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Construindo sociedades resilientes após COVID-19: o caso
para investir na saúde materna, neonatal e infantil
Sociedades resilientes respondem rápida e efetivamente aos desafios de saúde e às
consequências econômicas associadas, e se adaptam para ser mais responsivas aos
desafios futuros. Embora só seja possível reconhecer a resiliência retrospectivamente, a
pandemia COVID-19 ocorreu em um ponto da história humana em que, exclusivamente,
há conhecimento suficiente disponível sobre os determinantes da saúde no início da vida
para indicar claramente que o foco é materno, neonatal, e a saúde infantil (MNCH) irá
promover a resiliência posterior. Este conhecimento oferece uma oportunidade sem
precedentes para interromper estratégias arraigadas e reinvestir em MNCH no chamado
novo normal pós-COVID-19. Além disso, a análise das consequências de curto, médio
prazo e longo prazo de choques socioeconômicos anteriores fornece insights importantes
sobre os domínios de MNCH, como desenvolvimento neurocognitivo e nutrição, para os
quais o investimento gerará o maior benefício. Tais considerações se aplicam a países de
alta renda (HICs) e países de baixa e média renda (LMICs). No entanto, a implementação
de políticas adequadas no período de recuperação pós-COVID-19 será um desafio e requer
compromisso político e engajamento público.
FONTE:https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-2667%2820%2930200-0

Covid-19 interrompe serviços de saúde mental na maioria
dos países

A pandemia de Covid-19 interrompeu serviços essenciais de saúde mental em 93% dos
países, apesar de um aumento da demanda. A constatação é de um novo
estudo publicado esta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, OMS.
A pesquisa de 130 nações fornece os primeiros dados globais que mostram o impacto da
pandemia no acesso aos serviços de saúde mental, destacando a necessidade urgente de
mais financiamento.
Pandemia
Os dados do estudo realizado de junho a agosto nas seis regiões da OMS são publicados
antes do Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro. A agência da ONU realizará um
evento com líderes mundiais, celebridades e ativistas para pedir maiores
investimentos nesta área.
Antes da pandemia, os países gastavam menos de 2% seus orçamentos nacionais de
saúde para lidar com a área mental. Agora, a pandemia está aumentando a demanda
por esses serviços.
Luto, isolamento, perda de renda e medo estão causando novos problemas ou agravando
os que já existiam. Muitas pessoas podem estar enfrentando níveis elevados de uso de
álcool e drogas, insônia e ansiedade.
Ao mesmo tempo, a Covid-19 pode causar complicações neurológicas e mentais, como
delírio, agitação e derrame. Pessoas com transtornos mentais, neurológicos ou de uso de
substâncias também são mais vulneráveis à infecção pelo novo coronavírus, correndo um
risco maior de ter uma forma grave da doença e até de morte.
Interrupções
Mais de 60% dos Estados-membros relataram interrupções nos serviços para pessoas
vulneráveis, incluindo crianças e adolescentes
A pesquisa encontrou grandes paragens em serviços essenciais de saúde mental. Mais de
60% dos Estados-membros relataram interrupções nos serviços para pessoas vulneráveis,
incluindo crianças e adolescentes afetados em 72%, adultos mais velhos com 70%, e
mulheres que precisam de serviços pré-natais ou pós-natais com 61%.
Além disso, 67% das nações tiveram interrupções no aconselhamento e psicoterapia, 65%
para serviços críticos de redução de danos e 45% ao tratamento de manutenção para
dependência de opioides.
Quase um terço dos países baixou o ritmo de intervenções de emergência, incluindo para
pessoas com convulsões prolongadas, síndromes de abstinência por uso de substâncias
graves e delírio, que constitui, geralmente, um sinal de uma condição médica séria.
Cerca de 30% pararam serviços relacionados com acesso a medicamentos para
transtornos mentais, neurológicos e por uso de substâncias. O mesmo aconteceu em
quase três quartos dos serviços na escola e no local de trabalho.

Embora muitos países tenham adotado a telemedicina para superar as
interrupções, existem grandes disparidades. Mais de 80% das economias de alta
renda fizeram essa transição, em comparação com menos de 50% nações de baixa renda.
Cerca de 89% dos países relataram que a saúde mental e o apoio psicossocial fazem parte
de seus planos nacionais de resposta, mas apenas 17% têm financiamento para cobrir
essas atividades.
Investimento
US$ 1 trilhão em produtividade econômica são perdidos anualmente apenas com a
depressão e a ansiedade
Tudo isso destaca a necessidade de mais fundos para saúde mental, realça o estudo. À
medida que a pandemia continua, o crescimento da demanda pressionará programas
que sofrem com falta de financiamento há anos.
Segundo a OMS, gastar 2% dos orçamentos em saúde mental não é suficiente. Os
financiadores internacionais também precisam fazer mais. A saúde mental ainda recebe
menos de 1% da ajuda internacional destinada à saúde.
A agência afirma que os países que investem em saúde mental são recompensados.
Estimativas realizadas antes da pandemia mostram que cerca de US$ 1 trilhão em
produtividade econômica são perdidos anualmente apenas com a depressão e a
ansiedade.
Os mesmos estudos mostram que cada US$ 1 gasto em cuidados para depressão e
ansiedade oferece um retorno de US$ 5.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1728672?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=892e634ed3EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_06_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-892e634ed3-105027597

