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Um guia para apoiar os profissionais de saúde durante 
um período de crise 

O Centro Nacional de Medicina de Desastres e Saúde Pública da Universidade de 
Serviços Uniformados (USU) colaborou com o Consórcio de Saúde e Desempenho Militar 
(CHAMP), o Centro de Psicologia de Implementação (CDP), o Centro de Estudo do 
Estresse Traumático (CSTS) ), O Centro Médico Militar Nacional Walter Reed 
(WRNMMC) e a Administração de Serviços de Saúde Mental e Abuso de Substâncias 
(SAMHSA) para fornecer ao pessoal médico recursos destinados a melhorar seu bem-
estar durante situações ou eventos estressantes. Dentro deste compêndio, há artigos 
hiperligados do CHAMP sobre gestão do stress, nutrição, atividade física e aptidão 
espiritual. 

 O CDP fornece sugestões sobre a importância de manter um padrão regular de 
sono, a incorporação de uma rotina de exercícios e recomendações sobre a 
ingestão de cafeína. 

 O CSTS fornece informações sobre a saúde mental e o impacto comportamental 
ao responder a surtos, bem como abordagens para fornecer apoio emocional 
aos membros da família durante eventos incomuns. 

 A Clínica do Sono da WRNMMC fornece auxiliares do sono e agentes promotores 
de vigília para os profissionais de saúde durante um período de crise. 

 A SAMHSA fornece dicas sobre como gerenciar o estresse ao retornar ao 
ambiente de trabalho. 

FONTE:https://www.usuhs.edu/sites/default/files/media/ncdmph/pdf/a_guide_to_support_th
e_well-being_of_healthcare_personnel_during_a_time.pdf 

 

 



 

Crise pública de saúde mental durante a pandemia de 
COVID-19, China 

Por Lu Dong e Jennifer Bouey 

A China foi o primeiro país afetado pela pandemia da nova doença de coronavírus em 
2019 (COVID-19), causada por coronavírus com síndrome respiratória aguda grave 2. 
Várias características únicas dos padrões epidêmicos da China COVID-19 e sua política 
de gerenciamento levaram a uma crise de saúde mental pública elevada . Primeiro, 
muitos residentes chineses ainda se lembram do surto de 2003 da síndrome respiratória 
aguda grave (SARS) e seu efeito na vida social e na economia da China ( 1 ). O COVID-19 
é mais transmissível que o SARS, e a taxa de letalidade (2,3%) é substancialmente mais 
alta que a da influenza sazonal ( 2).) O período de incubação incerto do vírus e sua 
possível transmissão assintomática causam medo e ansiedade adicionais. Segundo, a 
minimização inicial do governo da gravidade da epidemia corroeu a confiança do público 
na transparência e competência do poder de decisão do governo. Terceiro, medidas sem 
precedentes de quarentena em larga escala em todas as grandes cidades, que 
essencialmente confinam os moradores a suas casas, provavelmente têm um efeito 
psicossocial negativo nos residentes ( 3 ). Quarto, os relatos de escassez de suprimentos 
médicos de proteção, equipe médica e leitos hospitalares em Wuhan e arredores logo 
seguiram a quarentena em toda a cidade e causaram enorme preocupação em todo o 
país. Por fim, um “infodêmico” único - uma superabundância de (des) informações nas 
mídias sociais ( 4).) e em outros lugares - representa um grande risco para a saúde 
mental pública durante essa crise de saúde. 

Assim como nos surtos de 2003 da SARS e do vírus Ebola de 2014, o medo generalizado 
e o comportamento super-reativo induzido pelo medo eram comuns entre o 
público; ambos podem impedir o controle de infecções ( 5 , 6 ). Além disso, distúrbios 
psiquiátricos, como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, se 
desenvolveram em pessoas de alto risco, principalmente sobreviventes e profissionais 
de saúde de primeira linha ( 7 ). 

Com base nessas experiências recentes, a Comissão Nacional de Saúde da China 
divulgou uma notificação em 26 de janeiro de 2020, fornecendo princípios orientadores 
das intervenções emergenciais de crise psicológica para reduzir os efeitos psicossociais 
do surto de COVID-19 ( 8).) Essa notificação especificava que a intervenção em crises 
psicológicas deveria fazer parte da resposta da saúde pública ao surto de COVID-19, 
organizada pelo mecanismo conjunto de prevenção e controle nos níveis municipal, 
municipal e provincial, e que as intervenções deveriam ser diferenciadas por grupo. A 
força de trabalho de intervenção compreende equipes de extensão psicológica lideradas 
por psiquiatras e profissionais de saúde mental e equipes de linha direta de apoio 
psicológico. Um anexo a esta notificação descrevia ainda os principais objetivos de 
intervenção para 6 grupos: pacientes confirmados, pessoas sob investigação do COVID-



19, profissionais de saúde, pessoas em contato imediato com pacientes, pessoas 
doentes que se recusam a procurar atendimento e pessoas suscetíveis / o geral público 
( apêndice ). 

A divulgação de tal orientação política reconhece o reconhecimento da China das 
necessidades de saúde mental pública durante o surto. No entanto, a notificação não 
especifica como os diferentes recursos devem ser mobilizados e coordenados ou, mais 
importante, quem deve realizar qual tipo de intervenções, para qual grupo precisa e por 
quais modos de entrega. A orientação política também não indica a operacionalização 
de como vários grupos devem ser rastreados ou avaliados para determinar o tipo e o 
nível de intervenções a serem fornecidas a cada um. Esse nível de detalhe é necessário 
porque a China carece de um sistema de saúde mental bem estabelecido e não possui 
um sistema de resposta a emergências em nível nacional e força de trabalho designada 
para fornecer as intervenções de crise psicológica durante uma emergência ou desastre 
nacional (Chen X, Fu X, unpub. dados, https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-
3045.20200213001Link externo ) ( 9 ). Outros grandes desafios para a implementação 
bem-sucedida das intervenções emergenciais de crise psicológica incluem a grave 
escassez de prestadores de serviços de saúde mental na China (1,49 psiquiatras / 
100.000 habitantes, e apenas metade desses psiquiatras se formaram em medicina), 
recursos de saúde desigualmente distribuídos e as limitações impostas pela quarentena 
de massa ( 9 ). Por exemplo, hospitais, universidades e uma variedade de organizações 
criaram inúmeras linhas diretas com voluntários de diferentes graus de qualificação e 
experiência ( 8).) Esses esforços bem-intencionados podem ser descoordenados e 
inadequadamente supervisionados e, portanto, provavelmente causarão confusão aos 
consumidores de serviços e uso ineficiente de recursos. 

