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Como apoiar a saúde mental da equipe durante uma crise
GLASGOW, Escócia - A pandemia de coronavírus e as restrições em vigor em todo o
mundo devem afetar a saúde mental. Um relatório publicado na sexta-feira sugere que já
existem 264 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade em todo o mundo e 322 milhões
sofrendo de depressão. A crise em curso provavelmente fará com que esses números
aumentem, disseram especialistas em saúde mental à Devex.
Aiysha Malik, oficial técnica da Organização Mundial de Saúde , disse que em tempos de
emergência é normal que as pessoas experimentem níveis mais elevados de estresse e
angústia. Estes não são problemas de saúde mental em si, mas o estresse crônico e a
ansiedade podem causar um aumento nas condições de saúde mental durante e
principalmente após emergências, disse ela.
O trabalho remoto é uma das maiores mudanças para muitas pessoas no momento e isso
pode criar estressores adicionais. Para alguns, significa isolamento, para outros significa
conciliar as demandas da vida doméstica com o trabalho, disse Malik.
A desigualdade também influencia. Kavita Avula, psicóloga supervisora sênior do Grupo
KonTerra , sugeriu que o tipo de casa que uma pessoa possui e os recursos aos quais ela
tem acesso afetarão sua experiência de trabalho remoto e como eles são capazes de lidar
com as restrições.

Devex falou com especialistas em saúde mental sobre o que o desenvolvimento global e
empregadores humanitárias podem fazer para apoiar seus funcionários durante o COVID19 crise . Não requer necessariamente especialistas em saúde mental, disse Malik. Na
verdade, “as organizações e os gerentes têm um grande papel a desempenhar para aliviar
parte do fardo que as pessoas estão enfrentando agora”.

Lidere pelo exemplo
As mensagens comunicadas e os exemplos dados pela administração terão um papel
crítico durante este período, disseram os especialistas.
Os líderes da organização devem primeiro entender que as pessoas não podem completar
a mesma carga de trabalho que normalmente fariam no escritório. “Os gerentes devem
enviar uma mensagem explícita de que isso não é um negócio normal e apreciar que todos
têm um contexto diferente”, disse Avula.
As expectativas em torno da produtividade precisam ser ajustadas e acomodações feitas
para essa nova realidade. Também é importante que os gerentes sejam proativos ao
encorajar os funcionários a se concentrarem em seu próprio bem-estar, acrescentou ela.
Malik concordou que os líderes têm um papel a desempenhar na promoção do
autocuidado e no incentivo aos funcionários a descansar, comer bem e realizar atividades
que possam ajudar a reduzir o estresse. Fazer disso parte da cultura da organização ajuda
os funcionários a se sentirem confortáveis caso precisem abordar a liderança sobre os
níveis de estresse, acrescentou ela.
No entanto, Malik advertiu contra se concentrar demais no que os próprios funcionários
podem estar fazendo. É importante que os gerentes estejam equipados para apoiar a
equipe, disse ela, e isso pode envolver manter-se atualizado com as melhores práticas e
fazer treinamento em primeiros socorros psicológicos.

Estabeleça um precedente com a comunicação

Uma boa comunicação da liderança pode “ajudar a equipe a se sentir um pouco mais
contida no que é uma situação incontida”, disse Malik, e os gerentes devem demonstrar o
que é uma comunicação eficaz.
Dependendo da área de atuação da organização, atualizações sobre o surto e conselhos
sobre segurança da equipe podem ser importantes. Garantir que as mensagens sobre
bem-estar e bem-estar sejam visíveis também ajuda a que essas questões sejam
percebidas como uma prioridade pela equipe.
A comunicação entre os gerentes e sua equipe deve ser regular, com tempo reservado
para verificar a equipe em um nível pessoal, continuou Malik. Se isso não fizer parte da
agenda desde o início, pode ser facilmente esquecido à medida que as demandas de
trabalho aumentam. Implemente mecanismos desde o início que sejam sustentáveis e
possam manter essas conversas vivas, ela aconselhou.
Avula concordou que estabelecer um bom precedente é fundamental. “Integrar a saúde
mental no vernáculo regular e referenciá-la toda semana será muito importante agora”,
disse ela. Ela recomendou que os gerentes incluíssem pelo menos 10 minutos no início de
cada reunião para ter uma noção de como a equipe está lidando com a situação.
“Ter tempo para falar sobre o que são os estressores das pessoas e como estão lidando
com isso realmente ajudará na coesão da equipe”, disse ela. “Dê às pessoas a chance de
nomear sua realidade para que os gerentes saibam como ajustar suas expectativas.”
Os check-ins individuais também são essenciais para que os gerentes entendam o
contexto em que seus funcionários estão trabalhando, acrescentou ela. Por exemplo, um
indivíduo tem filhos pequenos da escola e precisa ajustar sua programação para acomodar
isso?

