lançadas para ajudar os países a estimar
as necessidades de aquisição de equipamentos e suprimentos.
A prevenção e controle de infecções, uma ferramenta importante para limitar a
propagação da COVID-19, tem sido um foco de treinamento e apoio aos países, com
documentos, protocolos e fluxogramas sendo frequentemente atualizados e
distribuídos.
A OPAS também divulgou vários documentos técnicos baseados em evidências para
auxiliar os países a orientar estratégias para gerenciar a pandemia e continua a fornecer
as mais recentes informações científicas aos países.
O organismo internacional também está ajudando os países a fortalecerem seus serviços
de saúde, disseminando informações por meio de documentos e seminários virtuais
sobre equipes médicas de emergência, escolhendo locais alternativos de atendimento
para lidar com mais pacientes, maneiras de expandir a capacidade de atendimento
crítico e estimando as necessidades de equipamento de proteção individual, além de
outras medidas.
Ensaios de terapias e vacinas
No âmbito da pesquisa e desenvolvimento, a OPAS está trabalhando com os países
fornecendo informações sobre ensaios de terapia e vacinas, provendo orientações para
revisões éticas e supervisão e sistematizando revisões rápidas de temas-chave, como
estações de triagem para a expansão da capacidade clínica, uso de plasma
convalescente, terapia com corticosteróides e outros.
A resposta da Organização também foi e é importante nas comunicações, usando uma
variedade de plataformas para distribuir mensagens importantes e trabalhando para
desenvolver manuais para jornalistas, realizando treinamentos em comunicação de
risco e distribuindo guias para líderes sobre como comunicar sobre a COVID-19. A OPAS
designou altos funcionários como porta-vozes da pandemia, e sua diretora, Carissa F.
Etienne, vem realizando semanalmente entrevistas à imprensa sobre o surto e a
resposta.
Na educação, o Campus Virtual de Saúde Pública da OPAS disponibilizou vários cursos
em espanhol e português. Eles abrangem tópicos importantes, como vírus respiratórios
emergentes, incluindo a COVID-19; métodos de detecção, prevenção, resposta e
controle; prevenção e controle de infecções causados pelo coronavírus; saúde
ocupacional; manejo clínico de infecções respiratórias agudas graves; e outras.
FONTE:https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-organizacion-panamericana-salud-covid-19americas

Guia ajuda jovens vivendo com HIV a enfrentar questões
de saúde mental em tempos de COVID-19

Guia elaborado pelo UNAIDS e parceiros ajudará jovens vivendo com HIV e AIDS a
enfrentar questões de saúde mental em tempos de COVID-19. Foto: UNAIDS
O “Guia rápido de saúde mental e HIV em tempos de COVID-19: fortalecendo as
capacidades de acolhimento e a resiliência das redes de pessoas vivendo com HIV e
vivendo com AIDS com base na terapia comunitária” é fruto de uma construção conjunta
do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) com a Rede
Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS (RNAJVHA) e outros
parceiros.
A elaboração do Guia aconteceu a partir de encontros e capacitações que utilizaram a
técnica de Terapia Comunitária. Em tempos de COVID-19, a técnica se apresentou como
uma ferramenta potente para redes de pessoas vivendo com HIV, proporcionando a
possibilidade de criação de uma rede de proteção, fundada a partir da própria
comunidade.
Terapia Comunitária
Resiliência, pensamento crítico, empoderamento, criação e fortalecimento de redes
solidárias capazes de organizar melhor as respostas comunitárias frente aos desafios.
Estes são os resultados esperados com a utilização da técnica de Terapia Comunitária,
criada por Adalberto Barreto, em 1987, na Universidade Federal do Ceará.
Segundo o membro da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS
(RNAJVHA), Leonardo Moura da Silva de 25 anos, o uso desta técnica foi muito
importante para a rede. “A gente conseguiu olhar um para o outro a partir de nossas
potencialidades”.
Leonardo, que vive em Florianópolis (SC), fez parte de um pequeno grupo de ativistas
da Rede de Jovens que participou de quatro encontros virtuais, organizados pelo
UNAIDS, entre maio e junho. Ele e seus pares da rede agora têm a responsabilidade de
replicar esta técnica, adaptada para o contexto de pandemia da COVID-19 e de pessoas
que vivem com HIV.