Os desafios relatados na China indicam que, para muitos países em desenvolvimento, a 
telemedicina deve ser considerada, dada a ampla adoção de smartphones, para ajudar 
a remover barreiras ao acesso a cuidados de qualidade para a saúde mental. Mudança 
de tarefa ou compartilhamento (ou seja, mudança de prestação de serviços de tarefas 
específicas de profissionais para pessoas com menos qualificações ou criação de um 
novo quadro de provedores com treinamento específico) pode ajudar, especialmente 
em áreas com poucos recursos ( 10 ). Os países também devem considerar solicitar 
apoio e orientação das autoridades globais de saúde mental e das comunidades de 
pesquisa por meio de colaborações internacionais. 

Dadas as lições aprendidas com surtos passados na China e em outras partes do mundo, 
as intervenções públicas em saúde mental devem ser formalmente integradas aos 
planos de preparação para a saúde pública e aos planos de resposta a emergências, a 
fim de conter efetivamente todos os surtos. O plano estratégico de preparação e 
resposta da Organização Mundial da Saúde para o COVID-19, no entanto, ainda não 
especificou nenhuma estratégia para atender às necessidades de saúde mental de 
qualquer tipo ( 4 ). À medida que o vírus se espalha globalmente, os governos devem 
atender às necessidades de saúde mental pública, desenvolvendo e implementando 
planos estratégicos bem coordenados para atender a essas necessidades durante a 
pandemia do COVID-19. 



Dr. Dong é um cientista comportamental associado e psicólogo clínico licenciado na 
RAND Corporation. Seus principais interesses de pesquisa são o desenvolvimento e 
aprimoramento de intervenções psicossociais baseadas em evidências para jovens e 
adultos. 

Dr. Bouey é pesquisador sênior de políticas e presidente da Tang em Estudos de Políticas 
da China na RAND Corporation e professor associado de Saúde Global na Universidade 
de Georgetown. Seus principais interesses de pesquisa incluem os determinantes sociais 
da saúde entre populações carentes. 
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Temperatura e saúde mental autorreferida nos Estados 
Unidos 

Este estudo estima a associação entre temperatura e saúde mental autorreferida. O 
documento combina dados de saúde mental em nível individual de mais de três milhões 
de americanos entre 1993 e 2010 com informações meteorológicas diárias 
históricas. Explora-se as flutuações aleatórias da temperatura ao longo do tempo nos 
municípios para identificar seu efeito em uma medida de 30 dias de saúde mental 
autorreferida. Em comparação com a faixa de temperatura de 60 a 70 ° F, os dias mais 
frios do mês passado reduzem a probabilidade de relatar dias de problemas de saúde 
mental, enquanto os dias mais quentes aumentam essa probabilidade. Também 
encontramos um efeito de saliência: os dias mais frios têm um efeito imediato, 
enquanto os dias mais quentes tendem a importar mais depois de 10 dias. Usando as 
estimativas, foi calculada a disposição de pagar para evitar um dia quente adicional em 
termos de seu impacto na saúde mental autorreferida. 

FONTE:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0230316 

 

Preparação psicológica para riscos naturais - aprimorando 
a política e a prática de preparação para desastres 

Os riscos naturais têm um impacto negativo na saúde pública em todo o 
mundo. Consequentemente, a pesquisa contínua sobre preparação e redução de riscos 
de desastres é vital para reduzir o efeito prejudicial ao bem-estar. Até agora, as 



estratégias de preparação para desastres não foram bem-sucedidas na preparação dos 
indivíduos para o estresse psicológico que uma ameaça ou impacto natural a riscos pode 
causar. As políticas e pesquisas atuais concentram-se principalmente em como preparar 
indivíduos fisicamente para impactos de riscos naturais, e parece haver uma ausência 
de preparação psicológica na teoria e na prática de preparação para desastres. 

Para integrar a preparação psicológica nas políticas e práticas, a preparação psicológica 
deve ser definida e medida. Este artigo apresenta uma definição operacionalizada de 
preparação psicológica, literatura relevante e detalha o desenvolvimento, bem como a 
aplicação, de uma medida válida e confiável de preparação psicológica, a Escala de 
Preparação Psicológica para Desastres (PPDTS). A incorporação da preparação 
psicológica nas políticas e práticas existentes de preparação para desastres tem o 
potencial de ajudar as pessoas a lidar com o sofrimento psicológico experimentado 
durante ou após um desastre e promover a resiliência a longo prazo. A incorporação de 
aspectos da preparação psicológica nas medidas de preparação para desastres 
fortalecerá as práticas de gerenciamento de desastres em geral. 

Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 
sobre Redução de Riscos de Desastres (GAR 2019). 

Para citar este artigo:  

Zulch, H. Preparação psicológica para riscos naturais - melhorando a política e a prática 
de preparação para desastres. Artigo de contribuição para GAR 2019 

FONTE: 

https://www.preventionweb.net/files/66345_f357zulchpsychologicalpreparednessf.pdf 

 

Psicologia é a chave para levar as pessoas a sair antes do 
desastre 

Por Elizabeth Newnham, Rex Pui-kin Lam e Satchit Balsari 

Desastres naturais estão se tornando mais frequentes e intensos. Furacões, inundações, 
incêndios florestais e terremotos recentes destacaram o potencial significativo de 
trauma em massa. No entanto, sabemos relativamente pouco sobre a psicologia da 
tomada de decisões em condições perigosas. 

O foco do Dia Internacional para a Redução de Desastres deste ano, 13 de outubro, é o 
segundo alvo na Estrutura de Sendai das Nações Unidas: reduzir o número de pessoas 
afetadas por desastres até 2030. Para conseguir isso, governos e organizações devem 
trabalhar com as comunidades para garantir preparação e resposta eficazes a desastres. 



A evacuação é uma estratégia fundamental para manter os moradores da cidade 
seguros. No entanto, nosso estudo, realizado em Hong Kong e recentemente publicado 
no The International Journal of Public Health, identifica várias barreiras à evacuação em 
cidades de alta densidade. É importante ressaltar que fatores psicológicos podem afetar 
a tomada de decisões nessas situações. 

