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Brasil passa a integrar equipe internacional de 
emergência em saúde da OMS  

O Brasil está capacitando uma equipe de especialistas para fazer parte das Equipes 

Médicas de Emergência (EMT) da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa iniciativa 

ajuda organizações e Estados-membros a capacitar e fortalecer sistemas de saúde, 

coordenando o envio de profissionais de saúde (enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, 

paramédicos) para prestar atendimento clínico direto a populações afetadas por 

emergências e desastres em outros países ou mesmo dentro do próprio território. 

O compromisso assumido pelo país de integrar as EMT atende a um pedido feito em 

março deste ano pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao então 

ministro da Saúde do Brasil, Ricardo Barros. Atualmente, instituições governamentais e 

não governamentais de dez países integram a iniciativa: Alemanha, Austrália, China, 

Costa Rica, Equador, Israel, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Rússia. 

Nesta semana, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório regional para 

as Américas da OMS, fez uma oficina de capacitação para que o Brasil possa adequar 

seus padrões nacionais de atendimento a emergências aos padrões da iniciativa EMT. 

O evento foi organizado junto com o Ministério da Saúde, que reuniu diversos atores 

federais para participar do treinamento (Ministérios da Defesa e Integração Nacional, 

além de profissionais dos Hospitais Federais e Força Nacional do SUS). 

Segundo Luis de la Fuente Martin, assessor regional para Equipes Médicas de 

Emergência da OPAS/OMS, a colaboração do Brasil com a iniciativa EMT começa agora, 

mas o país já participava de algumas atividade regionais, com um envolvimento bastante 

importante. “Esta oficina significa um primeiro passo em direção a fazer o padrão global 



ser também o padrão brasileiro, para que seja uma ferramenta tanto de resposta 

nacional quanto para colaborar com outros países. Pedimos que não apenas atuem com 

uma equipe internacional, mas que também nos compartilhem sua experiência, 

conhecimento e, sobretudo, a motivação e vocação que têm para resposta a 

emergências”, afirma. 

Equipes Médicas de Emergência 

As EMT podem ser tanto estatais (civis e militares) como de organizações não 

governamentais, e sua resposta pode ser nacional ou internacional. Tradicionalmente, 

o foco dessas equipes tem sido o manejo do trauma e a atenção cirúrgica. Porém, a 

resposta à emergência do ebola demonstrou o valor de tais equipes também em outros 

contextos, como surtos, epidemias e outras emergências complexas. 

“Quando ocorre um desastre ou um surto, quanto mais rápida a resposta, melhor o 

resultado, porque assim conseguimos salvar vidas, evitar sequelas e minimizar a dor e 

sofrimento das pessoas. É por isso que a Iniciativa EMT coloca um foco tão forte em 

ajudar cada país a desenvolver suas próprias equipes, de modo a poderem chegar onde 

são necessárias no menor tempo possível”, destaca Fábio Evangelista, consultor para 

desastres da representação da OPAS/OMS no Brasil. 

As EMT podem ser tipo 1 (atenção ambulatorial de emergência), 2 (atenção cirúrgica de 
emergência de nível hospitalar), 3 (atenção hospitalar de referência) e células adicionais 
de atenção especializada. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5696:brasil-passa-a-
integrar-equipe-internacional-de-emergencia-em-saude-da-oms&Itemid=875 

 

 

Segunda Turma de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
passam por capacitação oferecida pela Defesa Civil de 
Maricá 



 
A segunda turma de agentes comunitários de Saúde a passar pela capacitação da 

Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá com foco na Gestão do Risco de 

Desastres se reuniu no espaço Plaza PET, no Parque Nanci, no início da tarde desta 

segunda-feira (11/06). Ao todo, 160 alunos distribuídos por distritos receberão 

instruções sobre a atuação da pasta e sobre o preenchimento de formulários que irão 

agregar informações ao Plano de Contingência do município.  

O foco é conscientizar a população sobre a importância das estratégias que serão 

utilizadas no momento de anormalidade. 