Crie 'espaços sociais'

As conversas informais que acontecem no escritório dão às pessoas um sentimento de
pertencimento e constroem o espírito de equipe, disse Krystian Fikert, CEO e fundador
da MyMind , uma organização que oferece aconselhamento e psicoterapia online.
Os gerentes podem facilitar essas interações remotamente, criando grupos ou canais
online projetados para o tipo de conversa que normalmente ocorreria durante um café,
disse ele.
Há espaço para as organizações serem criativas no que oferecem aqui - de happy hours
virtuais a aulas de tricô. Grupos de discussão com foco no bem-estar também são
importantes.
“Encorajar esse tipo de apoio dos colegas e falar uns com os outros sobre essa experiência
compartilhada vai ser útil”, disse Malik.

Capacitar a equipe
Restrições de viagens significam que alguns funcionários humanitários não podem apoiar
a resposta no local e podem se sentir frustrados enquanto assistem do lado de
fora. Incentive a equipe a orientar ou compartilhar conhecimento por meio de
plataformas online com aqueles que de repente se encontram em funções de resposta a
emergências, sugeriu Avula.
“Capacite a equipe a pensar criativamente sobre como fazer um blog, como se
disponibilizar para consulta ... seus serviços, seu conhecimento ainda é necessário - só
terá que ser disseminado de maneiras criativas”, disse ela.

Compartilhe recursos
Malik encorajou os gerentes a serem proativos ao falar com a equipe que poderia se
beneficiar de suporte adicional. É melhor perguntar a um membro da equipe se ele

gostaria de buscar apoio psicossocial do que hesitar, disse ela. Esteja ciente dos diferentes
desafios enfrentados pela equipe em ambientes com recursos superiores e inferiores
também, acrescentou Malik - é fundamental que a equipe nacional receba o mesmo
cuidado que a equipe internacional.
Fikert observou que existem muitas fontes gratuitas disponíveis sobre autoajuda e terapia
cognitivo-comportamental que podem ser úteis como recurso para gerentes e
funcionários. Mas use apenas fontes baseadas em pesquisas e de sites confiáveis, alertou
ele, acrescentando que algumas podem fazer mais mal do que bem.
Certifique-se de que os funcionários saibam quais serviços são cobertos pela política da
empresa e quais outros recursos podem ser úteis para eles no momento.

Observe o comportamento da equipe
Existem comportamentos que podem ser detectados mesmo à distância, que indicam que
um indivíduo está lutando com problemas de saúde mental.
“Você pode ver uma mudança em como essa pessoa está se comportando ... eles parecem
mais ansiosos do que o normal ... eles parecem muito abatidos,” Malik explicou. Ou “pode
ser que em termos de como as pessoas se expressam, elas estão falando menos ou [são]
menos comunicativas”.
É por isso que é especialmente importante manter a comunicação durante este período
de trabalho remoto, acrescentou ela.
Avula observou que o uso do chat por vídeo - em vez de apenas chamadas de voz permite que os gerentes obtenham pistas visuais de que um indivíduo pode não estar indo
tão bem. Onde uma pessoa não está mantendo a higiene pessoal e higiene, por exemplo,
pode ser um motivo de preocupação. E em situações em que não há capacidade para um
vídeo chat, torna-se ainda mais importante perguntar como essa pessoa está.

FONTE:https://www.devex.com/news/how-to-support-staff-mental-health-during-a-crisis96979?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=special&utm_content=text&mkt_tok=eyJpIj
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FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5cd19e65e5f7d1046af4246c/t/5e989e795a042d480075437e/1587060387262/ROI_Fu
llReport.pdf

Teleconferência: Como apoiar a saúde mental dos
funcionários no setor de ajuda
Cerca de 30% da população em geral sofre de problemas de saúde mental, como
depressão e ansiedade - e as pessoas que trabalham no setor de ajuda humanitária
sempre experimentarão um pouco disso, disse a Dra. Kavita Avula, psicóloga consultora
líder do Grupo KonTerra, que apoia o desenvolvimento de liderança , além do cuidado e
resiliência da equipe, para organizações que trabalham em ambientes de alto estresse.
Os trabalhadores humanitários geralmente operam em contextos de alto risco, onde os
recursos são limitados e o movimento é restrito. Eles estão expostos ao sofrimento e
traumas humanos, trabalham muitas horas e podem ser separados da família, por isso
pode ser um desafio encontrar maneiras de descomprimir e cuidar de seu próprio bemestar, explicou Avula.
Cada vez mais, os empregadores estão compreendendo a importância de cuidar da equipe
desde o momento em que são contratados e de adotar uma abordagem mais holística da
saúde mental, ela continuou. No entanto, ainda existe muito estigma em torno deste
tópico.
Avula destacou a importância de falar sobre saúde mental todos os dias no ambiente de
trabalho. Não espere por uma crise - fale sobre isso agora e tenha um plano de resposta
em vigor, ela sugeriu.
Os destaques desta teleconferência de 30 minutos incluem:


A importância de criar um ambiente saudável e funcional para a atuação dos
funcionários.



Como criar uma cultura de gestão saudável e onde os gerentes são bem versados
em questões de saúde mental.



Conselhos para organizações, incluindo aquelas com menos recursos, sobre como
melhor apoiar a equipe.



Sinais de que um colega ou membro da equipe está sofrendo de estresse e
conselhos sobre a melhor forma de apoiá-lo.