Alto risco, baixa disponibilidade de evacuação 

A combinação de mudanças climáticas e populações cada vez mais urbanizadas 
aumentou o risco de grandes e complexos desastres naturais para as cidades. 

Prevê-se que Hong Kong esteja em risco significativo de um desastre climático nos 
próximos dez anos. Apesar disso, em nossa avaliação em toda a cidade, apenas 11% dos 
moradores pesquisados relataram sentir-se preparados para responder a um desastre 
natural. 

A evacuação oportuna em emergências pode ser crítica para a sobrevivência. Garante 
que membros vulneráveis da sociedade estejam seguros e tenham acesso a apoio 
médico e social. 

No entanto, as pessoas nem sempre estão dispostas e aptas a deixar suas casas. Em 
nosso estudo, duas em cada cinco pessoas identificaram um motivo que as impediria de 
evacuar. 

A barreira mais relatada foi não saber para onde ir. Uma proporção menor relatou 
problemas de incapacidade ou mobilidade que limitaram sua capacidade de evacuar 
rapidamente. Isso é particularmente importante para idosos, famílias com crianças 
pequenas e moradores de arranha-céus. Outros estavam preocupados com roubos e 
saques, caso deixassem suas casas. 

Estudos semelhantes da Austrália, Japão e Estados Unidos sugerem que essas barreiras 
não se limitam a Hong Kong. 

Como a psicologia entra nisso? 

Para responder adequadamente a uma emergência, as pessoas devem acreditar que 
suas ações serão eficazes. 

Embora as informações sobre desastres sejam frequentemente comunicadas 
objetivamente (por exemplo, a previsão da velocidade e direção de um incêndio 
florestal), interpretamos essas mensagens à luz de nossas experiências e 
circunstâncias. Depois que reconhecemos a presença de uma ameaça, somos capazes 
de implementar estratégias para reduzir o risco de danos. 

A autoeficácia - a sensação de poder exercer controle sobre as dificuldades que surgem 
- provavelmente desempenhará um papel crucial na maneira como decidimos 
evacuar. Modelos psicológicos sugerem que fatores de motivação, como nossa 



percepção dos perigos, percepção de risco e níveis de ansiedade, interagem com nosso 
senso de autoeficácia como fatores centrais na tomada de decisões. 

Em nosso estudo, as pessoas que relataram níveis mais altos de autoeficácia 
apresentaram menor probabilidade de relatar barreiras à evacuação. Parece ser um 
relacionamento simples: se você possui fortes habilidades de enfrentamento, é mais 
provável que se sinta pronto para evacuar. 

Portanto, fornecer informações concisas e oportunas, combinadas com estratégias de 
enfrentamento, deve melhorar a eficácia da evacuação. 

No entanto, em um desastre complexo que compromete a infraestrutura crítica - como 
a destruição da rede elétrica de Porto Rico durante o furacão Maria - uma forte auto-
eficácia individual não será suficiente. 

O sucesso dos esforços de resposta e resgate dependerá não apenas da motivação 
individual, mas também de ações estratégicas e oportunas, tanto dentro como fora das 
populações afetadas. A ação do governo e a ajuda internacional permanecem vitais. 

Riscos de sobrecarga de informações 

Os avisos precoces são, obviamente, necessários para uma evacuação eficaz. As 
tecnologias emergentes criaram um ambiente em rápida mudança para informações de 
aviso. 

Quase metade dos 1.000 moradores entrevistados disse que sua principal fonte de 
informações sobre preparação para desastres seria a Internet, seguida pela TV. As 
pessoas esperam informações em tempo real. E, para isso, eles participarão ativamente 
online - carregando, compartilhando, analisando e organizando informações. 

As mídias sociais forneceram novos caminhos para a comunicação com o público. No 
entanto, o alto volume de mensagens que surgem antes e durante os desastres pode 
ser difícil de gerenciar. 

Quando o furacão Sandy atingiu Nova York em 2012, 20 milhões de tweets foram 
publicados em seis dias. À medida que a tempestade piorava, tornou-se difícil classificar 
a vasta gama de tweets para encontrar informações específicas da ação. 

A tomada eficaz de decisões depende da disponibilidade de informações confiáveis, 
oportunas e confiáveis. À medida que avançamos em direção a meios de comunicação 
cada vez mais virtuais, precisamos determinar as estratégias ideais para capacitar as 
comunidades a adotar o curso de ação mais seguro. 

O que pode ser feito? 

É essencial durante a evacuação que os governos comuniquem claramente rotas de 
segurança, horário de partida e opções para pessoas menos móveis. O uso das mídias 



sociais populares para fornecer informações precisas e em tempo real aumentará a 
cobertura. 

No nível local, muitas comunidades estão se preparando ativamente. Na Austrália, 
agências governamentais e não governamentais, incluindo a Cruz Vermelha, estão 
implementando programas para garantir que comunidades propensas a desastres 
estejam prontas para responder. Muitas escolas implementaram treinamento para 
desastres para os alunos, que geralmente são os comunicadores mais eficazes das 
estratégias domésticas de preparação para desastres. 

A psicologia é a chave para a tomada de decisões de evacuação. Está na hora de usá-lo 
para informar nossas estratégias para reduzir o risco de desastres. 

FONTE:https://theconversation.com/psychology-holds-key-to-getting-people-out-before-disaster-
strikes-85611 

 

Violência interpessoal e resultados de saúde mental após 
desastres 

fundo 

Os desastres representam um risco documentado para a saúde mental, com uma 
variedade de fatores per e pós-desastre (pré-existentes e precipitados) associados a 
resultados adversos. Entre elas, atenção crescente empírica está sendo dada à relação 
entre desastres e violência. 

Objetivos 

Este estudo examinou experiências auto-relatadas de vitimização por agressão ou 
violência entre comunidades afetadas por severidade alta, média e baixa após os 
incêndios florestais de 2009 em Victoria, Austrália. A associação entre violência, 
resultados de saúde mental e uso indevido de álcool também foi investigada. 

