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Resultados da aplicação da ferramenta de Autoavaliação 
da resiliência contra desastres, nível preliminar  

A iniciativa "Desenvolvimento de cidades sustentáveis e resilientes: implementação do 
Marco de Sendai para a Redução de Riscos de Desastres 2015-2030 em nível local" é 
uma iniciativa de três anos realizada pelo Escritório das Nações Unidas para Redução 
de Risco de Desastres ( UNISDR) e UN-Habitat com o apoio da Comissão Europeia. Sua 
finalidade é ajudar os governos locais a reduzir os riscos de desastres e enfrentar os 
desafios do desenvolvimento sustentável. 
 
 O Resultado 2 dessa iniciativa busca desenvolver e adaptar ferramentas para coletar 
dados sobre o risco urbano e construir uma linha de base para 200 cidades em todo o 
mundo. Este documento apresenta os resultados obtidos após a aplicação do nível 
preliminar da Ferramenta de Autoavaliação sobre Resiliência a Desastres no Nível Local 
(UNISDR) em 50 cidades das Américas. 
 
Esta ferramenta está estruturada em torno dos 10 Aspectos Essenciais da Campanha 
Global Desenvolvendo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se preparando! Através 
de 47 perguntas, permite gerar um diálogo entre os diferentes atores locais, a fim de 
refletir sobre o fortalecimento da resiliência em suas cidades. 

Como as cidades das Américas avançam na redução dos riscos de desastres em 
alinhamento com a Estrutura de Sendai para a Redução do Risco de Desastres (em 
espanhol) 

FONTE:https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/toolkit/documents/Brochure%20-

%20Regional%20Synthesis%20of%2050%20Prelim%20Scorecard%20Americas%20-%20Final.pdf 

 
 
 



 

O imperativo da ação climática para proteger a saúde 
humana na Europa 

Neste relatório de referência, o Conselho Consultivo Científico das Academias 
Europeias (EASAC) centra-se nas consequências das alterações climáticas para a saúde 
humana na Europa e nos benefícios de agir agora para reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa a fim de estabilizar o clima. 

O EASAC é a voz do aconselhamento científico independente, mobilizando os 
principais cientistas da Europa de 27 academias científicas nacionais para orientar a 
política da UE em benefício da sociedade. Ao considerar um grande conjunto de 
estudos independentes sobre os efeitos das mudanças climáticas na saúde e sobre 
estratégias para abordar os riscos à saúde, o EASAC identificou as principais 
mensagens e tirou novas conclusões importantes. 

A evidência mostra que os riscos à saúde aumentarão à medida que a mudança 
climática se intensifica através de uma série de caminhos, incluindo: 

• Maior exposição a altas temperaturas e eventos extremos como enchentes e 
secas, poluição do ar e alérgenos; 

• Enfraquecimento da segurança alimentar e nutricional; 
• Aumento da incidência e alteração da distribuição de algumas doenças 

infecciosas (incluindo doenças transmitidas por mosquitos, transmitidas por 
alimentos e por água); 

• Risco crescente de migração forçada. 

A mudança climática está afetando negativamente a saúde humana, e os riscos à 
saúde devem aumentar. As soluções estão ao alcance e muito pode ser feito agindo 
com base no conhecimento atual, mas isso requer vontade política. 

FONTE:https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Climate_Change_and_Health/EASAC_
Report_No_38_Climate_Change_and_Health.pdf 

 

Melhorando a aplicação e uso de informações sobre o 
clima: Três lições da psicologia comportamental 



