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Drivers, dinâmica e controle de doenças zoonóticas 
transmitidas por vetores emergentes 

Nas últimas três décadas, muitos patógenos transmitidos por vetores (VBPs) surgiram, 

criando novos desafios para a saúde pública. 1 Alguns são patógenos exóticos que foram 

introduzidos em novas regiões, e outros são espécies endêmicas que aumentaram muito 

em incidência ou começaram a infectar populações humanas locais pela primeira 

vez. Aqui, revisamos os motivadores desses processos. De particular interesse são as 

zoonoses que são mantidas por transmissão em animais selvagens, mas também afetam 

pessoas que foram picadas por vetores infectados. Além disso, extraímos lições 

aprendidas de doenças que agora usam apenas pessoas como hospedeiras de 

transmissão, como malária e dengue. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612611519#cesec20 

 

O que pode o COVID-19 nos ensinar sobre a preparação 
para os riscos climáticos na Europa? 



Este resumo de política, proveniente de dois projetos de pesquisa europeus que analisam 
a dimensão global dos impactos das mudanças climáticas na Europa, apresenta uma série 
de lições COVID-19 para a pesquisa e políticas europeias sobre mudanças climáticas: 

 A pandemia COVID-19 está afetando muitas áreas de tomada de decisão e 
planejamento de políticas. Bloqueios, choques econômicos e pacotes de 
recuperação pública estão afetando a maneira como planejamos o futuro e 
mudaram os valores sociais e as percepções de risco. Sociedades em todo o mundo 
desenvolveram rapidamente um “novo normal”, enquanto os mecanismos de 
enfrentamento e os níveis de cooperação diferem enormemente em todo o 
mundo, afetando significativamente os impactos e custos. Esse contexto deve ser 
tomado como um novo ponto de partida no planejamento de crises futuras. 

 Como COVID-19, os impactos das mudanças climáticas têm o potencial de 
perturbar a sociedade por meio de redes globais interconectadas. Governos, 
empresas e grandes organizações que tentam antecipar interrupções futuras 
devem ter uma perspectiva “sistêmica” ao projetar políticas para reduzir e 
gerenciar esses riscos. Essa abordagem terá implicações significativas sobre como 
os riscos são mapeados, avaliados e gerenciados. 

 É essencial entender como responder a outros eventos de alto impacto para 
reduzir os riscos e aumentar a resiliência e preparação geral do sistema. É provável 
que esses eventos ocorram com mais frequência em um mundo que está 
esquentando e aumentando sua conectividade e interdependência. 

 As respostas à pandemia e à própria pandemia - como no caso da mudança 
climática - tiveram os efeitos mais prejudiciais sobre os grupos mais vulneráveis. As 
consequências contínuas do COVID-19 demonstram a necessidade de maior 
atenção multilateral e regional à resiliência, especialmente em termos de 
comércio, políticas de estímulo fiscal e redes de segurança social. Mas é 
importante pensar na resiliência como um processo de evolução: as reformas e 
medidas atuais devem levar a uma melhor preparação não apenas para futuras 
pandemias, mas também para uma série de eventos e eventos compostos 
induzidos por um clima em mudança. 

 As ações para abordar as mudanças climáticas como um risco sistêmico em vez de 
localizado incluem formas colaborativas de identificar e visualizar cascatas de 
impacto direto e indireto que cruzam setores econômicos e fronteiras regionais, e 
redefinir as metas dos planos de adaptação climática para abordar a resiliência de 
todo o sistema. 

 Ferramentas de cenário e técnicas de simulação social são ferramentas úteis para 
apoiar a preparação das partes interessadas e o planejamento de 
contingência. Essas ferramentas devem ser implantadas de forma mais ampla para 
promover estratégias de gerenciamento e mitigação de riscos em todo o sistema. 

FONTE:https://climatestorylines.eu/wp-content/uploads/2020/12/Policy-Brief-Lessons-from-
COVID.pdf 



 

 

Um modelo da propagação da pandemia COVID-19 durante 
um furacão na Virgínia 

Neste relatório, os autores estudam as implicações que um furacão durante a pandemia 
COVID-19 teria para a Comunidade da Virgínia. Essa análise deve ajudar a informar o 
planejamento antecipado para a temporada de furacões em geral e pode ser usada em 
resposta a uma tempestade específica com uma rota estimada pela Virgínia. Os autores 
enfocam os impactos combinados de COVID-19 e um furacão na morbidade e 
mortalidade; eles não examinam outros efeitos, como efeitos na infraestrutura, nas redes 
sociais e na economia. 