Covid-19: OMS divulga guia com cuidados para saúde
mental durante pandemia
As consequências da pandemia do novo coronavírus estão causando pressão psicológica e
estresse em grande parte da população afetada. As incertezas provocadas pelo covid-19,
os riscos de contaminação e a obrigação de isolamento social podem agravar ou gerar
problemas mentais, segundo a OMS.
Imagem microscópica digitalmente aprimorada mostra uma infecção por
coronavírus em azul.
Autoridades de saúde e a agência da ONU estão cooperando para conter a disseminação
da doença. Mas como ocorre em tempos de crise, a ameaça de contaminação está
causando estresse na população.

Este guia foi compilado com o Departamento de Saúde Mental da OMS e é dirigido a
diferentes grupos.

À população geral: o covid-19 não tem bandeira, demonstre empatia!
1. O novo coronavírus deve afetar pessoas em muitos países e regiões. Não existe
nenhuma relação da doença com uma etnia ou nacionalidade. Demonstre empatia com
todos os afetados em qualquer país. As pessoas infectadas não fizeram nada errado e
merecem nosso apoio, compaixão e gentileza.
2. Não se refira às pessoas com a doença como “casos de covid-19” ou “vítimas”,
“famílias de covid-19”, “adoentados” etc. Eles são “pessoas com covid-19 ou que estão em
tratamento, ou se recuperando” e depois de recuperados continuarão sua vida normal em
família, no trabalho e com seus entes queridos. É importante separar a pessoa e a sua
identidade do vírus em si para reduzir o estigma.
3. Reduza a leitura ou o contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse.
Busque informação apenas de fontes fidedignas e dê passos práticos para preparar seus
planos, proteger-se e a sua família. Procure informações e atualizações uma ou duas
vezes ao dia evitando o “bombardeio desnecessário” de informações. A enxurrada de
notícias sobre um surto pode levar qualquer pessoa à preocupação. Informe-se com os
fatos e não os boatos ou as informações erradas. E busque essas notícias em intervalos
regulares do website da Organização Mundial da Saúde, das autoridades locais para que
possa fazer a diferença entre boato e fato. Os fatos ajudam a minimizar o medo.
4. Projeta a si próprio e apoie os outros ajudando-os em seus momentos de necessidade.
A assistência a outros em seu momento de carência pode ajudar a quem recebe o apoio
como a quem dá o auxílio. Um exemplo: telefone para seus vizinhos ou pessoas em sua
comunidade que precisam de assistência extra. Atuando juntos como uma comunidade
pode ajudar a criar solidariedade e a enfrentar o covid-19 em união.
5. Crie oportunidades para ampliar histórias positivas e úteis e imagens positivas de
pessoas na sua área que tiveram o covid-19.
Por exemplo, experiências de pessoas que se recuperaram da doença ou que apoiaram
um ente querido e estão dispostas a contar como foi.
6. Homenageie e aprecie o trabalho dos cuidadores e dos agentes de saúde que estão
apoiando os afetados pelo novo coronavírus em sua região. Reconheça o papel deles para
salvar vidas e manter todos seguros.
Agentes de Saúde
7. Para os trabalhadores desse setor que sentem a pressão de lidar com a situação, este é
um quadro típico para você e muitos de seus colegas. É normal se sentir assim por causa
do entorno da pandemia. O estresse e as sensações associadas com esse quadro não
significam que você não seja capaz de fazer o seu trabalho ou que seja uma pessoa fraca.
O gerenciamento da sua saúde mental e o seu bem-estar psicossocial durante este
momento é crucial para que você possa manter sua saúde física também.
8. Cuide de você. Tente utilizar métodos para lidar com a situação como fazer pausas e