Este resumo de políticas resume um  relatório técnico  e uma  revisão da 
literatura  pelo projeto ATLAS (Adaptation Thought Leadership and Assessments), 
financiado pela USAID, em colaboração com o Grupo de Análise do Sistema Climático 
(CSAG) da Universidade da Cidade do Cabo. O projeto aplicou princípios da psicologia 
comportamental para explorar a tomada de decisões com informações climáticas 
incertas e a utilidade desses princípios para influenciar os tomadores de decisão a 
usarem informações climáticas incertas. O relatório fornece as principais lições e 
recomendações para aumentar a captação e uso de informações sobre o clima na 
programação de desenvolvimento. 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_ATLAS_Impro
ving%20the%20Application%20and%20Use%20of%20Climate%20Information-
%20Three%20Lessons%20from%20Behavioral%20Psychology.pdf 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_Improving%2
0the%20Use%20of%20Uncertain%20Climate%20Information%20in%20Decision-
Making_A%20Behavioral%20Psychology%20Approach.pdf 

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_ATLAS_The%2
0Psychology%20of%20Decision-Making_Literature%20Review.pdf 

 

Resiliência a desastres na habitação nas Filipinas: um 
estudo de mercado sobre financiamento de retrofit 
residencial 

A Build Change tem o objetivo de ampliar um programa de modernização de 
habitações pilotado nas Filipinas em 2017-18, por meio de programas de 
financiamento de habitação socializados do governo ou do setor privado. A avaliação 
inicial de mercado da Build Change em 2017 indica que existe uma demanda por 
adaptação doméstica. A organização buscou formalizar o estudo de mercado por meio 
de pesquisas visando alcançar os seguintes resultados: 

• Desenvolver uma compreensão completa do tamanho do mercado das 
necessidades de moradia e financiamento das famílias de baixa renda. 

• Desenvolver uma compreensão completa dos produtos de financiamento 
habitacional disponíveis nas Filipinas a partir de organizações de microfinanças 
(incluindo bancos rurais) e programas de empréstimos do governo, incluindo os 
requisitos regulatórios para o perfil de cada credor. 

• Comparar as preferências e capacidades das famílias de baixa renda com os 
produtos de financiamento habitacional disponíveis no mercado. 

• Identificar as oportunidades e barreiras para dimensionar um produto de 
retrofit de habitação entre cada tipo de instituição financeira e, em seguida, 
fornecer recomendações sobre as parcerias que representam o caminho mais 
promissor.  



Algumas das principais descobertas desta pesquisa incluem: 

• O mercado estimado de adaptação de moradias é de quase 15,6 milhões de 
unidades, que abrigam mais de 69 milhões de pessoas vulneráveis.  

• Proprietários de baixa renda que já se qualificam para produtos e serviços 
financeiros de instituições de microfinanças (IMFs) têm uma boa chance de 
acessar financiamento para a reforma de residências.  

• As IMFs podem atender às necessidades das famílias de baixa renda de 
financiamento de retrofits residenciais.  

• As Unidades do Governo Local estão bem posicionadas para fornecer 
assistência aos agregados familiares pobres e com baixos rendimentos para a 
adaptação doméstica.  

• Já existem produtos de financiamento habitacional no mercado 

FONTE:https://www.buildchange.org/wp-
content/uploads/2019/01/Disaster_Resiliency_in_Housing_in_the_Philippines-Web.pdf 

 

Construindo resiliência às mudanças climáticas: 
Avaliação piloto do impacto do primeiro plano de ação 
de calor da Índia sobre a mortalidade por todas as 
causas 

Ahmedabad implementou o primeiro plano de ação de calor do sul da Ásia (HAP) após 
uma onda de calor de 2010. Este estudo avalia o impacto do HAP na mortalidade por 
todas as causas em 2014–2015 em relação a uma linha de base de 2007–2010. Os 
autores analisaram as relações diárias de máxima temperatura (Tmax) -mortalidade 
antes e depois da PAH. Os autores estimaram razões de taxa (RRs) para mortalidade 
diária usando modelos não lineares de distribuição distribuída e taxas de incidência de 
mortalidade (IRs) para dias de alerta de PAH, comparando períodos pré e pós-PAH e 
taxas de taxa de incidência (TIRs) calculadas. Os autores também estimaram o número 
de mortes evitadas após a implementação do HAP usando IRs pré e pós-HAP. 