Método 

Participaram 1016 adultos de comunidades de alto, médio e baixo nível de 3-4 anos após 
um desastre na Austrália. As taxas de violência relatada foram comparadas por áreas 
afetadas pelos incêndios. Modelos de regressão logística foram aplicados 
separadamente a homens e mulheres para avaliar a experiência da violência na previsão 
de transtorno de estresse pós-traumático geral e relacionado ao fogo, depressão e 
abuso de álcool. 

Resultados 



Relatos de violência foram significativamente maiores entre as regiões afetadas por 
incêndios florestais altos, em comparação com as regiões afetadas por incêndios 
florestais baixos. As análises indicaram que a relação significativa entre afetação a 
desastres e violência foi observada apenas para mulheres, com taxas de 1,0, 0 e 7,4% 
em áreas afetadas por fogo baixo, médio e alto, respectivamente. Entre as mulheres que 
vivem em áreas afetadas por incêndios florestais, a mudança negativa na renda foi 
associada a uma maior probabilidade de sofrer violência (odds ratio, 4,68). Para as 
mulheres, a violência pós-desastre foi associada a distúrbios de estresse pós-traumático 
mais graves e sintomas de depressão. 

Conclusões 

As mulheres residentes em comunidades afetadas por incêndios florestais 
experimentaram os mais altos níveis de violência. Essas experiências de violência pós-
desastre estão associadas a mudanças de renda pós-desastre e a distúrbios de estresse 
pós-traumático e sintomas de depressão entre mulheres. Essas descobertas têm 
implicações críticas para a avaliação e intervenções para mulheres que sofrem ou 
correm o risco de violência pós-desastre. 

FONTE:https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/interpersonal-violence-and-
mental-health-outcomes-following-disaster/FE519D59C68BCE944AE4A88884A157C5 

 

Tornar as mentes jovens resilientes a desastres 

Por Aaron Bernstein, MD, MPH 

Como pediatra e mãe, muitas vezes penso no que faria para manter meus filhos em 
segurança se fôssemos atingidos por uma tempestade como o furacão Dorian, que 
reduziu as cidades inteiras nas Bahamas a escombros. Ou por um incêndio, como a 
fogueira de acampamento que queimou a cidade de Paradise, na Califórnia. Ou como 
lidamos com as chuvas recordes deste ano que inundaram dezenas de cidades em toda 
a bacia do rio Mississippi. 

Desastres como esses - que podem estar ficando mais perigosos com as mudanças 
climáticas - podem prejudicar diretamente o corpo de uma criança. Mas o menos 
apreciado é como eles podem prejudicar a mente de nossos filhos e como esses danos 
podem resultar em problemas de saúde durante a vida de nossos filhos. Felizmente, 
podemos tomar medidas para aumentar a resiliência de nossos filhos e de nossas 
comunidades antes que ocorra um desastre, o que pode ajudar a protegê-los do trauma 
de viver um deles. 

Como as crianças podem sofrer um desastre natural? 



Podemos tomar medidas concretas para proteger nossas casas e famílias dos riscos 
iminentes que advêm de desastres naturais. Mas mesmo que nossas casas sejam 
poupadas e tenhamos comida, água e energia de reserva suficientes para manter nossas 
famílias em segurança, uma criança que vive um desastre grave pode ter efeitos 
remanescentes para a saúde que podem ser difíceis de ver a princípio. 

Então, por um momento, imagine a sensação de perda - e instabilidade - que uma 
criança pode sentir quando voltar para casa após um desastre. A comunidade deles não 
é a que eles conheciam apenas alguns dias antes. A escola, os lares de amigos e 
familiares, os lugares onde costumavam brincar, podem ter desaparecido. Nenhuma 
dessas perdas pode ser tão perturbadora quanto encontrar seu lar destruído ou saber 
que um ente querido morreu. 

O trauma causado por furacões, incêndios florestais e inundações pode ter impactos de 
longo prazo na saúde mental das crianças. Os pesquisadores descobriram que as 
crianças que sofrem esses desastres naturais podem sofrer de  sintomas persistentes 
de  ansiedade ,  depressão e  transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) (também 
veja  aqui  e  aqui ). Como muitas famílias aprendem, os sinais pós-desastre  de TEPT em 
crianças  podem incluir sonhos perturbadores recorrentes, ansiedade de separação e 
respostas físicas, como dores de cabeça e dores de estômago. 

E eles também podem estar em risco de pior saúde de outras maneiras. 

O que são eventos adversos na infância e como eles afetam a saúde? 

Eventos adversos na infância (ou ACEs) referem-se a uma variedade de eventos 
traumáticos, como: 

 abuso físico ou negligência 
 doença mental dos pais 
 divórcio 
 exposição à violência 
 vivendo um desastre natural. 

As ACEs podem levar ao estresse tóxico, que pode resultar quando uma criança precisa 
sofrer muitos eventos adversos e não possui tampões protetores adequados. O 
desencadeamento recorrente ou prolongado da resposta ao estresse de uma criança 
pode alterar a arquitetura do cérebro. Também afeta o desenvolvimento de outros 
órgãos, com consequências para a saúde que se estendem até a idade adulta, incluindo 
taxas mais altas de uso de substâncias, gestações indesejadas, câncer e HIV. 

Como podemos ajudar as crianças a criar resiliência protetora? 

Mas podemos proteger as crianças das ACEs e do estresse tóxico que leva a piores 
resultados de saúde. Por exemplo, uma das forças mais poderosas na prevenção de 
danos causados por estresse tóxico é ter  um adulto que apoia a vida de uma 
criança . Muitas outras ações podem reforçar a resiliência, ajudando-as a se sentirem 
confiantes em sua capacidade de se adaptar às mudanças. Isso pode incluir qualquer 



coisa, desde promover riscos saudáveis e incentivar as crianças a fazer coisas que estão 
fora de sua zona de conforto, até modelar perseverança diante das adversidades dos 
adultos. Vários guias práticos para os pais sobre a construção de resiliência a ACEs e 
estresse tóxico estão disponíveis em autoridades confiáveis, como a  American 
Psychological Association  e a  American Academy of Pediatrics . 