A vulnerabilidade envolvida é a suscetibilidade a essas ameaças e pode ser considerada 
em termos de vulnerabilidades de tempestades, saúde e socioeconômicas. A 
vulnerabilidade a tempestades está relacionada a partes do ambiente físico que seriam 
adversamente afetadas por uma exposição a furacões, como casas em uma área de 
tempestade, casas sem proteção contra enchentes e áreas onde as estradas 
provavelmente serão inundadas. A vulnerabilidade à saúde está relacionada a 
características que tornam a pessoa mais suscetível a agravos à saúde, como idade e 
comorbidades. A vulnerabilidade socioeconômica inclui a falta de recursos para evacuar 
em caso de mau tempo; acesso limitado a cuidados de saúde consistentes e de alta 
qualidade; e a incapacidade de acessar serviços sociais devido a barreiras associadas ao 
idioma ou outras características. 

FONTE:https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA323-2.html 

 

Agência de energia atômica recebe interesse de 30 países 
por tecnologia nuclear 
A Agência Internacional de Energia Atômica, Aiea, informou que está assistindo 30 países 
a embarcar na utilização de energia nuclear. A tecnologia de baixo carbono é considerada 
estratégica no combate à mudança climática. 

Antes de os países construírem uma usina nuclear, a agência realiza uma série de 
protocolos de segurança com aspectos jurídicos e de regulação. 



Bases 

Graças a um grande financiamento de Iniciativa de Usos Pacíficos, PUI na sigla em inglês, a 
Aiea pode realizar uma série de programas sobre a criação das usinas. 

A agência apoia a chegada de países com diretrizes sobre formação de pessoal e um 
método de três fases que ajuda as autoridades a desenvolver as bases necessárias para a 
criação do programa nuclear. 

Os programas requerem profissionais bem treinados e especializados em áreas como 
engenharia, gerenciamento de projetos, segurança nuclear e não-proliferação. 

Polônia, Níger e Gana 

Em 2011, a Aiea criou a ferramenta Nphr que permite aos usuários selecionar várias 
abordagens de pessoal com base nas demandas específicas do país. A agência da ONU 
também oferece treinamentos a vários países. Há dois anos, a Aiea formou especialistas 
do Níger que está analisando o uso de energia nuclear. 

No mesmo ano, um seminário na Polônia avaliou o plano da força de trabalho nacional 
sobre o modelo. O país planeja mobilizar até 9 mil gigawatts de energia nuclear nos 
próximos anos para reduzir a dependência de usinas movidas a carvão combatendo assim 
a mudança climática. 

Um outro caso de desenvolvimento de usina nuclear ocorre em Gana. E desde a criação da 
Iniciativa de Usos Pacíficos, em 2010, o programa já ajudou a arrecadar mais de US$ 10 
milhões para apoiar projetos similares. 

A Aiea informa que apenas 30% da energia de baixo carbono utilizada no mundo é gerada 
por tecnologias nucleares.  
Mas a agência quer aumentar este número como uma aliada no combate às mudanças 
climáticas e ao corte de emissões de CO2. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738082 

 

António Guterres diz que pandemia aumentou desafios 
para paz e segurança 
Os desafios para manter a paz e segurança em contextos de fragilidade foram o tema de 
uma reunião, nesta quarta-feira, no Conselho de Segurança da ONU.   

O secretário-geral, António Guterres, afirmou que mesmo antes da pandemia da Covid-19, 
a situação já estava piorando.  

Desafios  



Segundo o chefe da ONU, “os conflitos se tornaram mais complexos, alimentados por uma 
maior regionalização, proliferação de grupos armados não-estatais e ligações com 
interesses criminosos e extremistas.”  

De acordo com o Banco Mundial, uma em cada cinco pessoas no Oriente Médio e no 
Norte da África vive perto de um grande conflito. Com isso, as carências humanitárias 
aumentaram atingindo os níveis mais altos desde a Segunda Guerra Mundial.  

O número de pessoas sob risco de morrer de fome dobrou. Guterres acredita que os 
mecanismos internacionais de gestão de conflitos estão na iminência de uma ruptura.  