O estudo revela que cerca de 1.190 mortes médias anuais foram evitadas no período 
pós-HAP. Advertências de calor extremo e HAP após a implementação foram 
associadas à diminuição das taxas de mortalidade por todas as causas no verão, com 
maiores declínios nas temperaturas mais altas. O plano de Ahmedabad pode servir 
como um guia para outras cidades que tentam aumentar a resiliência ao calor 
extremo. 

FONTE:https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7973519/ 



 

Notas de política urbana do Butão: resiliência urbana 

Este documento faz parte de uma série de quatro notas de política urbana que 
identificam os desafios emergentes para a crescente urbanização do Butão e suas 
ramificações para o crescimento, habitabilidade e sustentabilidade, em linha com as 
diretrizes do 12º Plano Quinquenal para 2018-23 e a Visão 2020. Estas notas baseiam-
se no longo envolvimento entre o Governo Real do Butão (RGoB) e o Banco Mundial 
em questões urbanas, bem como as operações no âmbito do Projeto de 
Desenvolvimento Urbano do Butão I (1999-2006) e II (2010-19). 

Esta nota se baseia especificamente no apoio contínuo à construção de um Butão 
seguro, sustentável e resiliente ao clima por meio do Projeto Regional da Hydromet 
Services e Resiliência a Desastres, a preparação do Programa Estratégico para 
Resiliência Climática do Butão, o Projeto Melhorando a Resiliência Sísmica e 
assistência. Destina-se a apoiar o RGoB em tópicos chave e emergentes relevantes no 
contexto de crescente urbanização e vulnerabilidade aos riscos climáticos, hídricos e 
climáticos, e orientar o futuro suporte analítico e de investimento do Banco em 
desafios relacionados à urbanidade e à resiliência.  

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/807961559553043410/pdf/Bhutan-Urban-
Policy-Notes-Urban-Resilience.pdf 

 

The Lancet: uma em cada cinco pessoas que vivem em 
áreas afetadas por conflitos sofrem com condições de 
saúde mental 

11 de junho de 2019 – Uma em cada cinco pessoas (22%) que vivem em áreas afetadas 
por conflitos tem depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, 
transtorno bipolar ou esquizofrenia – constata análise de 129 estudos publicada na 
revista científica The Lancet. Além disso, cerca de 9% dessas populações sofrem com 
condições de saúde mental moderadas a graves. Os números são substancialmente 
mais altos do que a estimativa global para essas condições de saúde mental na 
população em geral, que é de uma em cada 14 pessoas. 

A depressão e a ansiedade parecem aumentar com a idade em contextos de conflito e 
a depressão é mais comum entre mulheres do que homens. 



Os achados sugerem que estudos anteriores subestimaram a carga das condições de 
saúde mental em áreas afetadas por conflitos – com taxas mais altas de condições 
graves (5% ao mesmo tempo no novo estudo, comparado a 3%-4% em um período de 
12 meses, segundo estimativas de 2005) e também de condições leves a moderadas 
(17% ao mesmo tempo nas novas estimativas, em comparação com 15%-20% em um 
período de 12 meses em informações anteriores). 

Em geral, a prevalência média foi maior para condições de saúde mental leves (13%). 
Para condições moderadas, a prevalência foi de 4%; e para condições graves, de 5%. 

As estimativas revisadas utilizam pesquisas de 129 estudos e dados de 39 países 
publicados entre 1980 e agosto de 2017, incluindo 45 novos estudos publicados entre 
2013 e agosto de 2017. Foram incluídos cenários que vivenciaram conflitos nos últimos 
10 anos. Havia dados limitados para transtorno bipolar e esquizofrenia, portanto, as 
estimativas para essas condições foram baseadas em números globais e não levam em 
consideração nenhum risco aumentado dessas condições em contextos de conflito. Os 
casos foram categorizados como leves, moderados ou graves. Desastres naturais e 
emergências de saúde pública, como o ebola, não foram incluídos. 