Com as ferramentas certas, pais, professores, treinadores e líderes religiosos, entre 
outros, podem contribuir para a construção da resiliência de uma criança. O mesmo 
acontece com as comunidades e os governos locais. Acesso a educação precoce de alta 
qualidade, prevenção ao crime, desenvolvimento profissional para professores, 
treinamento dos pais para responder às emoções das crianças, melhores parques e 
playgrounds e, possivelmente, até maior exposição ao espaço verde podem ser 
investimentos que criam benefícios ao longo da vida, protegendo as crianças de 
substâncias tóxicas. estresse. 

Com os deslumbrantes desastres das mudanças climáticas que se desenrolam diante de 
nossos olhos, não devemos perder os efeitos às vezes mais difíceis de ver que podem 
surgir e persistir muito tempo depois que as tempestades e incêndios 
terminam. Devemos fazer o que pudermos para nos preparar, e nossas comunidades, 
para tornar nossos filhos mais fortes e mais resilientes. 

FONTE:https://www.health.harvard.edu/blog/making-young-minds-resilient-to-disasters-
2019102318037 

 

 

Modelo de proteção à saúde mental na gestão de riscos 
de desastres 

Este modelo é o produto de um esforço coordenado com várias instituições no Chile, 
todos membros do Sistema Nacional de Proteção Civil do Chile. Ao longo de sua 
construção e desenvolvimento, o Chile foi afetado por uma cadeia de emergências, 
desastres e catástrofes (incêndios florestais, inundações e outros) que determinaram a 
inclusão e o ajuste de vários tópicos que agora são apresentados, uma ação que mostra 
a flexibilidade que Eles devem ter planos e programas relacionados ao trabalho em 
emergências e desastres. 

Espera-se que o modelo possa ser usado como referência para todo o ciclo de 
gerenciamento de riscos, bem como para eventos ou emergências menores, que podem 
ser ainda mais impactantes que os grandes desastres. A aplicação deste modelo a 
emergências também inclui padrões permanentes de preparação, pois permite que seja 
um modelo dinâmico, em permanente atualização e aprimoramento, que continuará - 
no caso de um desastre - com as ações planejadas as etapas de prevenção, mitigação e 
planejamento.  



O modelo desenvolvido e apresentado neste texto inclui duas seções gerais, cada uma 
em seções diferentes: 

A primeira seção da primeira seção corresponde aos antecedentes contextuais em 
relação à ocorrência de emergências e desastres no mundo e no Chile, uma descrição 
geral que esses eventos têm sobre a saúde mental de indivíduos e comunidades. A 
segunda seção descreve as estruturas operacionais institucionais do Ministério da Saúde 
e do Serviço Nacional de Emergência do Ministério do Interior e Segurança Pública 
(Chile). A terceira seção da primeira seção descreve os quadros teóricos nos quais o 
modelo se concentra e se desenvolve, incluindo a relação entre saúde mental e 
gerenciamento de riscos de desastres (DRM), incluindo seus estágios de prevenção, 
resposta e recuperação. 

Por fim, o modelo é desenvolvido, entendido como uma estrutura que propõe uma 
maneira de proceder ou agir para os membros do Sistema Nacional de Proteção Civil do 
Chile em todos os níveis (local, regional e nacional) e estágios do ciclo de gerenciamento 
de riscos (prevenção , resposta e recuperação). Nesta seção, são abordados oito eixos 
estratégicos, que propõem um pedido em diferentes áreas de gestão para a proteção 
da saúde mental em GRD. Ao mesmo tempo, considerações são incluídas de acordo com 
a temporalidade (fases e estágios do ciclo de gerenciamento de riscos), definem e 
orientam os responsáveis pela execução das ações e para quem as ações são 
direcionadas (público-alvo). 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/64210_64192modeloproteccionsaludmentalenl.pdf 
 

 

Construindo resiliência a inundações em um clima em 
mudança: percepções dos Estados Unidos, Inglaterra e 
Alemanha 

Este estudo está focado na construção de resiliência a inundações em um clima em 
mudança. Aponta para a necessidade de uma mudança de paradigma, de reagir a crises 
para uma abordagem baseada em risco, antecipatória, holística e de toda a sociedade, 
para gerenciar os possíveis impactos de catástrofes. Como parte de seu compromisso 
com o fortalecimento da resiliência socioeconômica a eventos extremos e mudanças 
climáticas, a Associação de Genebra empreendeu este estudo para examinar mais 
profundamente a evolução do gerenciamento de riscos de inundações (FRM), 
particularmente à luz do cenário de riscos em mudança. Especificamente: 

 Este estudo oferece uma revisão abrangente da FRM em três países de alta renda 
com mercados maduros de seguros: os EUA, a Inglaterra (um país constituinte 
do Reino Unido, conforme definido pela Commonwealth) e a Alemanha; 

 É dada atenção especial ao mapeamento da evolução da governança, estruturas 
institucionais e à interação de diferentes componentes do FRM, incluindo 



avaliação de riscos, comunicação e conscientização de riscos, redução de riscos, 
prevenção de riscos, financiamento de riscos, transferência de riscos (por 
exemplo, seguro e transferência alternativa de riscos) e medidas de 
reconstrução; 

 Tendências e padrões são explorados e as principais conclusões e 
recomendações para as partes interessadas que visam melhorar os sistemas de 
FRM em qualquer país são fornecidas; 

 O estudo não se propôs a fazer comparações entre os três países ou a identificar 
e promover as melhores práticas. De fato, uma melhor prática em um país pode 
não ser assim em outro, pois não pode ser isolada dos ambientes de governança, 
institucionais e culturais em que foi originalmente desenvolvida. 

As recomendações desta publicação são: 

1. Os governos devem desenvolver uma estratégia nacional clara para FRM, com 
uma abordagem antecipatória, coesa e baseada em sistemas para criar 
resiliência a inundações. 

2. O setor de seguros deve intensificar ainda mais seu engajamento proativo com 
governos e seus clientes, como consultores de risco, especialistas em 
gerenciamento de riscos, subscritores de riscos e investidores, para apoiar a 
implementação de sistemas FRM para fortalecer a resiliência a inundações. 

3. Empresas e famílias devem procurar proativamente informações sobre riscos de 
inundação; entender e assumir a responsabilidade de gerenciar o risco de 
inundação e tomar decisões informadas sobre o risco. 