De acordo com a coordenadora do Departamento de Capacitação de Proteção e Defesa 

Civil, profª Andréia Cunha Pereira, esses agentes são importantes para que as ações de 

RRD se desenvolvam com qualidade nas áreas de risco socioambientais do município, 

de forma a transformar a cidade de Maricá em uma cidade resiliente.  “Além do 

conhecimento sobre sua atuação na questão de prevenção, os ACS por serem 

moradores das áreas de risco, são o principal elo entre a informação pretérita e o pós 

desastre, tendo em vista que serão os agentes multiplicadores das informações que irão 

garantir a integridade da população, visando a segurança global dos  maricaenses”. 

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/06/11/defesa-civil-realiza-curso-de-capacitacao-contra-

acidentes-naturais/ 

 

 



 

Boletim de monitoramento de segurança alimentar: 
Indonésia - Foco especial: Estimando o impacto de 
desastres no acesso a mercados 
Este é o primeiro de uma série de boletins de monitoramento sobre o impacto dos 
extremos climáticos na segurança alimentar e tópicos sazonais relacionados à 
segurança alimentar na Indonésia em 2018. A primeira seção desta edição apresenta 
uma atualização sobre clima, culturas e desastres nos primeiros meses de 2018. A 
segunda seção enfoca as perspectivas climáticas para maio a julho de 2018. A última 
seção apresenta novos dados e métodos para estimar o impacto de um cenário de 
erupção de Mount Agung no acesso da população aos mercados. 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000071880/download/ 

 

 

ONU Brasil lança publicação sobre objetivo global para 
proteger oceanos e vida marinha  

No Brasil, as Nações Unidas lançaram um glossário que explica conceitos e termos 

associados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 14, sobre a vida na 

água. Publicação foi divulgada na última sexta-feira (8), Dia Mundial dos Oceanos, em 

evento na Universidade de São Paulo (USP). 

“Esse tema é fundamental, considerando que os oceanos cobrem três quartos do 

planeta Terra, conectam populações e mercados e formam uma importante parte de 

nosso patrimônio natural e cultural. A resolução intitulada ‘Nosso Oceano, nosso futuro: 

chamado para a ação’, adotada pela Assembleia Geral (da ONU) em 6 de julho de 2017, 

dispõe que nossos oceanos são críticos para o nosso futuro e humanidade comum, em 

toda a sua diversidade”, lembrou o coordenador-residente da ONU no Brasil e 

representante-residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), Niky Fabiancic. 



O glossário esclarece definições internacionalmente reconhecidas sobre biodiversidade 

marinha, aquicultura, cooperação científica e outros temas, além de abordar a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Elaborado pelo Grupo Assessor 

do Sistema ONU no Brasil para a Agenda 2030, o material está disponível gratuitamente 

em meio online.  

Para o oficial de meio ambiente da UNESCO, Massimiliano Lombardo, a publicação 

ajudará a difundir conhecimentos sobre a necessidade de preservar os ecossistemas 

marinhos. 

“A maioria das pessoas não sabe por que e como os oceanos, os mares e os recursos 

marinhos são importantes para o bem-estar humano. Por isso, a UNESCO, por 

intermédio da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI), desde 2017, tem 

desenvolvido a iniciativa ‘Alfabetização Oceânica para Todos’ (Ocean Literacy for All, no 

original em inglês), que visa fomentar a educação e a conscientização pública a esse 

respeito. Portanto, esperamos que este glossário de termos do ODS 14 também possa 

contribuir para esses objetivos ambiciosos, favorecendo a popularização de termos e 

conceitos de extrema importância para garantir o desenvolvimento sustentável”, 

afirmou. 

Desde a entrada em vigor da Agenda 2030, o grupo assessor da ONU no Brasil já lançou 

publicações do ODS 5 (Igualdade de gênero), ODS 6 (Água potável e saneamento), ODS 

7 (Energia limpa e acessível), ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), ODS 11 

(Cidades e comunidades sustentáveis) e ODS 13 (Ação contra a mudança global do 

clima). 

Na avaliação do assessor sênior do PNUD e copresidente do grupo, Haroldo Machado 

Filho, apresentar noções específicas sobre cada ODS é fundamental para a formulação 

de políticas públicas alinhadas aos compromissos de desenvolvimento sustentável. 