Por que os líderes devem avaliar como a cultura organizacional está impactando o
bem-estar da equipe.



Idéias, como escrita expressiva e exercícios respiratórios, para ajudar os
trabalhadores humanitários a serem mais conscientes de seu próprio bem-estar.

Palestrantes: Dra. Kavita Avula, psicóloga consultora líder do Grupo KonTerra
FONTE:https://www.devex.com/news/conference-call-how-to-support-employee-mental-health-in-the-aid-sector95805?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=special&utm_content=text&mkt_tok=eyJpIj
oiWkROa1pEbGpOelkxTkRCaiIsInQiOiJKZHE3XC9OY1FpVXRhRTJsMXlYb0xETEdSR2Z6Q09IXC9kc2Vpbk9ZNzdhTmlsR0JPWThyZVVXRn
Q4NnhrczI0Q0dibE51OFJBSkxwWXJYUFJ5MHJxXC91TWkwQ2tLZUdJaUh5VFJQazc1RG9URFMxM3Y4RmI0YXRadWluc2U3WTB4SyJ9

Opinião: Mobilizando comunicações eficazes para a saúde
mental global
A

recente “Comissão

Lancet

sobre

saúde

mental

global

e

desenvolvimento

sustentável” delineou um novo plano importante para abordar a necessidade urgente de
redefinir a agenda da saúde mental.
Os autores forneceram uma estrutura arquitetônica para implementar essa mudança
construída sobre quatro pilares que estabelecem a saúde mental como um bem público,
remodelam-na ao longo de um continuum, reconhecem sua natureza multifatorial e a
estabelecem como um direito humano.
Para construir efetivamente esses pilares, a Comissão Lancet sugere seis pontos principais
de ação: (i) ampliação da saúde mental como parte do acesso universal à saúde; (ii)
abordar os fatores humanos que representam barreiras e ameaças à saúde mental; (iii)
reforçar a importância de colocar a saúde mental de maneira direta nas políticas
públicas; (iv) expandir o universo de intervenções em saúde mental por meio de

intervenções não especializadas, digitais e com experiências vividas em saúde mental; (v)
clamando por investimentos adicionais em saúde mental; e (vi) investir em pesquisa e
inovação.
No entanto, para alcançar um progresso significativo na saúde mental, deve haver um
esforço renovado para redefinir como ela é percebida entre indivíduos, famílias,
comunidades, governos e organizações de financiamento. As ações delineadas na
comissão serão difíceis de alcançar se o estigma que envolve a saúde mental não for
revertido.
Os indivíduos devem ser capazes de acessar os serviços de saúde mental sem medo ou
julgamento, e as famílias de diferentes origens culturais, sociais e econômicas devem ver a
saúde mental com compreensão e compaixão.
Comunidades e governos devem ter como objetivo investir recursos que cheguem a cada
indivíduo para garantir que seus cidadãos atinjam seu maior potencial. Além disso, as
organizações de financiamento devem reconhecer a dimensão humana dos desafios em
saúde mental, muitas vezes obscurecida pela imensa escala do problema.
Comunicações criativas, baseadas em evidências e poderosas podem moldar o modo
como as populações pensam e agem. Mais do que slogans e slogans, as comunicações
verdadeiramente eficazes fazem conexões emocionais com o público e, em sua melhor
forma, tornam-se virais, alcançando organicamente muito mais pessoas do que o
pretendido inicialmente.
Sugerimos quatro áreas do relatório da comissão em que comunicações eficazes serão
necessárias para atingir seus objetivos e onde diferenças substanciais podem ser feitas
para redefinir a agenda de saúde mental.
Em primeiro lugar, deve haver um foco principal para alinhar e equilibrar o pensamento
sobre o papel da prevenção na saúde mental versus o tratamento de doenças mentais. À
medida que as pessoas se concentram em sua própria saúde mental em um grau cada vez
maior, os afetados tornam-se parte de um continuum aceito de bem-estar mental. Assim,

as comunicações de saúde devem facilitar o delineamento entre as intervenções baseadas
na população e aquelas focadas na doença mental grave - para garantir que cada situação
seja tratada de forma adequada e nenhuma seja desvalorizada. Uma boa saúde mental
deve começar com as crianças e seus cuidadores, apoiados por seus educadores e
integrada em uma ampla estrutura de cuidado colaborativo ao longo da vida.
Em segundo lugar, é necessário envidar esforços muito maiores no desenvolvimento de
estratégias de comunicação regionalmente informadas e culturalmente para reduzir o
estigma na saúde mental. Isso pode incluir a adoção de termos culturalmente relevantes
para descrever o comprometimento funcional, além da classificação da doença mental. A
saúde mental se beneficiaria muito com a “reformulação da marca”, de medo e
desesperança para carinho e compaixão. No entanto, qualquer esforço de reformulação
da marca precisa ser adaptado às origens sociais e culturais.
Terceiro, as organizações de financiamento devem ter uma conexão emocional com
aqueles que precisam de assistência e ver o valor de alocar recursos para lidar com o
problema, apesar dos imensos desafios da saúde mental em todo o mundo. Devem ser
desenvolvidas novas ferramentas de comunicação que transmitam o elemento humano à
saúde mental de um indivíduo.
Todas as partes interessadas - profissionais de saúde mental, cientistas, defensores dos
pacientes, economistas, acadêmicos e a indústria farmacêutica - devem abraçar esta nova
marca de saúde mental de forma consistente em todas as disciplinas para que falem a
uma só voz enquanto defendem os recursos financeiros adicionais necessários.
Finalmente, novas ferramentas de comunicação, incluindo abordagens de mídia digital e
social, precisam ser desenvolvidas para não-especialistas, incluindo cuidadores e
educadores, para facilitar a integração de intervenções eficazes em todo o continuum de
bem-estar mental e para elevar as vozes daqueles com experiências de vida mental
desordens.