"Estou confiante de que nosso estudo fornece as estimativas mais precisas disponíveis 
atualmente sobre a prevalência de condições de saúde mental em áreas de conflito", 
disse a principal autora do estudo, Fiona Charlson, da Universidade de Queensland, 
Austrália, e do Institute for Health Metrics and Evaluation, Estados Unidos. “As 
estimativas de estudos anteriores eram inconsistentes, com algumas taxas 
inconcebivelmente baixas ou altas. Neste estudo, usamos critérios de inclusão e 
exclusão mais rigorosos para a pesquisa bibliográfica, estratégias avançadas de busca e 
métodos estatísticos.” 

Estão em curso grandes crises humanitárias induzidas por conflitos em vários países, 
incluindo Afeganistão, Iraque, Nigéria, Somália, Sudão do Sul, Síria e Iêmen. Em 2016, o 
número de conflitos armados atingiu a maior alta de todos os tempos, com 53 
conflitos em andamento em 37 países e 12% da população mundial vivendo em zona 
de conflito ativa. Quase 69 milhões de pessoas em todo o mundo foram deslocadas 
forçadamente pela violência e pelo conflito, o maior número desde a Segunda Guerra 
Mundial. 

“As novas estimativas, juntamente com ferramentas práticas já disponíveis para ajudar 
as pessoas com condições de saúde mental em emergências, adicionam ainda mais 
peso ao argumento de investimento imediato e sustentado para que o apoio 
emocional e psicossocial seja disponibilizado a todas as pessoas que vivem o conflito e 
suas consequências”, disse o autor do estudo, Mark van Ommeren, do Departamento 
de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Ommeren afirmou que, “em situações de conflito e outras emergências humanitárias, 
a OMS fornece apoio de várias maneiras: em primeiro lugar, auxiliando na 
coordenação e avaliando as necessidades de saúde mental das populações afetadas; 
em segundo lugar, determinando o apoio existente disponível no terreno e o que mais 



for necessário; e, em terceiro lugar, ajudando a fornecer a capacidade de suporte 
quando isso não for suficiente, seja por meio de treinamento ou por meio de recursos 
adicionais”. “Apesar de suas trágicas consequências, quando a vontade política existe, 
as emergências podem ser catalisadoras para a construção de serviços de saúde 
mental sustentáveis e de qualidade, que continuam a ajudar as pessoas a longo prazo”, 
acrescentou. 

Crédito da foto: Paskee/Shutterstock.com 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5966:the-
lancet-uma-em-cada-cinco-pessoas-que-vivem-em-areas-afetadas-por-conflitos-sofrem-com-
condicoes-de-saude-mental&Itemid=839 

 

MyCoast New South Wales study: Guia de estudo para 
professores 

Em 2019, a Universidade de New South Wales encomendou um estudo intitulado 
'MyCoast NSW study: percepções da comunidade de New South Wales sobre erosão 
costeira e inundação'. Ele foi usado para criar um guia de estudo projetado para ajudar 
os professores a envolver os alunos na tarefa complexa de definir as comunidades 
costeiras e entender os aspectos sociais relacionados aos perigos e à gestão 
costeira. As atividades dos alunos vinculados abordam temas de 'capacidade pessoal e 
social' e 'compreensão intercultural', ao mesmo tempo em que desenvolvem 
habilidades dos alunos em alfabetização e TIC, pensamento crítico e criativo e 
pensamento ético. 