Segundo ele, “essas tendências colocaram vários países num ciclo vicioso”.  

Em 2030, o Banco Mundial estima que dois terços das pessoas extremamente pobres 
viverão em países frágeis ou afetados por conflitos.  

Pandemia  

E após a crise global da Covid-19, a situação se agravou.  

No ano passado, pela primeira vez em mais de duas décadas, a pobreza 
extrema aumentou. A contração econômica em ambientes frágeis e afetados por 
conflitos devem lançar de 18 a 27 milhões de pessoas na pobreza.  

Guterres também destacou o papel que a mudança climática tem na paz e 
segurança 
Para Guterres, “a participação das mulheres na força de trabalho, um fator chave para o 
crescimento inclusivo, retrocedeu em décadas.”  

Ele destacou também a crise ambiental dizendo que “não é por acaso” que dos 15 países 
mais suscetíveis aos riscos climáticos, oito acolhem uma missão da ONU.   

África  

Guterres contou que “as ligações entre conflito e fragilidade são particularmente visíveis 
no continente africano.”  

Para lidar com essas tendências, as Nações Unidas atuam com a União Africana e as 
comunidades econômicas regionais.  

A organização apoia a Agenda 2063 da União Africana e a iniciativa Silenciando as Armas. 
Segundo Guterres, seu apelo por um cessar-fogo global “anda de mãos dadas com esta 
iniciativa emblemática.”  

Oportunidade  

O secretário-geral disse ainda que “a prevenção e a construção da paz salvam vidas e são 
eficazes em termos de custos”, mas a “comunidade internacional continua 
investindo menos do que deveria nessas áreas.”  



Ele citou o Fundo de Construção da Paz, dizendo que irá presidir a uma conferência de 
reposição para o Fundo em 26 de janeiro.  

O chefe da ONU também realçou as parcerias com instituições financeiras 
internacionais ao falar da Estratégia de Fragilidade, Conflito e Violência do Banco 
Mundial.   

Como parte dessa iniciativa, os Escritórios e Missões da ONU nos países têm uma 
cooperação estreita com governos e o Banco Mundial em cerca de 40 nações.   

Para terminar, o chefe da ONU destacou o “papel crítico” que o Conselho de Segurança 
tem nesta área “agindo antecipadamente e de forma preventiva, engajando-se 
estrategicamente para abordar as causas profundas do conflito e falando a uma só voz.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738032 

 

Pandemia realçou importância do braille para pessoas com 
deficiência 
Neste 4 de janeiro, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial do Braille. Este ano, a 
organização destaca a importância da inclusão de pessoas com deficiência durante a 
pandemia.  

Em todo o mundo, existe 1 bilhão de pessoas com deficiência. Mesmo antes da pandemia, 
elas já tinham menos acesso a cuidados de saúde, educação e emprego.   

Dificuldades  

Em entrevista à ONU News, de Lisboa, a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com 
Deficiência de Portugal, Ana Sofia Antunes, disse que pandemia ajudou a perceber a 
importância da inclusão de pessoas com deficiência.   

“As pessoas, na sua generalidade, tomaram consciência do que é que significa 
encontrarem-se em situações de restrição de direitos. Isso talvez em alguns momentos 
lhes tenha permitido colocar-se no lugar do outro, perceber o que significa não poder 
fazer determinadas coisas, sair de casa, deslocar-se facilmente. Acima de tudo, pode ter 
propiciado alguma reflexão a este nível.”  

Pessoas com deficiência são mais propensas a viver na pobreza, sofrem com taxas mais 
altas de violência, negligência e abuso e estão entre os mais marginalizados em qualquer 
comunidade afetada pela crise.  

Para Ana Sofia Antunes, a pandemia mostrou a importância de se produzir informações 
essenciais em formatos acessíveis, incluindo braille e tecnologias digitais.  



“É fundamental as tecnologias estarem envolvidas porque, neste contexto, percebemos 
que, de um momento para o outro, ficamos dependentes delas, para comunicar, para 
estar em contacto com o mundo, para trabalhar, estudar etc. Da mesma maneira que 
muitas pessoas desenvolveram capacidades digitais que não tinham, e de repente perante 
esta necessidade tiveram de as desenvolver, as pessoas com deficiência também tentaram 
fazer esse esforço. Se as ferramentas tinham condições de acessibilidade, essa adaptação 
foi feita, o mais difícil é quando essas tecnologias não preveem de raiz a acessibilidade.”  