É necessário que haja um grande apelo à ação entre os profissionais de comunicação em
saúde para trazer meios novos, criativos, direcionados, culturalmente relevantes e mais
eficazes para alcançar resultados tangíveis em todos os quatro pilares e abordar todas as
barreiras para melhorar a saúde mental.
Sem isso, os esforços substanciais, a colaboração e os recursos tão desesperadamente
necessários ficarão aquém da criação de um novo mundo contínuo de saúde mental e
bem-estar.
FONTE:https://www.devex.com/news/opinion-mobilizing-effective-communications-for-global-mental-health94551?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=special&utm_content=text&mkt_tok=eyJpIj
oiWkROa1pEbGpOelkxTkRCaiIsInQiOiJKZHE3XC9OY1FpVXRhRTJsMXlYb0xETEdSR2Z6Q09IXC9kc2Vpbk9ZNzdhTmlsR0JPWThyZVVXRn
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“Comissão Lancet sobre saúde mental global e desenvolvimento sustentável”
FONTE:https://www.thelancet.com/commissions/global-mental-health

Opinião: Agora é a hora de priorizar a saúde mental
Maio é o mês da conscientização sobre saúde mental e, para muitos de nós hoje em dia, é
raro passar uma hora sem que alguém nos envie um artigo ou uma lista de dicas sobre
como lidar com nossa ansiedade, desenvolver a resiliência de nossos filhos ou focar no
bem-estar durante neste momento difícil.
Este pode ser um dos pontos positivos da crise do coronavírus : para muitos na Europa e
nos Estados Unidos, cuidar de nossa saúde mental está se tornando uma parte essencial
de nossa resposta à crise. Mas para milhões de pessoas em todo o mundo também
atingidas por crises - sejam essas crises furacões, conflitos, experiências de deslocamento
em massa ou outras catástrofes humanitárias - estima-se que apenas 2% tenham acesso à
saúde mental e apoio psicossocial, ou MHPSS. A questão é: o COVID-19 nos oferecerá uma
chance de mudar isso?

Embora os impactos das emergências na saúde mental tenham sido reconhecidos há
muito tempo, os esforços formalizados para abordar e mitigar sistematicamente esses
impactos só começaram no início dos anos 2000, quando as Nações Unidas e seus
parceiros humanitários começaram a desenvolver e avançar diretrizes relativas à
proteção e promoção do bem-estar humano estar bem como a prevenção e tratamento
de transtornos mentais.
Ainda hoje, os fundos alocados para MHPSS em emergências ainda são apenas uma gota
no balde da resposta humanitária total. Embora 20% das necessidades de cuidados de
saúde de emergência em contextos de crise envolvam saúde mental ou psicossocial,
estima-se que menos de 1% de todo o financiamento humanitário vá para atender a essas
necessidades. Isso é particularmente preocupante para 52% dos refugiados que são
crianças e enfrentam um risco maior de problemas de saúde mental e psicossociais. Em
crianças pequenas, o trauma crônico e a adversidade literalmente mudam a arquitetura
do cérebro, com consequências físicas e mentais negativas ao longo da vida.
Existem barreiras significativas para a implementação do MHPSS em contextos de
crise. Muitos programas ainda carecem da pesquisa necessária para demonstrar sua
eficácia, e poucos atores humanitários têm treinamento em saúde mental suficiente para
apoiar a execução desses programas. Frequentemente, aqueles que lideram a resposta
estão lutando contra ameaças ao seu próprio bem-estar psicossocial e carecem do apoio
necessário. Isso nos deixa com um quadro de resposta humanitária global em que a
maioria das pessoas que precisam de MHPSS fica sem esses serviços essenciais.
Mas agora temos a chance de mudar algumas dessas trajetórias e há pontos brilhantes
emergindo. Esta semana, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres,
falou e pediu aos atores internacionais para ajudarem aqueles que lutam com
necessidades mentais e psicossociais. Ele relatou que a depressão e a ansiedade "são
algumas das maiores causas de miséria em nosso mundo" e como precisamos estar
presentes e ajudar "profissionais de saúde da linha de frente, idosos, adolescentes e
jovens, aqueles com problemas de saúde mental pré-existentes e aqueles apanhados em
conflito e crise. ”