descansar entre os seus turnos de trabalho e até mesmo tirar um momento dentro do
expediente. Tenha atenção ainda aos seus alimentos para manter uma dieta saudável,
fazer exercícios físicos e ficar em contato com a família e com os amigos.
Evite formas errôneas de lidar com o estresse como o uso de tabaco, álcool ou outras
drogas. A longo prazo, eles pioram o seu bem-estar físico e mental. Este é um cenário sem
precedentes para muitos trabalhadores especialmente aqueles que nunca participaram de
respostas semelhantes a uma crise ou pandemia. Para os que têm alguma experiência,
tente utilizar o que deu certo no passado e que pode ser útil de novo. Você pode
conseguir reduzir o estresse. Não estamos numa corrida, esta é uma maratona.
9. Alguns agentes de saúde podem estar sendo evitados pela família por causa do medo
de contaminação e estigmas. Isso pode fazer com que a situação que você já enfrenta se
torne ainda mais difícil. Se possível, continue conectado com seus entes queridos. O
contato virtual é uma forma de contato. Procure seus colegas, seus supervisores e pessoas
de confiança para esse apoio social. Você poderá descobrir que seus amigos estão tendo
experiências semelhantes e atravessando o mesmo que você.
10. Na comunicação com outros, seja simples. Muitas pessoas podem ter dificuldades
para entender as mensagens por causa de deficiências cognitivas, visuais e físicas. As
formas de comunicação que não sejam só escritas precisam ser utilizadas. Se você é líder
da sua equipe, ou chefe do hospital e está em contato com o público e com os pacientes,
pense nisso.
11. Descubra e se informe sobre o apoio às pessoas com o covid-19 e aos recursos dos
quais elas precisam para que possa fazer a ponte e o contato com links, ou outros meios.
Isso é crucial para quem precisa de apoio psicológico ou de saúde mental. O estigma
associado a problemas mentais pode causar estresse. O Guia de Intervenção Humanitária
inclui diretrizes clínicas para lidar com as condições prioritárias de saúde mental e pode
ser usado por agentes gerais de saúde.
Líderes de equipe e supervisores em postos de saúde
12. Mantenha todo o pessoal protegido de estresse crônico e de uma saúde mental
precária para que possam desempenhar seu trabalho da melhor maneira. Certifique-se
que a situação atual não terminará da noite para o dia e o seu papel é focar no longo
prazo em vez de respostas de curto prazo para a crise.
13. Assegure uma informação de qualidade e fidedigna para todo o pessoal da equipe.
Faça uma rotação no pessoal das áreas mais estressantes para as menos estressantes.
Coloque funcionários com menos experiência para trabalhar com os mais experientes. O
Sistema de apoio e boas relações entre colegas ajuda a melhorar o ambiente de trabalho,
reduzir o estresse além de promover procedimentos seguros. Aqueles trabalhadores que
têm que ir às comunidades, devem ir em dupla. Inicie, encoraje e monitore as pausas no
trabalho. Implemente tabelas flexíveis para o pessoal que está diretamente afetado ou
tem um membro da família impactado pelo estresse ou algum trauma. Assegure-se que
você está criando espaço para que os colegas forneçam apoio social uns aos outros.
14. Se você ocupa uma posição de liderança num estabelecimento de saúde, viabilize o
acesso e se assegure de que os funcionários possam utilizar os serviços de apoio

psicossocial e mental. Os gerentes e chefes de equipe também enfrentam as mesmas
pressões que os supervisionados por eles além de um maior fardo causado pelo papel de
liderança. Por isso, é importante que todos os recursos estejam ao alcance de quem
precisa trabalhadores e chefes e que os últimos possam ser um modelo na mitigação do
estresse.
15. Oriente os agentes de saúde, incluindo enfermeiros, motoristas de ambulâncias,
voluntários, professores, diagnosticadores e líderes comunitários em quarentenas como
oferecer apoio emocional básico para as pessoas afetadas, com base na utilização de um
kit de primeiros socorros emocionais.
16. Gerencie a saúde mental dos pacientes e as queixas neurológicas como delírio,
psicose, ansiedade severa e depressão, nas áreas de emergência ou de clínica geral. Um
pessoal treinado corretamente talvez tenha que ser mobilizado para essas áreas. Veja o
guia GAP.
17. Por fim, assegure-se que o fornecimento essencial de medicamentos em todos os
níveis de cuidados. As pessoas vivendo com doenças e síndromes como ataques epiléticos
precisam de medicação constante e não podem ter interrupções.
Cuidadores de crianças
Crianças fazem uma refeição na escola, que participa de um programa de
alimentação escolar na América Latina e no Caribe.
18. Ajude as crianças a expressarem, de forma positiva, seus medos e ansiedades. Cada
criança tem sua própria maneira de fazê-lo. Algumas vezes, a atividade criativa, jogos e
desenhos podem ajudar. As crianças se sentem melhor e mais aliviadas quando podem
comunicar os sentimentos num ambiente de apoio.
19. Mantenha as crianças perto de seus pais e familiares caso seja seguro para elas. Evite a
separação deles. Caso uma criança tenha que ser retirada de seus pais ou tutores,
assegure-se de que ela será cuidada por outra fonte como assistentes sociais ou
equivalentes e cheque a situação da criança regularmente. Ainda mais, certifique-se de
que durante o tempo da separação o contato com os pais ou tutores seja feito duas vezes
ao dia por chamadas de vídeo ou outra forma apropriada à idade da criança (por exemplo,
mídia social dependendo da idade).
20. Mantenha as rotinas familiares sempre que possível e crie novas rotinas
principalmente com as crianças em casa. Pense em atividades lúdicas e pedagógicas para
fazer com elas. Sempre que possível, incentive as crianças a continuarem brincando e se
sociabilizando com os outros, mesmo que somente na família por causa do
distanciamento social no momento.
21. Em estresses e crises é normal para a criança buscar mais os pais e exigirem mais
deles. Fale com seus filhos sobre o covid-19 de forma honesta e apropriada à idade deles.
Se eles tiverem preocupações, o fato de falar sobre elas pode ajudar a baixar a ansiedade
das crianças. Elas observam os pais, as emoções no ar e tiram daí seus mecanismos para
lidar com as próprias emoções da melhor forma nesses momentos difíceis.