4. Organizações internacionais, instituições acadêmicas, programas de educação 
profissional e executiva poderiam utilizar este estudo em suas campanhas de 
conscientização e programas educacionais direcionados a funcionários do 
governo, formuladores de políticas, empresas e público em geral, promovendo 
a necessidade de uma base de risco, antecipatória, coesa e abordagem baseada 
em sistemas, que leva em consideração as mudanças climáticas para aumentar 
a resiliência a inundações. 

5. Os funcionários do governo, o setor de seguros e outras partes interessadas 
responsáveis pela FRM nos EUA, Inglaterra e Alemanha devem se reunir em seus 
respectivos países, revisar e discutir as lacunas, desafios e fraquezas 
identificados em nossa revisão e encontrar maneiras eficazes de trabalhar em 
conjunto para aprimorar seus negócios. Sistema FRM para uma abordagem mais 
coesa, baseada em sistemas e prospectiva. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72437_buildingfloodresilienceinachangingc.pdf 
 

 

Construindo comunidades urbanas resilientes: o estudo 
de caso do município de Setúbal, Portugal 



A Estrutura de Sendai para Redução de Riscos de Desastres fornece várias diretrizes que 
os países devem seguir. Ainda assim, alguns trabalhos científicos discutiram as 
limitações, dificuldades e estratégias na implementação dessas diretrizes. O objetivo 
desta revisão é entender o que Setúbal fez para lidar com desastres e as estratégias 
práticas para mitigá-los. Para o conseguir, foram analisadas várias orientações 
metodológicas e documentos legais portugueses. 

Verificou-se que Portugal possui muitas ferramentas e diretrizes (todas em português) 
para identificar e caracterizar desastres naturais e, portanto, o diagnóstico de desastres 
é geralmente bem documentado, pelo menos em nível nacional. Além disso, também 
foi analisada a situação atual da pandemia do COVID-19. Os resultados mostram que o 
município de Setúbal está exposto a mais de 20 desastres naturais e tecnológicos, mas 
essa revisão se concentrou apenas nos quatro principais: deslizamentos de terra, 
terremotos, tsunamis e inundações. Em resumo, Setúbal implementou uma variedade 
de medidas práticas inovadoras que poderiam ser usadas como modelo, não apenas 
para outros municípios portugueses, mas também para áreas urbanas em outros países. 

FONTE:https://www.mdpi.com/2076-3263/10/6/243 
 

 

Caracterização de padrões espaço-temporais de 
vulnerabilidade social a secas, degradação e 
desertificação no nordeste brasileiro 

Exemplos de como a suscetibilidade ambiental tem impacto direto na vulnerabilidade 
social de uma população, afetando a qualidade de vida social e cultural, são discutidos 
nesta pesquisa para o Nordeste do Brasil, considerada a região mais pobre do 
país. Diversos mecanismos diretos e indiretos associados à degradação / desertificação 
do solo são abordados, principalmente em relação ao impacto que causam aos meios 
de subsistência, como renda, taxa de imigração / emigração e mortalidade. O objetivo 
dos autores é fornecer, com base em um índice de vulnerabilidade social, uma análise 
espaço-temporal da dinâmica da população em resposta aos efeitos da degradação / 
desertificação e períodos prolongados de seca. Os resultados deste estudo 
demonstraram que a vulnerabilidade social é ditada principalmente por fatores sociais, 
mas marginalmente por fatores ambientais. Essa conclusão tem impacto nas políticas 
públicas federais destinadas a reduzir as desigualdades sociais na região. 

Os resultados mostraram que as características físicas das terras áridas não implicam 
necessariamente alta vulnerabilidade social, da mesma forma que baixa vulnerabilidade 
não é uma consequência direta de um regime climático mais úmido. Fatores ligados aos 
aspectos humanos, econômicos e sociais das comunidades têm um papel importante na 
melhor distribuição de recursos e sobrevivência. Isso é explicado pelo fato de que a 
cooperação e a reciprocidade possibilitam o acesso e a participação em formulações de 
políticas que atendem às necessidades locais. A transição de uma situação de alta 



vulnerabilidade social, combinada à degradação ambiental, para uma condição de baixa 
vulnerabilidade e sustentabilidade depende da realização de políticas públicas por meio 
de uma parceria entre governo e sociedade civil. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665972719300169?via%3Dihub 
 

 

Idosos em risco: calor e mudanças climáticas 

O calor é o principal assassino entre todos os tipos de riscos climáticos, incluindo 
furacões e tornados. As pessoas idosas podem entrar em sério perigo, pois o calor e a 
desidratação estressam os corpos já desafiados pela idade e pelas condições médicas 
crônicas ou tornados mais vulneráveis por certos medicamentos. Médicos e 
planejadores de emergência dizem que a melhor defesa dos idosos contra o calor é a 
conexão social, com a família e os vizinhos checando os idosos que estão sozinhos em 
um clima sufocante. 

Especialistas descobriram estratégias comuns que todas as comunidades podem usar 
para evitar mortes por calor em idosos. Com a ameaça adicional do COVID-19, as cidades 
também buscam financiamento para aparelhos de ar condicionado e contas de serviços 
públicos, fechando ruas para permitir mais espaço ao ar livre, estacionando ônibus com 
ar condicionado como centros de refrigeração dispersos e até alugando quartos de hotel 
para pessoas em situação de rua vulneráveis. Este relatório examina como o calor e o 
clima quente colocam em risco a saúde de uma população americana envelhecida, uma 
ameaça ainda mais preocupante durante a pandemia do COVID-19. 

FONTE:https://ccimgs-
2020.s3.amazonaws.com/2020HeatAndSeniors/2020HeatAndSeniors_Final0623.pdf 
 

 

Abordagens dos profissionais para medir a resiliência da 
comunidade: A análise da resiliência das comunidades 
aos desastres 

Para ser útil para programas operacionais, as medidas de resiliência não devem apenas 
ser válidas, mas ser fáceis de usar e úteis. Infelizmente, embora as técnicas de medição 
da resiliência tenham progredido tremendamente na última década, a maioria dos 
progressos foi na melhoria da validade, em vez da utilidade e facilidade de uso. Neste 
artigo, os autores apresentam uma nova ferramenta para medir a resiliência da 



comunidade que incorpora questões de utilidade e facilidade de uso, o kit de 
ferramentas Análise da resiliência das comunidades a desastres (ARC-D). 