“A terapia comunitária apresentou novos elementos para a abordagem que a gente faz
com os jovens vivendo com HIV. O treinamento aprimorou nossa capacidade de escuta.
Não tem como escutar o outro se a gente não se escuta”, explicou o membro da
RNAJVHA de Florianópolis.
Uma pesquisa realizada pelo UNAIDS entre 27 e 31 de março, no início das medidas de
distanciamento físico impostos pela COVID-19, mostrou que entre as quase 3 mil
pessoas vivendo com HIV e vivendo com AIDS que responderam ao questionário, 66,7%
disseram ter sentido alterações em seu humor ou em seus comportamentos e hábitos
devido à pandemia da COVID-19.
Foram feitas perguntas simulando situações cotidianas, em que os parâmetros que
estavam sendo avaliados foram adaptados do Manual Diagnóstico Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM 5), e a quantidade de perguntas que as pessoas respondiam
resultou em uma soma que possibilitou um indicativo de necessidade de auxílio médico
psiquiátrico, ou acompanhamento psicológico. A soma das respostas deu origem a
indicativos de sintomatologia leve (44%), moderada (18%) e grave (2%) – sendo que 36%
dos resultados foram classificados como inválidos ou não informados.
Segundo a assessora para apoio comunitário no UNAIDS e facilitadora da primeira série
de oficinas virtuais com a rede de jovens, Ariadne Ribeiro, a iniciativa do UNAIDS de
adaptar a técnica da Terapia Comunitária e criar um Guia Rápido como forma de apoiar
as redes de pessoas vivendo com HIV e vivendo com AIDS é uma resposta ao que a
pesquisa apontou.
Para ela, a Terapia Comunitária “é uma técnica que não é necessariamente da psicologia.
Por se tratar diretamente dos determinantes sociais de saúde, ela pode ser aplicada por
qualquer pessoa com treinamento específico. E a intenção é exatamente essa”.
A assessora do UNAIDS é Mestre e Doutoranda em Psiquiatria e Psicologia Médica da
UNIFESP (Escola Paulista de Medicina) e criou importantes grupos de terapia
comunitária que foram responsáveis por resultados significativos entre populações
LGBTI em situação de rua, e em um ambulatório para saúde integral de travestis e
transexuais.
“Participar destas oficinas foi surpreendente e libertador. Surpreendente porque eu
achava que seria uma coisa meramente teórica e, depois dos momentos iniciais com a
parte teórica, a terapia comunitária foi aplicada conosco e isso foi libertador”, contou o
suplente da Secretaria Executiva da Rede de Jovens, San Diego Oliveira Souza de 28
anos.
“A gente ainda está num tempo em que não consegue colocar certas coisas para fora,
eu mesmo não estava conseguindo fazer isso. Com esta parte prática, eu acabei achando
este espaço para colocar algumas coisas para fora e, ao mesmo tempo, aprender uma
técnica nova para aplicar em nosso dia-a-dia de trabalho na rede”.
As regras definidas são facilmente replicadas pelos facilitadores treinados, que seguindo
o Guia Rápido elaborado pelo UNAIDS, devem fazer com que as pessoas tenham tempo

de fala controlado, além de eleger um tema que contemple o maior número de
participantes presentes na terapia.
“É uma linguagem muito universal, uma forma de fazer o acolhimento se tornar muito
acessível. Então ela pode alcançar diferentes contextos e diferentes pessoas. Pensando
em Brasil, as diversas realidades e contextos que temos, acho que é a melhor abordagem
que podemos ter para este momento atual”, afirmou o membro da RNAJVHA, Leonardo
Moura da Silva.
Para Guilherme Ferreira Barbosa, 23 anos, que atua fazendo acolhimentos pela Rede em
Belo Horizonte (MG), participar das sessões de capacitação e vivência em Terapia
Comunitária o fez perceber melhor a importância do contato com as pessoas que
passam pelas mesmas situações que ele: “me deixa muito mais próximo e menos
vulnerável para lidar com estas questões”.
“Esse trabalho em coletividade é importantíssimo, principalmente agora que estamos
vivendo uma pandemia, que ainda não sabemos qual é o nosso futuro e como vamos
passar por isso”.
Segundo Guilherme, participar das capacitações “trouxe um impacto muito positivo no
sentido de entender mais o outro. Mesmo passando por situações semelhantes, existem
abismos gigantescos de diferenças e particularidades de cada indivíduo. Este tipo de
terapia comunitária unifica mais as pessoas e humaniza nossos sentimentos em relação
à gente e ao próximo.”
Juntos, esses jovens já começaram a aplicar a técnica em seus encontros virtuais, já
programam novas sessões de diálogos para despertar conhecimento,
autoconhecimento e autopreservação dos membros da Rede que, muitas vezes, se
sentem frustrados e frustradas por não conseguirem lidar com estes problemas.
“Nós já estamos colocando em prática nos nossos núcleos estaduais e até nas reuniões
do secretariado nacional”, contou o Secretário Nacional Titular da pasta de Acolhimento
e Coordenador Estadual do Núcleo da Rede de Jovens Positivos do Ceará, Severino
Pereira da Silva Júnior de 28 anos.
“O objetivo é aproveitar que nós passamos por essa vivência para potencializar o que a
gente tem como acolhimento na Rede. Estamos usando nas reuniões virtuais, mas já
estamos planejando atividades de forma lúdica e prática para quando nós retomarmos
as ações presenciais”.
Guia rápido de saúde mental e HIV em tempos de COVID-19
“Foi uma construção a várias mãos. Além dos jovens que participaram das quatro
sessões, contamos com o apoio de Raphaela Fini, assistente social que tem me apoiado
nas ações com populações de rua LGBTI e no ambulatório de saúde integral de travestis
e transexuais”, contou a assessora para apoio comunitário do UNAIDS, Ariadne Ribeiro.