Dificuldades  

Para pessoas com deficiência visual, a vida em confinamento tem causado dificuldades 
de independência e isolamento, principalmente para aqueles que precisam do toque para 
comunicar suas necessidades e acessar informações.  

Quando isso não acontece, elas podem enfrentar um risco maior de contaminação devido 
à falta de acesso a diretrizes e dados sobre prevenção.  

Nações Unidas  

Durante a pandemia, partes do sistema das Nações Unidas promoveram uma resposta 
inclusiva para pessoas com deficiência e disseminou informações em braille.  

No Malauí, por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento, Pnud, produziu 4.050 materiais em braille sobre conscientização e 
prevenção.  

Na Etiópia, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
disseminou informações de áudio e materiais educacionais e de comunicação 
para a mídia e versões em braille das mensagens educacionais.   

Já o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, lançou notas de orientação 
disponíveis em vários idiomas e formatos acessíveis, como braille.   

O braille, uma representação tátil de símbolos alfabéticos e numéricos usando seis pontos 
para representar cada letra e número, é essencial no contexto da educação, liberdade de 
expressão e opinião e inclusão social.  

A importância desta ferramenta está refletida no artigo 2 da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/01/1737682 

 

Ofuscado por COVID: o clima mortal e extremo de 2020 



Por Chloe Brimicombe, Elliott Sainsbury, Gabrielle Powell e Wilson Chan 

O ano de 2020, sem dúvida, ficará para a história por outras razões, mas também deve 
ser um dos mais quentes já registrados . E à medida que o clima esquenta, os riscos 
naturais acontecerão com mais frequência - e serão cada vez mais letais. 

Somos pesquisadores em início de carreira em meteorologia, geografia e ciências 
ambientais, e cada um de nós se concentra em um perigo diferente. Podemos não ter sido 
tão procurados quanto nossos colegas nos departamentos de virologia, mas, mesmo 
assim, tivemos um ano particularmente interessante e agitado. Portanto, embora a 
atenção frequentemente se concentrasse em outro lugar, talvez compreensivelmente, 
aqui estão alguns dos extremos meteorológicos registrados em 2020. 

Incêndios violentos 

O ano começou com cenas apocalípticas de incêndios florestais na Austrália, alimentados 
por ondas de calor . Era uma imagem que se repetiria continuamente em 2020. 

Em junho, a Sibéria começou a queimar em uma escala sem precedentes, ao mesmo 
tempo em que registrou temperaturas que as mudanças climáticas tornaram 600 vezes 
mais prováveis . 

Durante julho e agosto, a costa oeste dos EUA estava em chamas. A pior temporada de 
incêndios florestais em 70 anos novamente coincidiu com uma onda de calor, com o Vale 
da Morte na Califórnia registrando a temperatura mais alta da América em pelo menos 
um século - talvez sempre . 

Em setembro, a floresta amazônica e a maior área úmida do mundo ao sul, o 
Pantanal, estavam em chamas . Mais de um quarto desses incêndios aconteceram em 
florestas que não foram perturbadas pelo desmatamento . 

Em setembro de 2019, incêndios na Amazônia chegaram às manchetes em todo o 
mundo. Em 2020, houve na verdade 66% mais incêndios naquele mês , mas a atenção 
estava em outro lugar. 

Tempestades  

Em novembro, o supertufão Goni atingiu a costa das Filipinas em intensidade máxima, 
com ventos sustentados de 195 mph . Uma das tempestades mais fortes que já atingiu o 
continente em todo o mundo, Goni afetou diretamente quase 70 milhões de pessoas , 
levando a pelo menos 26 fatalidades - um número que sem dúvida teria sido maior se não 
fosse a evacuação de quase 1 milhão de pessoas . 



Mas não foi apenas o vento que representou sérios riscos no oeste do Pacífico em 2020. 
As tempestades tropicais Linfa e Nangka causaram inundações significativas em todo o 
Vietnã, exacerbando os problemas causados por uma monção excepcionalmente 
ativa. Mais de 136.000 casas foram inundadas e mais de 100 pessoas morreram. 