“Os oceanos são responsáveis por aproximadamente 3 trilhões de dólares da economia 

global por ano, mas sofrem com a grande poluição. Portanto, esse glossário, assim como 

os outros, é relevante ferramenta de apoio à compreensão integrada das dimensões 

econômica, social e ambiental da Agenda 2030, bem como dos ODS”, disse. 



O glossário do ODS 14 foi concebido com o apoio do Instituto Oceanográfico da USP, 

UNESCO, Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Rio+) e PNUD. Acesse os 

outros glossários. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/glossarioODS14.pdf 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-

goals/resources.html 

 

 

CSB lança relatório final da Arkema 
O Conselho de Segurança Química dos EUA (CSB) divulgou seu relatório final de 
investigação no incêndio de 31 de agosto de 2017 na fábrica de produtos químicos da 
Arkema em Crosby, Texas. Nos dias que antecederam o incidente, uma quantidade sem 
precedentes de chuva caiu na usina devido ao furacão Harvey, causando a inundação de 
equipamentos e falhas. Como resultado, os produtos químicos armazenados na planta 
se decompuseram e queimaram, liberando fumaça e fumaça no ar. 

A presidente da CSB, Vanessa Allen Sutherland, disse: “Nossa investigação descobriu 
que há uma falta significativa de orientação no planejamento de enchentes ou outros 
eventos climáticos severos. Com base em outros relatórios do governo, sabemos que há 
uma maior probabilidade de clima mais severo em todo o país. Enquanto nos 
preparamos para a temporada de furacões deste ano, é fundamental que a indústria 
compreenda melhor os riscos de segurança causados por eventos climáticos extremos 
”. 

A fábrica de produtos químicos da Arkema fabrica e distribui peróxidos orgânicos usados 
para produzir bens de consumo, como bancadas de superfície sólida e copos e placas de 
poliestireno. Alguns dos peróxidos orgânicos produzidos na planta devem ser mantidos 
abaixo dos 32 graus Fahrenheit para evitar que se decomponham e incendiem-se. Sob 
operação normal, os peróxidos orgânicos são armazenados em armazéns de baixa 
temperatura e enviados em reboques refrigerados. 

Extensas inundações causadas por fortes chuvas causadas pelo furacão Harvey fizeram 
com que a usina perdesse energia e energia de reserva para todos os armazéns de baixa 
temperatura. Os trabalhadores nas instalações da Arkema mudaram os peróxidos 
orgânicos dos armazéns para os trailers refrigerados, que foram então realocados para 
uma área de alta elevação da fábrica. Três desses trailers, no entanto, não puderam ser 



movidos e acabaram inundados e falharam. Com a refrigeração nos trailers perdidos, 
não havia nada que impedisse os produtos químicos de aquecerem e pegarem fogo. 

Todos os funcionários da Arkema foram evacuados da instalação e mais de 200 
moradores que moram perto da instalação foram evacuados e não puderam voltar para 
casa por uma semana. Vinte e uma pessoas procuraram atendimento médico devido a 
exposições relatadas aos fumos e fumaça liberada no ar. 

Em seu relatório final, a CSB pediu por orientações mais robustas do setor para ajudar 
as instalações químicas perigosas a se prepararem melhor para eventos climáticos 
extremos, como enchentes, para que incidentes semelhantes possam ser evitados. As 
principais lições para as empresas em áreas suscetíveis a condições extremas incluem: 

• As instalações devem realizar uma análise para determinar a suscetibilidade a 
possíveis eventos naturais extremos - como inundações, terremotos e ventos fortes. 

• Ao conduzir análises dos riscos do processo, ou localização da instalação, as empresas 
devem avaliar o risco potencial de eventos climáticos extremos e a adequação das 
salvaguardas. 

• Ao avaliar e mitigar o risco de eventos climáticos extremos, as instituições devem se 
esforçar para aplicar uma abordagem de gerenciamento de risco suficientemente 
conservadora. 

• Se a inundação é o risco, as instalações devem garantir que as proteções e 
equipamentos críticos não sejam suscetíveis a falhas por uma causa comum e que 
camadas independentes de proteção estejam disponíveis no caso de altos níveis de 
água. 