Idosos, cuidadores e pessoas com problemas de saúde
De acordo com a Cepal, em 2047, os idosos na região, com 65 anos ou mais, irão
superar o número de indivíduos com menos de 15 anos.
22. Idosos, especialmente em isolamento social e aqueles com problemas cognitivos como
demência podem se tornar ansiosos, estressados, com raiva, agitados e distanciados
durante a quarentena.
Ofereça a eles apoio emocional por meio de redes familiares ou de agentes de saúde.
23. Partilhe fatos simples sobre o que está acontecendo com informações claras a respeito
da redução de riscos e infecções em palavras compreensíveis para quem tem barreiras de
entendimento. Repita a informação sempre que necessário. As instruções precisam ser
claras, concisas e respeitar o estilo do paciente. Talvez seja útil colocar a informação em
escrito ou em pinturas e figuras. Envolva a família e outras redes de apoio no
fornecimento das notícias e de medidas de prevenção como a lavagem de mãos.
24. Se você tem alguma doença ou síndrome, certifique-se de que seus medicamentos
estão disponíveis para uso. Ative ainda seu grupo de amigos para pedir ajuda caso
necessário.
25. Esteja preparado e informado, com antecedência, de como buscar ajuda, como
chamar um taxi, ter comida entregue em casa ou pedir ajuda médica. E providencie
medicamentos para duas semanas, caso necessário.
26. Aprenda exercícios físicos simples para fazer em casa todos os dias durante o
isolamento e a quarentena para não reduzir a mobilidade.
27. Mantenha rotinas e tarefas regulares sempre que possível e crie novas num ambiente
diferente. Entre elas atividades diárias, limpeza, canto, pinturas e outras. Ajude outros,
vizinhos, amigos, crianças e pessoas em hospitais combatendo o covid-19, sempre que for
Seguro, claro. Mantenha o contato com os entes queridos ainda que por telefone.
Pessoas em isolamento
28. Fique em contato e mantenha sua rede de amigos e conhecidos, ainda que isolado
tente ao máximo manter sua rotina e crie novas. Se as autoridades de saúde
recomendaram distância física para conter o surto, você pode manter a proximidade
digital com e-mails, redes sociais, telefone, teleconferências etc.
29. Durante esse período de estresse, esteja atento a seus sentimentos e demandas
internas. Envolva-se com atividades saudáveis e aproveite para relaxar. O exercício
constante, o sono regular e uma dieta balanceada ajudam. Mantenha tudo em
perspectiva. Os agentes de saúde em todos os países estão atuando para que os mais
afetados pela pandemia recebam assistência e cuidados.
30. Uma enxurrada constante de notícias sobre o surto pode levar qualquer um à
ansiedade e ao estresse. Siga as notícias confiáveis e evite boatos e “fake news” que vão
somente causar mais desconforto e dissabor.

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792

As tecnologias digitais ajudarão a construir comunidades
resilientes após a pandemia do coronavírus
Por Yolanda E. Chan, Arman Sadreddin, Suchit Ahuja
Em meio às terríveis consequências econômicas e de saúde pública de uma pandemia de
rápida expansão, um fenômeno mais positivo está ocorrendo: a COVID-19 oferece
oportunidades para que empresas, universidades e comunidades se tornem estufas de
inovação.
Em todo o mundo, as tecnologias digitais estão gerando intervenções de alto impacto. Os
líderes comunitários e de saúde pública estão lidando com tarefas urgentes e atendendo
às necessidades urgentes com tecnologias que são acessíveis e inclusivas, e não exigem
muito conhecimento técnico.
Nossa pesquisa revela o impacto descomunal de tecnologias digitais baratas
e prontamente disponíveis . Em meio a um turbilhão, essas tecnologias - entre elas mídia
social, aplicativos móveis, análises e computação em nuvem - ajudam as comunidades a
lidar com a pandemia e aprender lições cruciais.
Para avaliar como esse potencial está se desenvolvendo, nossa equipe de pesquisa
analisou como as comunidades incorporam tecnologias digitais prontamente disponíveis
em suas respostas a desastres.
Potencial da comunidade
Como ponto de partida, usamos um modelo de gestão de crises desenvolvido em 1988
pelo teórico organizacional Ian Mitroff . O modelo possui cinco fases:






detecção de sinal para identificar sinais de alerta
sondagem e prevenção para pesquisar ativamente e reduzir os fatores de risco
contenção de danos para limitar sua propagação
recuperação para operações normais
aprender a colher insights acionáveis para aplicar ao próximo incidente

Embora esse modelo tenha sido desenvolvido para organizações que lidam com crises, ele
é aplicável a comunidades sob coação e tem sido usado para analisar respostas
organizacionais à atual pandemia .