No Atlântico Norte, 2020 foi a temporada de furacões mais movimentada já registrada , 
com 30 tempestades nomeadas e seis grandes furacões. A única tempestade mais cara da 
temporada, o furacão Laura , atingiu o Haiti e a Louisiana, matando 77 pessoas e causando 
mais de US $ 14 bilhões (£ 10 bilhões) em danos . 

Dois grandes furacões, Eta e Iota, causaram danos significativos em Honduras e na 
Nicarágua. Eles atingiram a região em novembro, com apenas duas semanas e 15 milhas 
de distância. Esta é uma crise humanitária, mas que recebeu relativamente pouca atenção 
no exterior. 

Inundações assustadoras 

As enchentes mais mortais do mundo neste ano ocorreram no leste da África de março a 
maio. Pelo menos 430 vidas foram perdidas e cerca de 116.000 pessoas foram deslocadas 
apenas no Quênia. A estação seca anterior foi particularmente úmida e foi seguida por 
chuvas acima da média durante as “chuvas longas” de março a maio , o que significa que o 
vasto Lago Vitória teve o dobro da precipitação normal . 

Embora a chuva tenha sido prevista com antecedência , surtos de gafanhotos e 
COVID significaram que as pessoas vulneráveis já eram menos capazes de lidar com as 
enchentes e riscos secundários, como deslizamentos de terra generalizados e um surto de 
cólera . As condições de chuva também eram ideais para a reprodução de gafanhotos do 
deserto. Quando chove, realmente chove. 

Secas devastadoras 

As crises de água causadas por secas e má gestão de recursos foram classificadas como o 
quinto maior risco em termos de impacto no Relatório de Riscos Globais de 2020 - maior 
do que doenças infecciosas e desemprego . 

A severa seca na região central e ocidental dos EUA é a primeira seca de um bilhão de 
dólares em 2020, contribuindo para um recorde de 16 desastres climáticos e climáticos 
com US $ 1 bilhão ou mais em danos nos EUA apenas em 2020. 

As condições durante o ano de 2020 representaram a última fase de uma “megasseda” 
nos últimos 20 anos . No pico do verão, um terço dos EUA estava passando por uma seca 
moderada e grande parte do oeste estava sob seca severa a extrema. Isso coincidiu com 
as temperaturas anormalmente altas do verão e mais de 2 milhões de acres de terra 



queimados em todo o país , aumentando ainda mais as condições de seca em um ciclo 
vicioso. 

O rio Rio Grande, uma importante fonte de abastecimento de água para os estados do 
sudoeste, teria parado completamente de fluir se os fornecedores de água não tivessem 
decidido interromper os esquemas de desvio de água existentes. Outros impactos 
incluíram danos à lavoura de uma em 50 anos de condições de umidade do solo seco e um 
aumento nas tempestades de poeira que lembram o Dust Bowl de 1930. 

As últimas previsões sazonais estimam que as condições de seca podem se estender para 
oeste e persistir em 2021 , complicando a recuperação de um ano difícil. 

Ondas de calor terríveis 

Em maio, enquanto um grande ciclone atingiu Bangladesh e o leste da Índia, o norte da 
Índia experimentou temperaturas de até 47 ℃ . Isso também atrasou o início da monção , 
afetando a agricultura. 

O verão do hemisfério norte viu ondas de calor repetidas, culminando em meados de 
agosto. O Japão, por exemplo, teve temperaturas recordes com cidades em todo o país 
tendo vários dias a 40 ° C. Em uma semana, mais de 12.000 pessoas foram internadas no 
hospital com doenças relacionadas ao calor. Até mesmo a onda de calor no Reino Unido, 
acompanhada por noites tropicais , causou 1.700 mortes em excesso . 

No início da temporada de verão na Austrália, os recordes de temperatura já foram 
quebrados . Parece que o ano vai sair em alta extrema. 

2020 foi alarmante, inesquecível e traumático - e não apenas por causa do COVID-
19. Riscos naturais letais estão aumentando em frequência sob nosso clima em mudança, 
e 2020 é uma prova disso. 