O CSB também lançou um novo vídeo de segurança sobre o incidente em Arkema 
intitulado "Caught in the Storm: Perigos do clima extremo". Está disponível para 
visualização no CSB.gov e no YouTube. 

A presidente da CSB, Vanessa Allen Sutherland, disse: “Considerando que eventos 
climáticos extremos tendem a aumentar em número e gravidade, a indústria química 
deve estar preparada para os piores cenários em suas instalações. Não podemos parar 
as tempestades, mas trabalhando juntos, podemos mitigar os danos e evitar um futuro 
incidente catastrófico ”. 

FONTE:https://www.csb.gov/csb-releases-arkema-final-report/ 

VIDEO:https://www.dropbox.com/s/1f28cegmbewxfav/Arkema%20Video.mp4?dl=0 

 

Residentes de Brisbane em risco de inundação podem 
receber US $ 50.000 do conselho 



Um programa residencial resiliente a enchentes de US $ 12 milhões dará milhares de 
lares a milhares de dólares para ajudar a proteger suas casas. 

O prefeito Graham Quirk anunciou na terça-feira que US $ 100 milhões serão gastos em 
medidas de mitigação e resiliência de enchentes no orçamento do Conselho da Cidade 
de 2018-19 em Brisbane. 

 

Brisbane foi afetada por grandes inundações em 1893, 1974 e 2011, mas também houve 
inundações localizadas em toda a cidade após a intensa duração das chuvas. 

O programa de subsídio em dinheiro de US $ 12 milhões seria entregue em quatro anos 
e estaria disponível para 220 residentes em Rosalie e Inala Norte no ano financeiro de 
2018-19. 

Esses moradores teriam acesso a informações sobre como reduzir seu risco de 
inundação, bem como até US $ 50.000 em atualizações de atualização resistentes a 
enchentes para propriedades elegíveis. 

O esquema de duas partes começaria com as famílias que recebessem uma avaliação 
profissional gratuita de risco de enchente e os proprietários poderiam aproveitar até US 
$ 50.000 de upgrades de resiliência de enchente do conselho. 

 

Quando perguntado se era apropriado para os contribuintes subsidiarem medidas de 
proteção contra enchentes para as pessoas que compraram em uma zona de inundação, 
Cr Quirk disse que era. 

 

"Gastamos quantias significativas de dinheiro com tubos de drenagem no solo, tudo isso 
coberto por contribuintes nesta cidade. 

 



"Isto é, além de outros programas que temos e eu acho que é absolutamente apropriado 
nestas circunstâncias." 

 

"Estas são áreas onde muitas vezes os tubos simplesmente não funcionam porque não 
podem fornecer imunidade ou há um número muito pequeno de pessoas que se 
beneficiam de gastos significativos". 

O gerente sênior do Suncorp Group, Joshua Kooney, endossou a iniciativa. 

"Isso pode levar a um bom benefício no bolso, é para todos", disse ele. 

"Ele trabalha para reduzir o nível de danos em um evento de enchente, o que poderia 
levar a redução de pedidos de inundação nessas áreas." 

O diretor-geral de risco e desastre do Conselho de Seguros da Austrália, Karl Sullivan, 
disse que reduzir o risco ao longo do tempo significava um menor nível de sinistros, o 
que significava prêmios mais baixos. 

Em cada ano financeiro, o conselho nomeará novos distritos para se beneficiar do 
programa de resiliência doméstica. 

Os milhões orçados também financiariam a construção de 30 novos tubos de drenagem 
de águas pluviais, um programa de incentivo à resiliência de inundação para uso 
doméstico e os US $ 1,3 milhão para um dispositivo robótico de dragagem. 

O duto de Castlemaine, de três metros de largura, tinha dois terços de extensão 
bloqueado pelo rio, o que diminui a eficácia da proteção do Suncorp Stadium e quase 
3000 propriedades de inundações repentinas. 

O dreno foi equipado com dispositivos de back-flow de US $ 679.000 em 2014, como 
parte da resposta do conselho às enchentes de janeiro de 2011. 