Da mesma forma, há pouco mais de uma semana, a ONU lançou seu Plano de Resposta
Humanitária Global COVID-19 revisado , que pede cerca de US $ 6,7 bilhões para financiar
a luta contra a pandemia e apoiar as necessidades das comunidades já em crise. Como um
sinal de esperança na luta por apoio à saúde mental, o apelo visa explicitamente abordar
o aumento da saúde mental e das necessidades psicossociais em um momento em que
esses serviços críticos são interrompidos ou sofrem de recursos limitados.
Também chama a atenção para as necessidades de MHPSS em vários contextos. Por
exemplo, na Venezuela, a quarentena pode não apenas aumentar o risco de violência de
gênero para pessoas que vivem em ambientes fechados, mas também limitar as
informações e o acesso a serviços essenciais de saúde mental e psicossocial. Os sírios que
fugiram da guerra civil agora enfrentam a pandemia como outra ameaça incontrolável. E
em muitas crises existe a preocupação de que as crianças possam se separar de seus pais
por causa do fechamento de fronteiras, quarentena ou doença, deixando-as com traumas
e ansiedade inimagináveis.
Simultaneamente, COVID-19 gerou recursos para trabalhadores de ajuda humanitária. Há
webinars sobre saúde mental e apoio psicossocial organizado pelo Centro de Saúde
Humanitária

da Universidade

Johns

Hopkins e

seus

parceiros,

e

várias notas

informativas do Comitê Permanente Interagências e kits de ferramentas de treinamento
e recursos da Federação Internacional da Cruz Vermelha e Sociedades do Crescente
Vermelho .
Finalmente, novos esforços estão sendo feitos para apoiar famílias em todo o mundo,
como o recente lançamento de um novo livro de histórias, “Meu herói é você, como as
crianças podem lutar contra COVID-19!” que fala diretamente com as crianças para ajudálas a processar emoções difíceis associadas a esta crise. Este projeto é uma colaboração de
mais de 50 organizações que trabalham no setor humanitário e está sendo traduzido para
mais de 30 idiomas.
Em um cenário de crise onde vidas são ameaçadas pela violência física ou falta de comida
e abrigo, os serviços de saúde mental podem parecer difíceis de priorizar. A Organização

Mundial da Saúde relata que, entre as pessoas em conflito, uma em cada cinco
(22%) terá depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno
bipolar ou esquizofrenia. Continuar a fornecer serviços MHPSS é fundamental para
perceber o direito de saúde - e apoiar o bem-estar das pessoas a curto e longo prazo.
A emergência COVID-19 é sem precedentes e catastrófica para pessoas em todos os
lugares. Mas, além do horror que vai causar, também nos oferece uma oportunidade de
investir e encontrar maneiras de priorizar intervenções essenciais há muito negligenciadas
e aprender com elas, bem como uma chance de ampliar corretamente nossa definição de
salvamento.
Podemos encontrar maneiras de finalmente garantir para outros os serviços de saúde
mental e psicossocial que muitos de nós agora reconhecemos como críticos em nossa
própria resposta à crise?
FONTE:https://www.devex.com/news/opinion-now-is-the-time-to-prioritize-mental-health-97197

Como apoiar a saúde mental das populações deslocadas
durante o confinamento
GLASGOW, Escócia - O coronavírus deverá ter um enorme impacto sobre a saúde mental
em todo o mundo, mas as populações deslocadas, incluindo refugiados, migrantes e
pessoas deslocadas internamente serão desproporcionalmente afetados.
A prevalência de problemas de saúde mental já é maior entre as populações deslocadas e
as medidas em vigor para conter a disseminação do novo coronavírus podem exacerbar
isso. Como resultado, é fundamental que o apoio à saúde mental seja parte da resposta
contínua e que alcance essas populações, disseram os especialistas à Devex.

Refugiados podem experimentar uma ampla gama de problemas de saúde mental, desde
condições relativamente leves, como angústia e ansiedade, até aqueles de natureza mais
grave, como depressão, psicose ou transtorno bipolar, explicou Pieter Ventevogel, oficial
sênior de saúde mental da ONU Agência de Refugiados . Mas acredita-se que cerca de 1
em cada 5 sofrem de problemas de saúde mental de interesse clínico, explicou
Ventevogel.
“Prevemos um aumento, se não o dobro, das situações de saúde mental [e] psicossociais
nesses ambientes.”
- Mesfin Teklu Tessema, chefe da unidade de saúde, International Rescue Committee
“Esses números são enormes se você falar sobre uma grande população de refugiados em
um país específico”, disse ele.
Entre algumas populações deslocadas, esses números são ainda maiores. Jan Kizilhan,
psicólogo que trabalha com a comunidade deslocada Yazidi e sobreviventes do genocídio
no norte do Iraque, disse que quase 50% desta comunidade sofre de transtorno de
estresse pós-traumático, bem como ansiedade e depressão.
Além dos desafios existentes, a pandemia COVID-19 significa que as pessoas nos campos
estão ansiosas sobre o que acontecerá quando a doença chegar até elas - elas sabem que
não há assistência médica ou equipe médica suficientes, explicou ele. Desde que as
medidas de bloqueio foram introduzidas, dois suicídios já foram registrados nos campos embora, de acordo com Kizilhan, suicídios não fossem inéditos antes das medidas.
Mesfin Teklu Tessema, chefe da unidade de saúde do Comitê Internacional de Resgate ,
disse que, embora as condições de saúde mental sejam comuns entre as populações
afetadas por conflitos e deslocamentos, as condições brandas normalmente podem ser
gerenciadas por meio de cuidados comunitários.
No entanto, as restrições atuais estão dificultando o cumprimento dessas intervenções, e
a organização está estudando como abordar os efeitos potenciais, que podem ter
“enormes implicações em termos de saúde mental e bem-estar psicossocial”, disse ele.