FONTE:https://www.bees.unsw.edu.au/sites/default/files/Teachers%20Guide%20High%20Res.pdf 

 

EUA: Mesmo com as enchentes piorando com a 
mudança climática, menos pessoas se protegem contra 
desastres 

De Christopher Flavelle 

WASHINGTON - Apesar dos anos de inundações e furacões devastadores, o número de 
norte-americanos com seguro contra inundações permanece bem abaixo de seu nível 
há uma década, minando a capacidade do país de lidar com desastres assim como a 
mudança climática os torna mais frequentes e severos. 



Em alguns dos estados mais duramente atingidos pelas recentes inundações brutais no 
Meio-Oeste, o número de apólices federais de seguro contra inundações caiu em pelo 
menos um terço desde 2011. Como resultado, em Nebraska, Illinois e Missouri, a 
proporção de casas em planícies aluviais que têm seguro de inundação agora é de 15% 
ou menos. 

As quedas persistiram apesar de uma campanha de dois anos pelo governo Trump, 
que visava dobrar o número de segurados americanos contra enchentes, que as 
apólices de seguro residencial normalmente não cobrem. Esse esforço vacilou, e as 
autoridades estão começando a se preocupar com o desastre após o desastre: o que 
acontece quando a água se afasta e muitas pessoas não têm condições de se 
reconstruir? 

"Eles acham que podem apostar e evitar comprar seguros contra inundações", disse 
Paul Osman, chefe de programas de várzea do estado de Illinois. “Pessoas de baixa 
renda sem uma política de inundação provavelmente serão forçadas a se afastar da 
casa danificada.” 

FONTE:https://www.nytimes.com/2019/06/08/climate/climate-flood-insurance.html 

 

 

Opções de adaptação para sistemas de cultivo baseados 
em arroz em províncias propensas ao risco climático no 
Delta do Rio Mekong: Um relatório de avaliação 

Este relatório destaca os resultados de reuniões de consulta e visitas de campo 
organizadas pelo Departamento de Produção Vegetal do Vietnã e o Programa de 
Pesquisa CGIAR sobre Mudança Climática, Agricultura e Segurança Alimentar no 
Sudeste Asiático em associação com os cinco escritórios do Departamento de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural. as províncias do delta do rio Mekong, An Giang, 
Can Tho, Dong Thap, Long An e Tra Vinh. 

As reuniões destacaram o progresso feito pelas províncias na adaptação e mitigação 
das mudanças climáticas, opções para redução de riscos, produção de cultivos, 
conversão, manejo e práticas conforme determinado em várias circulares, diretivas e 
decisões, notadamente a Decisão Nº 1915 / QD-BNH-KH. . Esta decisão foi emitida pelo 
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, que aprovou o Plano Diretor para o 
Desenvolvimento da Produção de Arroz no Delta do Rio Mekong para 2015, Visão para 
2030 no contexto da Mudança Climática. 

Este relatório de avaliação também analisa várias questões que afetam a 
transformação agrícola da região, como a falha em reconhecer os riscos causados 



pelas mudanças climáticas, os preços imprevisíveis dos produtos agrícolas no mercado 
local e mundial, a falta de ligações entre os agricultores e os mercados potenciais. de 
conhecimentos e habilidades no cultivo de novas culturas, violação espontânea de 
planos do governo provincial na mudança de sistemas de cultivo e mais investimentos 
na modernização da infraestrutura agrícola, entre outros. 

O relatório baseia-se na importância crítica do plano mestre mencionado 
anteriormente na reestruturação do arroz dentro do contexto de todo o Delta do 
Mekong para orientar e moldar as ações das províncias visitadas. Os mapas de riscos 
relacionados ao clima e os planos de adaptação, que são aplicados nas cinco províncias 
do Delta do Mekong, são considerados valiosos para complementar o calendário de 
plantio das estações de arroz. 