Nossa pesquisa mostrou que tecnologias digitais prontamente disponíveis podem ser
implantadas de forma eficaz durante cada fase de uma crise.
Fase 1: detecção de sinal
Ser capaz de identificar ameaças potenciais de rios de dados não é uma tarefa
fácil. Tecnologias digitais prontamente disponíveis, como mídia social e aplicativos móveis,
são úteis para detecção de sinal. Eles oferecem conectividade a qualquer hora e em
qualquer lugar, e permitem o rápido compartilhamento e transmissão de informações.
A Nova Zelândia, por exemplo, tem explorado um sistema de alerta precoce para
deslizamentos de terra baseado em sensores de internet das coisas e transmissão digital
por meio de canais de mídia social como o Twitter.
Fase 2: Prevenção e preparação
Tecnologias digitais prontamente disponíveis, como computação em nuvem e análise,
permitem atividades remotas e descentralizadas para dar suporte a treinamentos e
simulações que aumentam a preparação da comunidade. O governo federal, por exemplo,
desenvolveu o aplicativo Alerta COVID para dispositivos móveis que informará aos
usuários se eles estiveram perto de alguém com teste positivo para COVID-19 nas duas
semanas anteriores.
Fase 3: Contenção
Embora as crises nem sempre possam ser evitadas, elas podem ser contidas. A análise de
big data pode isolar pontos de acesso e “ superespalhadores ”, limitando a exposição de
grandes populações ao vírus. Taiwan implementou sistemas de vigilância e rastreamento
ativos para reagir rapidamente aos casos de COVID-19 e implementar medidas para
controlar sua disseminação.
Fase 4: Recuperação
Capital social, redes pessoais e comunitárias e comunicação compartilhada pós-crise são
fatores essenciais para o processo de recuperação. As tecnologias digitais prontamente
disponíveis podem ajudar uma comunidade a se recuperar, permitindo que as pessoas
compartilhem experiências e informações sobre recursos.
Por exemplo, os residentes de Fort McMurray, Alta., Enfrentaram a
pandemia, enchentes e a ameaça de incêndios florestais . Como parte da resposta, o
governo provincial oferece aos residentes do norte de Alberta suporte virtual para
tratamento de vícios por meio da videoconferência Zoom .

Durante a recuperação, também é importante promover a equidade para evitar que um
conjunto privilegiado de membros da comunidade receba serviços preferenciais. Para
atender a essa necessidade, aplicativos anti-açambarcamento para equipamentos de
proteção individual e aplicativos que promovem o voluntariado podem ser úteis.
Fase 5: Aprendizagem
Geralmente é difícil para as comunidades reunir conhecimento sobre recuperação e
renovação de fontes múltiplas. As tecnologias digitais prontamente disponíveis podem ser
usadas para fornecer potência de computação local e remota, permitir a recuperação e
análise de informações e disseminar o conhecimento emergente. A plataforma de
aprendizagem global lançada pela UNICEF e Microsoft ajuda os jovens afetados pelo
COVID-19.
Uma sexta fase
Nossa pesquisa sugere uma sexta fase de gerenciamento de crise: resiliência da
comunidade, que é a capacidade sustentada das comunidades de resistir, se adaptar e se
recuperar da adversidade. As comunidades devem desenvolver a capacidade de absorver
o impacto de pandemias e outros desastres.
Quando as interações face a face são limitadas - como em uma pandemia - as tecnologias
digitais prontamente disponíveis podem permitir a participação da comunidade por meio
de grupos de mídia social, software de reunião virtual e plataformas de tomada de decisão
e engajamento voltadas para nuvem e dispositivos móveis.
As tecnologias que fornecem serviços de informações transparentes, como painéis
baseados em análises e atualizações em tempo real, podem criar um senso de equidade e
cuidado. Aplicativos e portais podem conectar populações vulneráveis a serviços de
cuidados críticos, recursos e infraestrutura.
Por exemplo, o governo de Karnataka, Índia, fez parceria com fornecedores locais e
serviços hiperlocais de entrega de alimentos para entrega em domicílio de mantimentos e
outros materiais essenciais para famílias em quarentena por causa da pandemia COVID19 .
As tecnologias digitais prontamente disponíveis ajudam comunidades remotas a
desenvolver um senso de pertencimento, compartilhamento e autoeficácia, ao mesmo
tempo em que constroem conhecimento compartilhado de forma incremental em várias
crises.
Seguindo em frente

A epidemia de SARS de 2003 nos ensinou lições valiosas sobre o uso da tecnologia durante
uma pandemia. Na época, as tecnologias digitais prontamente disponíveis foram
amplamente esquecidas, porque o foco eram soluções maiores e mais caras.
Em resposta às atuais circunstâncias, é hora de explorarmos os benefícios das tecnologias
comuns. O recente anúncio do governo federal de financiamento para apoiar o uso de
soluções digitais nas respostas da comunidade ao COVID-19 é um passo promissor.
Investir em infraestrutura resiliente também é importante, uma vez que as comunidades
dependem de infraestrutura digital pública para acesso à internet e outras redes de
telecomunicações. Essa infraestrutura deve ser acessível, sustentável e inclusiva.
Mas não devemos perder de vista a necessidade de apoiar as comunidades no
desenvolvimento de sua própria resiliência - para ajudá-las a imaginar suas próprias
soluções usando tecnologias digitais prontamente disponíveis.
FONTE:https://theconversation.com/digital-technologies-will-help-build-resilient-communities-after-thecoronavirus-pandemic-144449