“Acho que antecipamos um aumento, se não o dobro, das situações de saúde mental [e]
psicossociais nesses ambientes”, disse Tessema.
Os temores em torno do COVID-19 também significam que grupos de refugiados em
alguns lugares estão sendo estigmatizados e enfrentando acesso restrito aos
serviços. Experiências anteriores com a crise de Ebola e outros surtos mostram que a
exclusão de grupos os coloca em risco de aumento do sofrimento mental, explicou
Tessema. Também torna menos provável que tenham acesso a cuidados de saúde por
medo de represálias.
Com essas preocupações em mente, como as organizações podem lidar com as várias
restrições e continuar prestando serviços de saúde mental?

Educação e combate à desinformação
Um dos maiores problemas é a falta de informações confiáveis disponíveis para as pessoas
nos campos, disse Kizilhan.
Educar essas populações sobre a doença, o impacto psicológico da situação e
recomendações para lidar com os transtornos mentais é fundamental, explicou. Mas
“temos que informar as pessoas de maneiras diferentes que elas possam entender, não
[de uma forma que seja] altamente acadêmica e científica", disse ele. Kizilhan esteve
envolvido na criação de pequenos videoclipes na língua curda que visam abordar algumas
dessas preocupações.
O idioma pode ser uma grande barreira , acrescentou Tessema, e os refugiados ouvirão
todos os tipos de desinformação, então "adaptar a mensagem para o idioma que eles
entendem é fundamental". Dissipar rumores e desinformação também ajuda a garantir a
segurança dos funcionários que entram nos campos, explicou ele. O IRC está atualmente
explorando opções para os funcionários morarem dentro dos campos para ajudar a
construir a confiança entre eles e as comunidades com as quais estão trabalhando.

Adaptando intervenções
As organizações estão priorizando o suporte para casos de alto risco e tentando garantir
que a medicação chegue àqueles com sintomas mais graves, ao mesmo tempo que reduz
a necessidade de viagens frequentes.
As intervenções de aconselhamento são em sua maioria contínuas, mas assumindo
diferentes modos de entrega, disseram os especialistas.
Com base nas avaliações de risco locais, os serviços estão sendo adaptados, mas não
existe uma solução “tamanho único”, de acordo com Tessema. Na Tanzânia, o IRC está se
afastando das intervenções em grupo e oferecendo aconselhamento individual que ainda
observa o distanciamento social. Em outras regiões, está prestando serviços por SMS e
Whatsapp.
Enquanto isso, no Iraque, Kizilhan está trabalhando com estudantes de psicologia locais
para lançar um site que oferecerá aconselhamento online aos residentes do campo e
fornecerá respostas em 24 horas.
“Mas também entendemos que nem todos têm acesso à tecnologia, especialmente para
as mulheres”, disse Tessema. A rede de agentes comunitários que já vivem nessas
comunidades é, portanto, extremamente importante neste momento, acrescentou.
Para a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que ajuda a fornecer sessões de
psicoterapia por meio de seus parceiros, todas as atividades em grupo foram
interrompidas e a agência está tentando mudar as sessões de terapia online. A equipe
está sendo treinada para oferecer sessões via Skype ou telefone, disse Ventevogel.
“Provavelmente funcionará em ambientes onde você tem uma infraestrutura
relativamente boa, as pessoas têm telefones, ... rede confiável”, disse ele, mas “será difícil
em áreas onde isso não está disponível e as pessoas estão confinadas em suas casas, que

é um apartamento de um quarto. ” Cercado pela família, pode ser mais difícil para as
pessoas discutirem questões pessoais.
Kizilhan acredita que as agências internacionais poderiam estar fazendo mais para
mobilizar os jovens instruídos que vivem em campos ou comunidades locais e poderiam
fornecer apoio durante esse período.
As Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde também precisam enviar uma
mensagem clara às pessoas nos campos de que elas não serão esquecidas, disse
Kizilhan. Ele sugeriu que fornecer educação para eles por meio de plataformas online seria
um bom lugar para começar.

Integrando a saúde mental em outros serviços
A Agência das Nações Unidas para Refugiados também trabalha com parceiros para
integrar a saúde mental aos cuidados primários de saúde e treinar a equipe médica sobre
essas questões - algo que eles estão construindo durante esta crise.
“[Também estamos] treinando equipes que estão em contato com refugiados ... pode ser
alguém que esteja distribuindo alimentos ou questões relacionadas a abrigos”, disse
Ventevogel. “Essas são pessoas que podem ser abordadas por refugiados em perigo e
precisamos treiná-los para responder de uma boa maneira.”
Os workshops de primeiros socorros psicológicos para funcionários, que também estão
sendo adaptados para o aprendizado online, são muito importantes, destacou
Ventevogel. É difícil para a equipe que ainda pode estar tendo contato face a face com um
indivíduo em dificuldades, mas não consegue responder como faria normalmente, o que
pode envolver sentar para conversar e talvez até colocar o braço em volta deles, explicou
ele.