FONTE:https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/99248/CCAFS%20WP%20245_Mekong%20
Assessment.pdf 

 

Comunicando as mudanças climáticas: um guia prático - 
Insights da África, Ásia e América Latina 

Este guia compartilha dicas para comunicar a mudança climática de maneira 
eficaz. Destina-se a profissionais de comunicação e outros defensores da ação 
climática em países em desenvolvimento. Independentemente de seus campos, os 
profissionais se beneficiarão do guia se já tiverem tentado explicar aos colegas em sua 
organização, aos formuladores de políticas ou ao público em geral como o clima está 
mudando, como isso os afeta e o que eles podem fazer a respeito .  

O guia está focado na comunicação climática nos países em desenvolvimento, porque 
uma grande quantidade já foi escrita e debatida sobre a melhor forma de comunicar as 
questões climáticas nos países industrializados. Um grande corpo de literatura se 
concentra em convencer um público cético ou apático na América do Norte, Europa ou 
Australásia sobre a realidade da mudança climática.  

O guia contém muitas dicas sobre como ampliar as vozes locais para alavancar 
mudanças positivas. As dicas de comunicação também são sensíveis às necessidades 
dos países em desenvolvimento para enfrentar a pobreza persistente e as 
necessidades básicas de desenvolvimento, que são necessárias para uma vida 
digna. Para a maioria das pessoas nos países em desenvolvimento, a ação sobre a 
mudança climática parece diferente do que ocorre no mundo industrializado, onde 
reduzir o consumo excessivo é um grande desafio. 

E finalmente, o guia é voltado para convencer as pessoas a tomarem as ações 
climáticas agora, não amanhã. A realidade é que as mudanças climáticas empurram a 
atenção das pessoas com muitas histórias concorrentes. É preciso engenhosidade para 



colocar as alterações climáticas no topo da agenda e, finalmente, dar-lhe o foco 
político e público que merece. 

FONTE:https://cdkn.org/wp-content/uploads/2019/06/CDKN-Communicating-Climate-Change-guide-
2019-revised-version.pdf 

 

Estratégias de comunicação de risco para o pior dos 
casos 

Em 2017-18, o Centro Johns Hopkins para a Segurança da Saúde conduziu um projeto 
de pesquisa multifásico para ajudar a informar o desenvolvimento de uma abordagem 
estratégica para a comunicação sobre os riscos biológicos catastróficos globais 
(GCbRs). Em resumo, uma GCbR é definida como um desenvolvimento biológico que 
poderia afetar adversamente a espécie humana como um todo ou mudar radicalmente 
o curso da civilização humana - por exemplo, uma pandemia grave envolvendo um 
patógeno de ocorrência natural ou deliberadamente projetado. Os GCbRs são uma 
preocupação emergente entre um conjunto discreto de cientistas e organizações 
localizados principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Conceber e implementar 
atividades necessárias para prevenir ou responder a ameaças biológicas de uma escala 
global exigirá uma comunicação efetiva da importância da questão - 
internacionalmente - para uma gama de pessoas com conhecimento, influência, 

Primeiro, os autores conduziram uma investigação sobre as atitudes e suposições que 
os indivíduos influentes nas comunidades de ciência, política e prática possuem em 
relação aos GCbRs. Conhecer as principais ideias em comum, os pontos de vista 
divergentes e a lógica por trás delas podem permitir que os defensores da questão 
definam GCbR em termos significativos e incentivem e fortaleçam o compromisso com 
a redução de riscos. 

Segundo, os autores analisaram outras vezes na história quando se tornou necessário 
alertar os formuladores de políticas, profissionais e o público sobre a possibilidade de 
uma ameaça potencialmente catastrófica e globalmente existencial, a fim de entender 
como os outros se comunicaram sobre tais problemas sem encerrar a conversa e com 
o envolvimento bem-sucedido da atenção e ação do público. Após essas análises, o 
Centro desenvolveu um conjunto de considerações e sugestões para indivíduos e 
instituições interessados em defender a questão dos GCbRs com mais eficácia. 