FONTE:https://theconversation.com/overshadowed-by-covid-the-deadly-extreme-weather-of-2020-
151237 

 

Eventos climáticos extremos e COVID-19: um primeiro 
olhar para o número de pessoas afetadas por desastres 
que se cruzam 



Em todo o mundo, bilhões de pessoas são direta ou indiretamente afetadas pela 
pandemia COVID-19. Entre os mais afetados estão as pessoas que sofrem seus impactos 
diretos à saúde, mas também aquelas especialmente vulneráveis aos impactos compostos 
dos efeitos da COVID-19, incluindo efeitos de bloqueios e outras restrições para reduzir a 
propagação da pandemia e suas implicações econômicas. Esses impactos compostos são 
particularmente graves para as pessoas atingidas por eventos climáticos extremos, que 
sempre atingem os grupos mais vulneráveis com mais força, e agora são 
significativamente exacerbados pelos impactos da pandemia. 

Este artigo tem como objetivo fornecer uma análise preliminar do número de pessoas 
afetadas conjuntamente pelo COVID-19 e desastres relacionados ao clima - demonstrando 
a natureza multifacetada dessas crises e destacando a vulnerabilidade agravada 
enfrentada pelas comunidades. 

FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Extreme-weather-events-and-
COVID-19-V4.pdf 

 

Zero In On: Uma nova geração de modelos climáticos, COVID-19 e 
o Acordo de Paris 

O segundo relatório do projeto CONSTRAIN enfoca uma nova geração de modelos 
climáticos, conhecidos como CMIP6, e a ciência por trás da Meta de Temperatura de 
Longo Prazo do Acordo de Paris (LTTG), destacando como a compreensão aprimorada em 
ambas as áreas pode ajudar a planejar melhor o que está acontecendo à frente em termos 
de clima futuro, informando as medidas de adaptação que possam ser necessárias. 

O relatório também destaca o efeito da COVID-19 no clima - embora isso tenha sido 
insignificante até agora, uma recuperação verde pode alterar profundamente a trajetória 
das mudanças climáticas nas próximas duas décadas, tanto desacelerando a taxa de 
aquecimento global quanto afetando o mundo em um caminho de 1,5 ° C que permitirá 
evitar as mudanças climáticas mais perigosas. 

FONTE:https://constrain-eu.org/wp-content/uploads/2020/12/Constrain-Report-2020-Final.pdf 

 

 

Adaptação e resiliência à seca: de saber como fazer 



Este documento aborda a necessidade de uma mudança de paradigma em direção a uma 
gestão de secas mais proativa e adaptativa em todo o Sudeste Asiático. O relatório 
fornece a base de evidências para essas intervenções, incluindo a Declaração da ASEAN 
sobre o Fortalecimento da Adaptação à Seca, recentemente adotada. 

O relatório apresenta três linhas de política: i) reduzir e prevenir; ii) preparar e 
responder; e iii) restaurar e recuperar. Pode ser usado para a implementação de políticas 
e intervenções relacionadas à adaptação e resiliência à seca. O documento tem como 
objetivo operacionalizar o caminho da política para reduzir e prevenir os impactos 
negativos da seca por meio de iniciativas intersetoriais para abordar o nexo água-
alimento-energia. 

O artigo conclui com três recomendações principais: 

 É importante incluir o nexo água-alimento-energia na adaptação à seca e no 
processo de planejamento. 

 Profissionais de desenvolvimento multissetorial nos setores de água, energia, meio 
ambiente e agricultura desempenham um papel muito importante no 
desenvolvimento de decisões políticas sobre adaptação à seca. 

 A ferramenta Add-on é um instrumento fundamental no desenvolvimento de 
evidências sobre os impactos sociais e econômicos da seca, a fim de orientar as 
decisões políticas. 

FONTE:https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/Adaptation%20and%20resilience%20to%20drought%20-
from%20Know%20how%20to%20do%20how_final%20report.pdf 

 

Redes de segurança, crises de saúde e desastres naturais: 
lições de Serra Leoa 

Este artigo examina o caso de Serra Leoa, um país de baixa renda com um sistema 
emergente de proteção social que tem sido usado para responder a desastres naturais e 
crises de saúde. As respostas do país usam os arranjos institucionais e os sistemas de 
entrega do Et Fet Po em diferentes graus, destacando como os sistemas de proteção 
social nascentes podem apoiar a entrega de transferências emergenciais de dinheiro. 