À medida que a crise continua, o apoio à saúde mental provavelmente envolverá algum
“compartilhamento de tarefas”, sugeriu Ventevogel. Isso pode envolver pessoas com
habilidades formais limitadas em psicologia, mas podem ser treinadas, apoiadas e
supervisionadas por outros profissionais à distância.
Tessema insistiu que a saúde mental não deve ser deixada de lado nessa resposta. Muitas
vezes, é uma das primeiras áreas a ver cortes de financiamento, disse ele, mas agora, mais
do que nunca, as organizações precisam de dinheiro que seja flexível o suficiente para
adaptar a resposta aos contextos locais e atender às necessidades da comunidade.
FONTE:https://www.devex.com/news/how-to-support-displaced-populations-mental-health-duringlockdown-97114

O BID identifica desigualdades no financiamento de
escolas na América Latina por meio de um estudo
O financiamento da educação é fundamental para gerar mais oportunidades e promover a
igualdade, principalmente para os alunos com menores condições socioeconômicas. No
entanto, a desaceleração econômica e os efeitos da pandemia de COVID-19 prejudicaram
o investimento que os países da América Latina e do Caribe fazem neste setor.
Para analisar o impacto do financiamento escolar sobre a desigualdade e os modelos que
podem ajudar a reduzi-la, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançou um
estudo que mostra que os países devem não só aumentar os recursos financeiros, mas
também elaborar políticas que enfoquem os gastos com educação nas regiões e escolas
mais
vulneráveis
e
ajudem
a
preencher
as
lacunas
existentes.
FONTE:https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/O-financiamento-escolar-edesigual-na-America-Latina.pdf

Reabertura segura de escolas no contexto COVID-19

Por ocasião da pandemia COVID-19, o UNICEF gerou e colocou à disposição de escolas,
professores, famílias, administrações públicas e outros agentes educacionais, um grande
número de recursos destinados à reabertura segura de escolas na América Latina e Caribe,

que oferece diversos protocolos, notas de orientação e recomendações para que o
processo
de
retorno
ocorra
nas
melhores
condições
possíveis.
Foi montado um repositório com protocolos e diretrizes para a reabertura de escolas
desenvolvidos nos diferentes países da região, que você pode consultar aqui . Foi gerado
um documento com orientações e diretrizes gerais para diferentes agentes da
comunidade educacional com o objetivo de fornecer recomendações e insumos técnicos
para planejar, preparar e implementar uma reabertura escolar segura. Isso é
complementado por uma série de materiais audiovisuais que fornecem recomendações
práticas para professores, pais, crianças e adolescentes sobre o retorno seguro à escola.
Outros recursos e publicações que oferecem informações e recomendações importantes
sobre o retorno seguro à escola podem ser encontrados aqui (alguns deles disponíveis
apenas em inglês ou em outros idiomas)
FONTE:https://www.unicef.org/lac/recursos-y-publicaciones?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=2c28098318EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-2c28098318-25743853
FONTE:https://www.unicef.org/lac/notas-de-orientaci%C3%B3n-y-lineamientos-sobre-la-reapertura-segura-deescuelas?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=2c28098318-EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+201909_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-2c28098318-25743853

Educação

em

tempos

de

pandemia

COVID-19

COVID-19 causou uma crise sem precedentes em todos os níveis, que no campo da
educação resultou no fechamento massivo de atividades educacionais presenciais em
mais de 190 países, a fim de prevenir a propagação do vírus e mitigar seu impacto.
A suspensão das aulas presenciais em todos os níveis tem levado à implantação de
modalidades de ensino a distância, por meio da utilização de diversos formatos e
plataformas, ao apoio e mobilização de equipes educacionais e comunidades, e à
assistência
à
saúde.
e
o
bem-estar
integral
dos
alunos.
Este documento visa dar visibilidade à diversidade de consequências que essas medidas
terão nas comunidades educacionais, e oferecer um conjunto de recomendações para
minimizar os impactos, projetando oportunidades de aprendizagem e inovação na
educação após a pandemia.
FONTE:https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf

Caixa de ferramentas para inclusão no setor de educação
No âmbito do projeto Educação Não Pode Esperar (ECW) sobre a inclusão de populações
vulneráveis em situação de mobilidade, o escritório da UNESCO em Quito lançou uma
compilação de reflexões conceituais e diferentes metodologias sobre inclusão educacional
implementadas no Equador. A caixa de ferramentas oferece ferramentas práticas para
trabalhar com todos os atores do sistema educacional em prol da inclusão e "não deixar
ninguém
de
fora,
não
deixar
ninguém
para
trás"
O documento reflete sobre a importância da educação e sua relação com o
desenvolvimento sustentável no âmbito dos ODS e da Agenda 2030, aprofunda a análise
teórico-conceitual da inclusão educacional no atual contexto social e fornece ferramentas
práticas para a inclusão educacional. trabalhar com os diversos atores do sistema
educacional e do sistema de proteção de direitos e desenvolvimento local.
FONTE:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374634?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=2c28098318EMAIL_CAMPAIGN_SLC+Update+2019-09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-2c28098318-25743853