Ele oferece uma abordagem de medição que conhece o cenário das políticas de 
resiliência, incluindo a Estrutura de Sendai, e abordagens para a coleta e medição de 
dados relevantes para as agências de ajuda. Este artigo apresenta primeiro os principais 
inquilinos da medição da resiliência da comunidade antes de descrever o kit de 
ferramentas, que consiste em 30 medidas, um guia e uma plataforma on-line. Para 
ilustrar seu uso, os autores fornecem um estudo de caso de um programa de construção 
de resiliência em Tegucigalpa, Honduras. Ao desenvolver um dos primeiros kits de 
ferramentas de resiliência focados além da validade e fornecer uma descrição de como 
essa avaliação funciona, este artigo tem implicações para pesquisadores e profissionais 
de resiliência. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920304829?via%3Dihub 
 

  
 

PNUD lança segunda fase da resposta integrada à COVID-
19 

A segunda fase da resposta integrada do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) à crise causada pela COVID-19 é projetada para ajudar os 
tomadores de decisão a olhar “Além da recuperação: Em direção a 2030”. 

Ao abranger o papel de liderança técnica do PNUD dentro da resposta socioeconômica 
da ONU à pandemia, a nova etapa tem foco em quatro áreas principais: governança, 
proteção social, economia verde e disrupção digital. 

Em março, o PNUD apresentou sua resposta integrada à COVID-19 com o documento 
“Preparar, Responder, Recuperar”, concentrado em três prioridades imediatas: 
suporte aos sistemas de saúde; abordagem inclusiva e integrada de gerenciamento e 
resposta à crise; e avaliação e resposta ao impacto econômico e social. 

A nova fase, no entanto, expande essa resposta. Aproveitando as lições aprendidas 
desde março, ela foi desenvolvida para ajudar os tomadores de decisão a fazer escolhas 
e gerenciar a complexidade de tempos de incerteza nas quatro áreas integradas 
identificadas e priorizadas pelo PNUD, através do mapeamento de demandas imediatas 
e emergentes dos parceiros. 

Financiamento 



No decorrer de três meses, o PNUD mobilizou mais de US$ 170 milhões em novos 
financiamentos de parceiros e redirecionou mais de US$ 150 milhões em fundos do 
programa, em comum acordo com doadores e parceiros, incluindo US$ 30 milhões 
desembolsados para 130 escritórios de país em cinco regiões, por meio de um novo 
Mecanismo de Resposta Rápida (MRR) para apoiar as prioridades dos governos sobre 
a COVID-19. 

 FONTE:https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/covid-19--resposta-
integrada-pnud.html 

 

Painel independente avaliará preparação e resposta à 
pandemia no mundo 

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunciou nesta quinta-feira (9) o lançamento de um painel independente 
que avaliará a preparação e a resposta à pandemia de COVID-19 no mundo. 

Em declarações aos Estados-membros da OMS, Tedros afirmou que o painel será 
copresidido pela ex-primeira ministra da Nova Zelândia Helen Clark e pela ex-
presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. 

Clark liderou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Sirleaf 
recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Operando de forma independente, elas escolherão 
outros membros do painel, bem como membros de uma secretaria independente para 
fornecer apoio. 

“A primeira-ministra Clark e a presidente Sirleaf foram selecionadas por meio de um 
processo de ampla consulta com Estados-membros e especialistas mundiais. Não 
consigo enxergar outros líderes com mentes fortes e independentes para ajudar a nos 
guiar nesse processo crítico de aprendizado”, disse o diretor da OMS em seu discurso. 

Na 73ª Assembleia Mundial da Saúde, que ocorreu em maio deste ano, os Estados-
membros adotaram uma resolução histórica que pedia à OMS que iniciasse uma 
avaliação independente e abrangente das lições aprendidas com a resposta 
internacional à COVID-19. 

“Este é um momento de autorreflexão, de olhar para o mundo em que vivemos e 
encontrar maneiras de fortalecer nossa colaboração enquanto trabalhamos juntos para 
salvar vidas e controlar essa pandemia”, enfatizou Tedros. “A magnitude dessa 
pandemia, que afetou praticamente todo o mundo, merece claramente uma avaliação 
proporcional”. 



Tedros propôs que uma Sessão Especial do Conselho Executivo fosse convocada em 
setembro para discutir o progresso do painel. Em novembro, este painel apresentará 
um relatório intermediário na retomada da Assembleia Mundial da Saúde. 

Em janeiro de 2021, o Conselho Executivo realizará sua temporada ordinária de 
sessões, onde o trabalho do painel será discutido mais detalhadamente; e em maio do 
próximo ano, na Assembleia Mundial da Saúde, o painel apresentará seu relatório 
permanente. O diretor-geral observou que o Comitê Consultivo e de Supervisão 
Independente para o Programa de Emergências em Saúde da OMS também continuará 
seu trabalho existente. 

“Enquanto lutamos contra essa pandemia, precisamos nos preparar para futuros surtos 
globais e muitos outros desafios de nosso tempo, como a resistência antimicrobiana, a 
desigualdade e a crise climática”, afirmou o diretor-geral da OMS. “A COVID-19 nos 
tirou muitas coisas. Mas também está nos dando a oportunidade de romper com o 
passado e reconstruir tudo melhor”. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6225:o
ms-anuncia-avaliacao-independente-da-resposta-global-a-covid-19&Itemid=812  

 

 

ARTIGO: Combatendo o terrorismo durante a pandemia 
da COVID-19 
 

Em artigo de opinião, o subsecretário-geral do Escritório de Contra-Terrorismo da ONU, 
Vladimir Voronkov, afirma que os impactos da pandemia da COVID-19 criam condições 
para que terroristas espalhem medo, ódio e divisão. A Semana Virtual de Combate ao 
Terrorismo apontou que a implementação de políticas e programas de combate ao 
terrorismo deve contar com o envolvimento de todos os setores da sociedade, 
especialmente mulheres e jovens. 

Leia a íntegra: 

Os amplos impactos da COVID-19 têm o potencial de agravar queixas, minar a coesão 
social e alimentar conflitos, criando condições propícias para disseminação do 
terrorismo e do extremismo violento. Os terroristas estão explorando as perturbações, 
incertezas e dificuldades econômicas causadas pela COVID-19 para espalhar medo, ódio 
e divisão, além de radicalizar e recrutar novos seguidores. 