As válvulas de refluxo impedem a inundação do rio, mas o acúmulo de lodo pode causar 
inundações durante eventos de chuvas intensas. 

 

 



O dispositivo robótico de dragagem controlado remotamente, que seria usado em canos 
que não podem ser limpos usando métodos tradicionais de descarga, se assemelha a 
uma pequena escavadeira e pode soltar e remover o lodo dos canos. 

Cr Quirk disse que não há dispositivos similares usados na Austrália para dragagem de 
tubulações e que o robô MudCat seria construído de forma personalizada para rastrear 
a rede de drenagem de Brisbane enquanto estava completamente submerso. 

Seu primeiro trabalho será o dispositivo de escoamento de Castlemaine Drain e Caxton 
Street antes de ser encarregado de limpar os drenos de maré em Bulimba, Hawthorne, 
Newstead, East Brisbane e Santa Lúcia. 

Cr Quirk disse que os US $ 100 milhões incluiriam um novo programa de resiliência a 
enchentes que ofereceria aos proprietários de imóveis assistência para melhorar a 
resiliência das enchentes de suas casas através de upgrades financiados pelo conselho. 

O orçamento será entregue na quarta-feira, 13 de junho. 

FONTE:https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/robot-recruited-to-clear-brisbane-s-
drains-and-ease-flash-flooding-20180604-p4zjf9.html 

 

 

Avaliação do estado dos serviços hidrológicos nos países 
em desenvolvimento 
Essa avaliação tem como objetivo resumir as evidências, análises e recomendações 
coletadas e fornecer uma visão geral da situação dos sistemas de informações e 
prestação de serviços hidrológicos, particularmente em países de baixa e média renda. 
Embora ilustre por que os serviços hidrológicos (EHs) na maioria dos países não podem 
atender às necessidades de suas populações, a avaliação enfatiza os benefícios da 
modernização e manutenção de SSs robustos ao mesmo tempo em que traça um 
caminho para o investimento sustentável. A modernização de SSs deve permitir que as 
nações atinjam padrões mínimos para gerenciar efetivamente os recursos hídricos e 
os riscos de desastres. 

Esta avaliação pretende fornecer uma base a partir da qual o WBG e outros parceiros de 
desenvolvimento podem ajudar os países a fortalecer a capacidade, a sustentabilidade 
e a prestação de serviços dos SSs. Sempre que possível, medidas quantitativas de 
serviços e infraestrutura destacam o status em países de baixa e média renda. Métricas 
mais qualitativas e indiretas, como a satisfação do usuário e o nível de confiança nos 
serviços prestados, também informam a avaliação. 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/state-of-hydrological-services_web.pdf 

 



 

Viabilidade de sistemas de barreira em todo o porto: 
análise preliminar para o porto de Boston 
O objetivo deste estudo é fornecer à cidade de Boston uma avaliação preliminar das 
possíveis e potenciais benefícios, custos e impactos ambientais de três configurações de 
barreira em todo o porto. A análise foi conduzida por uma equipe multidisciplinar de 
cientistas ambientais, engenheiros, economistas, planejadores e advogados, com base 
em uma ampla gama de dados sobre sistemas de proteção contra inundações, 
mudanças climáticas, ecossistemas costeiros e impactos econômicos de inundações. 

Este estudo concentrou-se em projetos e configurações de barreiras que ofereceriam 
proteção contra inundações costeiras, minimizando a interferência nos principais canais 
de navegação de Boston e os ganhos que foram obtidos na qualidade da água nas 
últimas décadas. Este estudo também examinou os potenciais conflitos com vários usos 
portuários e realizou uma comparação preliminar com soluções de adaptação em terra 
(que incluem barreiras contra enchentes em nível distrital, bem como outras ações 
estruturais e não estruturais), como as que já estão sendo investigadas pela cidade de 
Boston ao longo da orla interna do porto em Boston do leste, em Charlestown, e em 
Boston sul. 

FONTE:https://www.dropbox.com/s/zwznes9jin41i5k/Feasibility%20of%20Harbor-
wide%20Barriers%20Report.pdf?dl=0 
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INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 