Estrutura de competência para educação em emergências
O quadro de competências EiE é baseado nos Padrões Mínimos do INEE, a fim de formular
um conjunto de competências necessárias, valiosas e reconhecidas para os setores
humanitário e educacional em emergências. Descreve em termos gerais o desempenho
esperado, por meio de uma série de competências que podem ser aplicadas a diferentes
funções. A estrutura fornece um léxico comum para as competências técnicas e
humanitárias básicas e define os conhecimentos, habilidades e atributos esperados para
cada uma.
O objetivo da estrutura é informar o pessoal, o desenvolvimento profissional e o
aprendizado, a gestão do desempenho, o planejamento e o desenho organizacional. É
uma orientação setorial para promover a responsabilidade, eficiência e previsibilidade da
preparação, resposta e recuperação educacional para as populações afetadas.
A estrutura destina-se principalmente ao uso por profissionais de EiE em contextos
humanitários. No entanto, também é de interesse global e em ambientes de
desenvolvimento para apoiar o planejamento e preparação para emergências. É melhor
usado em conjunto com a Estrutura de Competências Humanitárias Essenciais (CHCF) e,
quando apropriado, com a Estrutura de Competências de Proteção da Criança e do
Adolescente em Ação Humanitária (CPHA). sua sigla em inglês) (especificamente
competência 5.4 sobre a integração de CPHA e educação). Pode ser transferido entre
pessoas, países e culturas e pode ser uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento
profissional de nível básico, médio e superior.

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/EiE%20Competency%20Framework%20POR.pdf

Relatório das Cidades Mundiais 2020
O valor da urbanização sustentável
O Relatório das Cidades Mundiais 2020 mostra que o valor intrínseco da urbanização
sustentável pode e deve ser aproveitado para o bem-estar de todos. O Relatório fornece
evidências e análises políticas do valor da urbanização de uma perspectiva econômica,
social e ambiental, incluindo o valor não quantificável que dá às cidades seu caráter
único; e também explora o papel da inovação e tecnologia, governos locais, investimentos
direcionados e a implementação eficaz da Nova Agenda Urbana na promoção do valor da
urbanização sustentável.
FONTTE:https://unhabitat.org/wcr/

Pessoas em perigo: exposição a enchentes e pobreza em
189 países (inglês)
Este estudo fornece uma estimativa global do número de pessoas que correm o risco de
intensas inundações fluviais, pluviais ou costeiras.
Os resultados sugerem que:


A exposição das pessoas ao risco de enchentes é substancial: descobrimos que
2,2 bilhões de pessoas, ou 29% da população mundial, vivem em áreas que
sofreriam algum nível de inundação durante uma enchente de 1 em 100
anos. Cerca de 1,46 bilhão de pessoas, ou 19 por cento da população mundial,
estão diretamente expostas a profundidades de inundação de mais de 0,15
metros, o que representaria risco significativo para vidas, especialmente de grupos
populacionais vulneráveis.







Dos 1,47 bilhões de pessoas expostas ao risco de enchentes, 89% vivem em
países de baixa e média renda . Estima-se que 132 milhões de pessoas vivam em
pobreza extrema (menos de US $ 1,9 por dia) e em áreas de alto risco de
enchentes.
Embora os riscos de enchentes sejam globais, o Leste e o Sul da Ásia se
destacam: os riscos de enchentes são uma ameaça quase universal, afetando
pessoas em todos os países cobertos neste estudo - embora em escalas
diferentes. O maior número de pessoas expostas às enchentes vive no Leste e Sul
da Ásia (1,36 bilhão de pessoas). Em várias áreas subnacionais do Leste e do Sul da
Ásia, mais de dois terços da população está exposta a riscos significativos de
enchentes.
Ao considerar a pobreza entre a população exposta a inundações, os riscos são
maiores na África Subsaariana . Estima-se que pelo menos 71 milhões de pessoas
na África Subsaariana vivam em pobreza extrema (usando uma definição de US $
1,9 por dia) e em risco significativo de enchentes - tornando-as particularmente
vulneráveis a impactos adversos prolongados sobre os meios de subsistência e
bem-estar. Globalmente, entre 132 milhões e 587 milhões de pessoas pobres
estão expostas aos riscos de inundações (dependendo de qual definição de
pobreza é usada). Cerca de 1,2 bilhão de pessoas expostas às enchentes vivem em
países de renda média e baixa.

Essas descobertas são baseadas em perigos de inundação de alta resolução e mapas
populacionais que permitem cobertura global, bem como estimativas de pobreza do
Banco de Dados de Monitoramento Global do Banco Mundial de pesquisas domiciliares
harmonizadas.
FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/669141603288540994/pdf/People-in-Harms-WayFlood-Exposure-and-Poverty-in-189-Countries.pdf
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