Enquanto governos de todo o mundo estão focados no combate ao vírus, o Estado 
Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL) e a Al Qaeda se adaptaram ao novo contexto, com 
o objetivo de se reafirmar online e offline, e instigar seus seguidores e afiliados a 
acelerar os ataques. A pandemia também destacou vulnerabilidades às novas 



narrativas violentas de extremistas favoráveis ao terrorismo, bem como formas 
emergentes de terrorismo, incluindo ataques cibernéticos contra instituições de saúde. 

Ameaças globais mortais, como o terrorismo e a COVID-19, exigem que ajamos juntos, 
com um renovado senso de unidade e solidariedade. Neste ano em que as Nações 
Unidas completam 75 anos, o multilateralismo é tão essencial agora quanto no final da 
Segunda Guerra Mundial. 

Para desempenhar nosso papel, as Nações Unidas realizaram uma “Semana Virtual de 
Combate ao Terrorismo”, com dez discussões interativas para avaliar os desafios 
estratégicos e práticos de combater o terrorismo em um ambiente de pandemia global. 
O evento reuniu governos, organizações da sociedade civil e representantes do setor 
privado, além de organizações juvenis e regionais de todo o mundo para compartilhar 
análises de especialistas, trocar ideias inovadoras e fortalecer a cooperação 
internacional contra o terrorismo. 

Então, quais foram as principais conclusões da Semana? Ouvimos como as ameaças 
terroristas provavelmente continuarão a se diversificar, com a possibilidade de ataques 
que envolvam ataques cibernéticos a redes e sistemas críticos de infraestrutura, 
agentes biológicos, armamento de doenças mortais e discurso de ódio. Houve um amplo 
consenso de que as tensões causadas pela COVID-19 testarão severamente a resiliência 
e a coesão de nossas sociedades nos próximos anos. Isso enfatizou a importância de 
medidas preventivas e o envolvimento de todas as partes da sociedade, especialmente 
mulheres e jovens, no desenvolvimento e na implementação de políticas e programas 
de combate ao terrorismo. 

Também foi reforçado o apelo do Secretário-Geral a um cessar-fogo global para 
combater o vírus, aliviar o sofrimento humano e interromper o ciclo de violência em que 
o terrorismo pode prosperar. Houve um amplo consenso entre os palestrantes de que é 
mais crítico do que nunca que as respostas ao combate ao terrorismo protejam e 
promovam totalmente os direitos humanos e o estado de direito, uma vez que o abuso 
potencial é maior no contexto da COVID-19. 

A liberdade de expressão e o direito à privacidade são casos em questão. A terrível 
situação nos campos e centros de detenção com estrangeiros suspeitos de terrorismo e 
milhares de mulheres e crianças associadas na Síria e no Iraque, outro tópico discutido 
durante a Semana Virtual de Combate ao Terrorismo, permanece um desafio. Todos 
temos a responsabilidade de repatriar urgentemente o maior número possível de 
pessoas, a fim de proporcionar, conforme o caso, um processo justo, a reabilitação e a 
reintegração na sociedade. As crianças devem vir primeiro e ser repatriadas sem 
demora. 

Terroristas se adaptaram ao novo mundo da COVID-19, e nós também precisamos. As 
Nações Unidas têm sido ágeis em mudar sua maneira de trabalhar para apoiar melhor 
os esforços dos países e comunidades locais para prevenir e combater o terrorismo em 
todo o mundo. Cada vez mais, estamos usando ferramentas de ensino à distância, para 



mudar nossos programas de treinamento online, e utilizando plataformas de 
comunicação modernas para interagir com novos públicos, especialmente jovens. 

Na semana passada, lançamos uma Exposição Virtual envolvendo mapas interativos, 
histórias atraentes e vídeos informativos para mostrar o trabalho impactante de 
capacitação do Centro de Contra-Terrorismo das Nações Unidas no Escritório de Contra-
Terrorismo da ONU, confirmando sua reputação como um Centro de Excelência global. 
Este trabalho só é possível graças às generosas contribuições financeiras de uma ampla 
gama de países doadores. 

Ao celebrarmos em 26 de junho o 75º aniversário da adoção da Carta das Nações 
Unidas, o secretário-geral António Guterres enfatizou como a pandemia da COVID-19, 
uma crise humana sem precedentes em nossas vidas, “sublinhou as fragilidades do 
mundo”. Precisamos de uma resposta sem precedentes para impedir que os terroristas 
se aproveitem dessas fragilidades. 

Devemos trabalhar juntos para garantir que a COVID-19 não se torne o catalisador de 
um aumento no terrorismo global e no extremismo violento, que explora as antigas 
desigualdades sociais, políticas e econômicas e o descontentamento exposto pelo vírus. 
Devemos revisar, adaptar e fortalecer continuamente nossos esforços de combate ao 
terrorismo para ficar um passo à frente daqueles que procuram nos fazer mal. Apoiar 
as vítimas do terrorismo e impedir que mais inocentes se tornem um deles deve ser 
nossa prioridade. 

As discussões virtuais da última semana mostraram que hoje, em meio a uma pandemia 
global, é mais importante do que nunca trabalhar coletivamente, com propósito e 
determinação comuns, para construir sociedades resilientes e livrar o mundo do 
terrorismo. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/artigo-combatendo-o-terrorismo-durante-a-pandemia-da-covid-
19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Bras
il%29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTOS 

 

Contribuições antropológicas para a crise do Covid-19: 
mesa redonda 

Uma série de seminários virtuais do Royal Anthropological Institute. 
 
Mesa-redonda com: 

 Professor Robin Dunbar, Universidade de Oxford 
 Melissa Parker, Escola de Higiene e Medicina tópica de Londres 
 Dr. Hayley MacGregor, Instituto de Estudos de Desenvolvimento 

Hora: 15:00 GMT (Londres) 

SITE DO 
EVENTO:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/wn_d6nya_ahrusa2xrfwlpguw?fbclid=iwar3eko
eagmpu8clz0kbwkqyjua7eq354t5arzyurjtgfvccmkrd- 

FONTE:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_D6NyA_ahRuSa2XRFWLPGUw?fbclid=IwAR3EK
oEaGMPu8Clz0KbwKQyjUA7EQ354T5ARZyuRJtGfvCCMKRd-rvp_8Mc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          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 

                    

 

 