Este estudo de caso sugere como os sistemas de proteção social com resposta ao choque 
podem ser a base de uma resposta liderada pelo governo a uma crise de saúde e um 
desastre de início rápido. Também mostra como vincular o financiamento pré-
estabelecido a redes de segurança pode ajudar na entrega rápida de dinheiro às 



populações vulneráveis após os desastres. O documento complementa as evidências e 
experiências existentes em outras partes da África, onde os sistemas de proteção social 
têm sido usados para responder à seca, um desastre natural de início lento. Também 
informa a resposta em curso à pandemia COVID-19 em Serra Leoa, que fornece mais 
lições para proteção social em resposta a choques em todo o mundo. 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/519361607689908694/pdf/Safety-Nets-Health-
Crises-and-Natural-Disasters-Lessons-from-Sierra-Leone.pdf 

 

Resposta a desastres e RRD em ambientes de conflito de 
alta intensidade 

Embora os desastres sejam comuns em ambientes de conflito de alta intensidade devido 
aos altos níveis de vulnerabilidade, a resposta a desastres e a redução do risco de 
desastres (RRD) tendem a ser ofuscadas, com mais atenção política internacional e da 
mídia focada no conflito. 

Por esta razão, a RRD em ambientes de conflito de alta intensidade é frequentemente 
vista como inviável. No entanto, a pesquisa demonstra que é viável de maneiras 
geograficamente limitadas. Usando dados do Sudão do Sul, Afeganistão e Iêmen, este 
resumo de pesquisa fornece um resumo das conclusões e recomendações sobre desafios, 
experiências e melhores práticas para atores estatais, não estatais e humanitários que 
trabalham na interseção de desastres e conflitos de alta intensidade. 

A pesquisa foi feita como parte do Programa de pesquisa de 5 anos "Quando o Desastre 
Encontra o Conflito", que se concentrou na ligação entre a ajuda humanitária e a 
governança de desastres em três ambientes de conflito: conflito de alta intensidade, 
conflito de baixa intensidade e pós-conflito. 

FONTE:https://www.iss.nl/en/media/2021-01-hic-brief-final 

 

Quando o desastre encontra o conflito: uma abordagem 
baseada em cenários para a política de governança de 
desastres em ambientes de conflito 



A pesquisa existente sobre o nexo desastre-conflito é geralmente muito geral para 
informar a prática. Uma abordagem baseada em cenários centrada em casos comparáveis 
pode ajudar os atores a aprender, identificar e aplicar as melhores práticas em seu 
contexto específico. 

A pesquisa do programa 'Quando o desastre encontra o conflito' analisa como os atores 
estatais, não-estatais e humanitários respondem aos desastres em três cenários de 
conflito: conflito de alta intensidade, conflito de baixa intensidade e pós-conflito. Este 
resumo de pesquisa apresenta uma seleção das principais descobertas de 5 anos de 
pesquisa liderada pela Prof. Dorothea Hilhorst. Os estudos de caso de países incluem 
Afeganistão, Sudão do Sul, Iêmen, Etiópia, Mianmar, Zimbábue, Haiti, Serra Leoa e Nepal. 

FONTE:https://www.iss.nl/en/media/2020-12-research-brief-lessons-disaster-governance-and-
humanitarian-action 

 

Exposição a inundações e vulnerabilidade social nos 
Estados Unidos 

Este estudo explora a geografia da exposição às inundações e vulnerabilidade social no 
interior dos Estados Unidos com base na análise espacial da extensão das inundações 
fluviais e pluviais, cobertura do solo e vulnerabilidade social. Este artigo mapeia pontos 
críticos onde convergem alta exposição a inundações e alta vulnerabilidade social. 

Os resultados identificam indicadores dominantes de vulnerabilidade social nesses locais e 
determinam os locais prioritários onde as intervenções podem mitigar os aspectos físicos 
e sociais da vulnerabilidade às inundações. Casas móveis e minorias raciais foram as mais 
representadas nos hotspots e merecem maior atenção tanto na mitigação de enchentes 
quanto no desenvolvimento de indicadores de vulnerabilidade social. A maioria das 
medidas atuais de vulnerabilidade social são generalizadas, o que significa que conjuntos 
semelhantes de indicadores tendem a ser aplicados em uma ampla gama de perigos, 
áreas geográficas e fases de desastres. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/75365_floodexposureandsocialvulnerability.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 