Novo relatório: Exclusão de comunidades em risco, uma
grande barreira para evitar perdas por desastres
Famílias deixam suas casas durante uma enchente em Phathumtrani, Tailândia, 2011.
Um novo relatório global publicado pela GNDR hoje mostra que as pessoas em risco de
desastres são constantemente ignoradas quando se trata de tomar decisões sobre a
prevenção de desastres em suas próprias comunidades.
Os resultados mostram que apenas 16% das pessoas se sentem incluídas na avaliação de
ameaças, políticas e planos, e na tomada de medidas para reduzir o risco de desastres.
Muitas das instituições que existem para proteger as comunidades contra desastres não
os ouvem - e não entendem totalmente a complexidade das ameaças que enfrentam.
O relatório mostra que vários governos locais simplesmente não sabem como avaliar os
riscos locais ou como envolver seus constituintes. Metade dos governos locais não tem
um departamento designado ou os mecanismos legais para avaliar e lidar com as ameaças
enfrentadas por uma comunidade.

O relatório é a maior revisão global independente do risco de desastres conduzida
inteiramente em nível local. Quase 100.000 pessoas foram entrevistadas em 43 dos países
mais propensos a desastres do mundo.
Nove conclusões extraídas dos dados explicam por que as pessoas ainda estão perdendo
suas vidas e renda devido a enchentes, secas, conflitos e doenças infecciosas. Isso inclui a
exclusão de comunidades em risco, mau planejamento da participação local, ecossistemas
subutilizados, lacunas de informação e projetos de desenvolvimento que não levam os
riscos em consideração.
Em última análise, as conclusões fornecem uma lista de verificação para os formuladores
de políticas garantir que as iniciativas de desenvolvimento sejam informadas pelas
pessoas que eles devem apoiar.
As OSCs nacionais e locais também podem usar as descobertas para defender a tomada
de decisão localizada e o financiamento para a prevenção de desastres. As ONGs
internacionais podem usar os dados para informar e aumentar a eficácia dos projetos no
terreno.
Uma das principais conclusões é a ausência de financiamento local. Os membros da
comunidade dizem que o dinheiro destinado à redução do risco de desastres raramente
chega ao nível local. Na verdade, 80% dizem que não podem acessar nenhum dinheiro ou
que o acesso é extremamente limitado.
Governos e organizações internacionais se comprometeram repetidamente a canalizar
uma parcela maior de recursos para atores locais para resposta humanitária. Mas eles
estão caindo drasticamente em seus compromissos. E as evidências sugerem que essa
deficiência também é válida para a prevenção de desastres.
O projeto de pesquisa, denominado Views from the Frontline , foi realizado por um
consórcio de quase 200 organizações sem fins lucrativos. Os entrevistados incluíram
membros da comunidade, organizações da sociedade civil e funcionários do governo local.
Quase metade dos entrevistados que trabalham para autoridades locais relataram que os
projetos de investimento locais não consideram os riscos locais.
As inundações são uma das ameaças mais comuns que as pessoas dizem que
enfrentam. Mas a pesquisa sugere que as medidas de mitigação geralmente são míopes:
elas não consideram os efeitos de uma mudança climática, a rápida urbanização ou o
impacto de epidemias.
O conjunto de dados completo da pesquisa em cada país está disponível gratuitamente
online. Ele pode ser usado para entender melhor a gama de ameaças e as barreiras para a
prevenção de desastres em 598 comunidades em risco. Os dados podem ser desagregados

por país, comunidade, localização urbana / rural, tipo de entrevistado, idade, sexo e
pessoas com deficiência.
FONTE:https://www.gndr.org/news/item/2057-new-report-exclusion-of-at-risk-communities-a-major-barrier-topreventing-disaster-losses.html

Dia Internacional pela Redução de Desastres: bombeiros
promovem cidades mais seguras
Na Argentina, o Programa de Gestão de Riscos promove o esforço conjunto entre os
bombeiros e suas comunidades para gerar sociedades resilientes.
O Dia Internacional da Redução de Desastres (IDDR) é um dia para lembrar o importante
trabalho que as comunidades realizam para reduzir sua vulnerabilidade em situações de
emergência e para encorajar maiores esforços para construir cidades mais resilientes.
De acordo com a Assembleia Geral das Nações Unidas, esta data visa promover uma
cultura mundial orientada para a redução do risco de desastres através dos eixos da
prevenção, mitigação e preparação, aumentando o grau de consciência sobre o tema e
reconhecimento do progresso que foi feito globalmente.
Na Argentina, mais de 43.000 bombeiros e bombeiros realizam o maior trabalho
voluntário para proteger a população em mais de 1.000 associações localizadas em todo o
país. Para promover e promover boas práticas para a redução de acidentes e prevenção
de riscos, a Fundação dos Bombeiros da Argentina (FBA) e o Conselho das Federações dos
Bombeiros Voluntários da República Argentina (CFBVRA) realizam o Programa de Gestão
de Riscos.
No contexto do desenvolvimento de cidades resilientes promovido pela Organização das
Nações Unidas (ONU), o objetivo geral do Programa é promover ações que visem reduzir
os riscos das ações humanas e dar visibilidade ao compromisso assumido pelo Sistema
Nacional de Bombeiros. Voluntários (SNBV) na sensibilização para a formação de
sociedades resilientes. Nesse sentido, foca na compreensão e redução do risco de
desastres para que cada cidadão seja informado sobre as formas de evitar e / ou mitigar o
impacto gerado por um evento adverso e que cada corpo de bombeiros voluntário ativo
possa atuar da melhor forma possível. e maneira mais rápida de evitar e prevenir
acidentes.
Como estratégia de preparação dos cidadãos como agentes de difusão e promoção de
atitudes responsáveis na sociedade, o Programa de Gestão de Riscos segue as orientações

do Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres, que estabelece objetivos
estratégicos de melhoria. gestão de riscos de desastres em todo o mundo. Também se
enquadra na ação proposta pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de
Desastres (UNISDR), que promove a conscientização e estimula o compromisso da
participação pública para formar sociedades multidisciplinares e, assim, ampliar as redes
de redução de riscos. .
Nesse sentido, os eixos de atuação do Programa de Gestão de Riscos visam à
conscientização de cada indivíduo nas questões de prevenção de acidentes e preservação
do meio ambiente e promovendo a ideia de sociedades seguras e resilientes para que
possam contribuir para a redução do risco de desastres em suas comunidades. No âmbito
do programa, a área de Redução de Riscos tem como função promover a adoção de boas
práticas de segurança na comunidade e também a sensibilização para esta temática por
entender que se trata de um elo essencial para a correta gestão da redução de risco.
Para alcançar o compromisso e a participação de crianças e adultos no desenvolvimento
de cidades mais resilientes, o programa realiza a campanha nacional de prevenção Todos
em Alerta !. Visa fortalecer o compromisso de promover entre as crianças, suas famílias e
instituições de ensino, a formação de uma rede colaborativa de prevenção de acidentes
entre bombeiros voluntários e suas comunidades, por meio da divulgação de dicas de
segurança na escola, em casa e o meio ambiente. Entre os seus principais destinatários
estão crianças e adolescentes vinculando a atividade de comunidades educativas,
organizações públicas e privadas e membros da sociedade civil).
Todos em alerta! Seu objetivo é conscientizar os participantes da atividade sobre
prevenção de acidentes e preservação do meio ambiente, bem como promover a ideia de
sociedades seguras e resilientes para que possam contribuir para a Redução do Risco de
Desastres em suas comunidades.
Por apresentar situações usuais do dia a dia, a campanha de prevenção visa disseminar
ações voltadas para evitar situações de risco elétrico ou acidentes que possam ocorrer
dentro de casa ou em ambiente de estudo ou trabalho, exemplo a cozinha. Atenta ao
elevado índice de incidentes rodoviários, esta iniciativa aposta na preparação das crianças
para situações nas vias públicas onde intervêm os bombeiros ou outros veículos de
emergência. Também prepara as crianças como "agentes de prevenção" para que saibam
como agir com tranquilidade em uma evacuação durante uma emergência.
A proposta de Todos em Alerta! compartilha as diretrizes de promoção e advocacy
estabelecidas por #HogarSeguroHogar, o tema escolhido para a campanha Sendai 2017
para promover uma maior conscientização sobre o Quadro Sendai e as ações necessárias
para aplicá-lo e atingir seus objetivos na Argentina.
FONTE:https://www.fundacionbomberos.org.ar/noticias/dia-internacional-la-reduccion-desastres-bomberospromueven-ciudades-mas-seguras

Usando drones para prever melhor as inundações urbanas
A Universidade de Luxemburgo e a start-up RSS-Hydro estão trabalhando juntos para
otimizar a previsão de enchentes em Burange, no sul de Luxemburgo. Apoiado pela cidade
de Dudelange, o projeto visa construir um modelo de terreno urbano único e preciso com
a ajuda de drones, imagens aéreas e de satélite para alimentar modelos de inundação de
última geração.
Inundações nas cidades: aumento do impacto
Este fenômeno é observado com frequência e intensidade crescentes e provavelmente
está relacionado às mudanças climáticas. "Inundações e, especialmente, inundações
repentinas em áreas urbanas são alguns dos principais riscos naturais na Europa e em
todo o mundo que são alimentados por eventos climáticos mais curtos e severos em meio
a períodos de seca prolongados", disse o professor Norman Teferle, que lidera o grupo de
Geodésia e Engenharia Geoespacial em a Universidade de Luxemburgo.
Em seu artigo, "Rumo a um conjunto de dados de mapeamento 3D baseado em drones de
alta resolução para otimizar a modelagem de risco de inundação", a equipe forneceu uma
visão geral do problema de inundação local e apresentou a prova inicial de estudos de
conceito para este projeto .
Pesquisadores do grupo de Geodésia e Engenharia Geoespacial do Departamento de
Engenharia da Universidade de Luxemburgo com cientistas da start-up de tecnologia RSSHydro uniram suas forças em tecnologias de imagem 3-D, sensoriamento remoto e
hidrologia para acelerar a pesquisa de inundações urbanas .
A Universidade de Luxemburgo fornece a experiência geoespacial. "Estamos aplicando
tecnologias de imagem 3-D inovadoras de plataformas de drones de baixa altitude, aviões
e satélites para gerar um conjunto de dados topográficos multimodal / multiescala a fim
de otimizar a modelagem de inundações urbanas. O conjunto de dados de qualidade
geodésica que estamos criando é único no mundo e ajudará a compreender melhor a
força, o progresso e a escala das enchentes urbanas ", explica Dietmar Backes,
pesquisador de doutorado da Universidade de Luxemburgo que coordena o projeto.
Esta grande base de dados fornece a chave para estabelecer um modelo digital detalhado
necessário para otimizar a modelagem de inundações urbanas e aumentar a precisão e
eficiência das previsões de inundações, que atualmente são conduzidas pela RSSHydro. "Que eu saiba, esta é uma das poucas ocasiões em que modeladores de inundação
trabalharam lado a lado com especialistas geodésicos, apesar da aparente necessidade de