Este Guia é um instrumento criado especificamente para apoiar o trabalho de
capacitação das redes de pessoas vivendo com HIV e vivendo com AIDS em seu processo
de compreensão e aplicação dos princípios de Terapia Comunitária em tempos de
COVID-19, levando em consideração todas as recomendações de distanciamento físico
e os impactos na saúde mental desta população específica. No entanto, o UNAIDS
destaca que quaisquer estratégias de ajuda mútua não excluem a necessidade de
manutenção dos tratamentos medicamentosos ou de acompanhamentos psicológicos.
“Eu sei o quanto dói perder alguém para o suicídio, meu marido tinha um transtorno
sub diagnosticado e precisava muito de um suporte, infelizmente, ele se foi, mas eu
passei a buscar respostas nos estudos e passei a amar a psiquiatria”, compartilhou a
assessora para apoio comunitário do UNAIDS. “Espero que este guia ajude as pessoas a
reduzir os estigmas relacionados à saúde mental e a procurar os profissionais de saúde
para o tratamento adequado”.
“Localmente, a terapia comunitária e as oficinas que recebemos vieram para lapidar
aquele acolhimento de grupo que algumas bases já exerciam em seus estados. A oficina
trouxe mais técnica para a gente. Quando a gente conseguir levar isso para as bases,
acho que elas vão ter mais domínio técnico para contornar mais situações em suas
terapias em grupo”, contou o suplente da Secretaria Executiva da Rede de Jovens, San
Diego.
“E a nível nacional, nestes tempos de COVID-19, com os serviços de terapia suspensos,
decidimos fazermos reuniões virtuais a cada 15 dias, com número limitado de pessoas,
para discutir alguns temas relevantes e colocar para fora o que elas estão sentindo”,
explicou.
FONTE:https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2020/07/2020_06_15_Sau%CC%81de-mental-eHIV-em-tempos-de-COVID-19_FINAL.pdf

Preparação e comportamentos preventivos para um
desastre pandêmico causado pelo COVID-19 na Sérvia
Este artigo apresenta os resultados de pesquisas quantitativas sobre o nível de
preparação dos cidadãos para desastres causados pela doença por coronavírus (COVID19) na Sérvia. O questionário examinou as características socioeconômicas e
demográficas básicas dos cidadãos, seu conhecimento, preparação, percepção de risco
e medidas preventivas tomadas individualmente e em comunidade para evitar a morte
e a transmissão generalizada da nova doença de coronavírus 2019 na República da
Sérvia.
Com base nas descobertas de que existem grandes diferenças na percepção do público
sobre os riscos causados por ameaças de doenças transmissíveis, como as apresentadas
pelo COVID-19, os autores argumentam que as agências de gerenciamento de

emergências devem usar essas diferenças para desenvolver estratégias direcionadas
para aprimorar a estratégia comunitária e nacional, promovendo mudanças
comportamentais e melhorando a tomada de decisões sobre gerenciamento de riscos.
FONTE:https://www.mdpi.com/1660-4601/17/11/4124

Artigo de revisão: A dimensão espacial na avaliação da
vulnerabilidade socioeconômica urbana relacionada aos
riscos geográficos
Este artigo tem como objetivo elucidar o estado da arte das fontes de dados, variáveis
espaciais, indicadores, métodos, índices e ferramentas para a avaliação espacial da
vulnerabilidade socioeconômica (SEV) relacionada aos riscos geográficos. A fonte mais
comum de dados continua sendo os censos da população. A variável espacial mais
recorrente usada para a avaliação do SEV são as famílias sem serviços básicos, enquanto
as instalações críticas são a categoria espacial mais frequente.
O Índice de Vulnerabilidade Social (SoVI ® ) continua sendo a referência para a avaliação
do SEV e uma referência para a sua avaliação espacial. Sistemas de informação
geográfica (SIG) é a ferramenta mais comum para realizar uma avaliação espacial do SEV
em relação aos riscos geográficos. Para futuras avaliações espaciais do SEV em relação
aos riscos geográficos, os autores recomendam considerar os índices espaciais em 3D
na microescala no nível urbano e envolver a comunidade nas avaliações.
FONTE:https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/20/1663/2020/
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