tal abordagem multidisciplinar", disse o Dr. Guy Schumann, CEO e cientista-chefe da RSSHydro .
RSS-Hydro, junto com a Universidade de Luxemburgo, delineou a necessidade de tal
estudo científico ao engenheiro-chefe da cidade de Dudelange, que estava ansioso para
apoiar este projeto e recebeu muito bem a ideia de que ele não apenas avançaria
nos estudos de engenharia de inundação , mas também fazer parte de um Ph.D. projeto
de pesquisa.
No passado, em particular em 2016, a área de estudo foi atingida por enchentes
urbanas. Este estudo irá fornecer uma melhor compreensão do problema, apoiar a
inovação local, mas também abordar as preocupações das residências que sofrem com
inundações frequentes.
Além disso, o estudo foi muito bem recebido pela comunidade. “O apoio da população
local é fundamental para o projeto que iniciamos. Embora com o apoio trazido e todas as
autorizações necessárias da prefeitura, ainda precisávamos da concordância e
entendimento dos moradores locais, principalmente para a captação dos dados em alta
resolução com scanners a laser e drones. Todas as consultas e perguntas da população
foram relativamente fáceis de responder e muitas vozes críticas tornaram-se apoiadoras
do projeto. Periodicamente, recebemos e-mails de residentes que fornecem evidências
fotográficas da inundação que podemos comparar com simulações ", comenta Backes.
FONTE:https://phys.org/news/2020-09-drones-urban.html

Classificação padronizada de resiliência climática e
desastres: uma análise empírica em escala global da
resiliência comunitária a inundações
Indicadores adequados e padronizados para rastrear o progresso em desastres e
resiliência climática são cada vez mais considerados um requisito chave para informar com
sucesso os esforços para a redução efetiva do risco de desastres e adaptação climática.
Este artigo apresenta e analisa uma estrutura padronizada de medição de resiliência da
comunidade para inundações. A ferramenta de medição correspondente é adaptada de
uma abordagem chamada de 'classificação técnica de risco', conforme usada no setor de
seguros. A abordagem de classificação dos indicadores é baseada em um processo de duas
etapas: (i) os dados brutos são coletados e (ii) os especialistas avaliam os indicadores,
chamados de fontes de resiliência, com base nesses dados.

Este papel testa essa abordagem usando aproximadamente 1,25 milhão de pontos de
dados coletados em mais de 118 comunidades em nove países. A análise quantitativa é
complementada pela análise de conteúdo para validar os resultados de uma perspectiva
qualitativa.
Descobrimos que alguns indicadores podem ser avaliados mais facilmente observando-se
apenas os dados brutos, enquanto outros requerem uma aplicação mais forte da opinião
especializada. Resumimos as razões para isso em seis mensagens principais. Uma
descoberta importante é que os graus de resiliência relacionados a características
subjetivas como habilidade, sentimento e confiança dependem muito mais do julgamento
de especialistas do que dos dados brutos reais coletados. Além disso, a necessidade de
opinião de especialistas aumenta ainda mais se os avaliadores extrapolarem toda a
imagem da comunidade a partir de dados brutos limitados. Nossas descobertas sobre o
papel dos dados e especificações de classe podem informar caminhos para uma avaliação
padronizada de resiliência melhor, mais eficiente e cada vez mais robusta.
FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479720312585?via%3Dihub
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Nota de conceito - Dia Internacional para a Redução do
Risco de Desastres 2020
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou 13 de outubro como o Dia Internacional
para a Redução do Risco de Desastres para promover uma cultura global de redução do
risco de desastres. É uma oportunidade de reconhecer o progresso que está sendo feito
em direção à redução do risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e
saúde, de acordo com a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030
adotada na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de
Desastres no Japão em março 2015. A Estrutura Sendai tem sete metas estratégicas e 38
indicadores para medir o progresso na redução do risco de desastres e perdas. Esses
indicadores alinham a implementação da Estrutura de Sendai com a implementação dos
ODS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/73197?&a=email&utm_source=pw_email
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