FONTE:http://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-
pdfs/2019/190304-Risk-Comm-Strategies.pdf  

 



 

Pacote de comunicação de risco de emergência pioneiro 
da OMS / Europa é lançado  

O pacote de comunicações de risco de emergência (ERC) de cinco etapas da OMS / 
Europa, lançado pela primeira vez em 2018, foi lançado para a organização global em 2 
de maio deste ano, seguindo seu uso comprovado como uma ferramenta eficaz para 
vários países da Região Europeia da OMS. 

O ERC desempenha um papel vital nas emergências de saúde - desde a prevenção e 
preparação à resposta e recuperação. Ele tem o potencial de ser uma parte salva-vidas 
de qualquer situação de emergência e deve ser considerado um investimento 
importante em saúde, segurança e proteção. A OMS / Europa desenvolveu o seu 
instrumento de capacitação em 5 etapas para ajudar a orientar os países da Região 
Europeia no estabelecimento de sistemas e planos para o ERC eficaz, adaptados aos 
seus contextos específicos. O pacote foi testado em 13 países da Região antes do 
lançamento da versão final, e agora está sendo implementado por 20 países, todos 
usando a ferramenta para orientar o desenvolvimento de seus planos de ERC. 

“Desenvolvemos a ferramenta de capacitação do ERC em nível regional, testamos e 
implementamos a nível nacional, atualizamos e traduzimos para o lançamento em 
toda a Região Europeia, e agora estamos felizes em expandir para o nível global”, disse 
Dorit Nitzan. Diretor Regional de Emergência Interino da OMS / Europa, que abriu o 
evento de lançamento. “O lançamento global desta ferramenta está no espírito de“ 
uma OMS ”e trabalhando em todos os três níveis da Organização - sempre com foco 
no impacto do país”. 

O lançamento global do pacote foi organizado pela sede da OMS, sob a Estrutura de 
Preparação para Influenza Pandêmica (PIP) e o Regulamento Sanitário Internacional 
(RSI). Ocorreu durante um treinamento de três dias na Cidade das Nações Unidas em 
Copenhague, na Dinamarca, que incluiu pontos focais da Comunicação de Riscos e 
Engajamento da Comunidade da OMS (RCCE) de todas as regiões da OMS. O 
treinamento incluiu várias horas dedicadas especificamente à familiarização de pontos 
focais com o pacote de 5 etapas e dando a eles a chance de participar de simulações e 
exercícios de mesa que os ajudarão a colocar a ferramenta em prática em suas 
próprias regiões. 

O Dr. Supriya Bezbaruah, Oficial Técnico de Comunicação de Risco do Escritório 
Regional da OMS para o Sudeste Asiático, esteve entre os participantes do 
treinamento em Copenhague. “Estamos desenvolvendo uma estratégia de 
comunicação de risco para a região do Sudeste Asiático”, explicou ela. “Mas cada país 
quer saber o que pode fazer para ter um sistema e capacidade adequados, e eles estão 
pedindo ajuda sobre como desenvolver um plano. O pacote da OMS / Europa cobre a 
maioria das necessidades, porque - apesar de todas as diferenças - muitos desafios, 



lacunas e pontos fortes na comunicação de risco são comuns a muitos países. O plano 
foi feito para a região europeia, mas com ajustes pode ser facilmente adaptado para 
outras partes do mundo, e isso é brilhante - muito melhor do que começar do zero ”. 

FONTE:http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/disaster-preparedness-and-
response/news/news/2019/5/emergency-risk-communication-package-pioneered-by-whoeurope-
rolls-out-globally 

FONTE:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/380252/01-erc-eng.pdf 

FONTE:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/380254/02a-erc-eng.pdf?ua=1 

FONTE:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/380255/02b-erc-eng.pdf?ua=1 

FONTE:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/380257/03-erc-eng.pdf?ua=1 

FONTE:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/380262/04-erc-eng.pdf?ua=1 

FONTE:http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/380266/05-erc-eng.pdf?ua=1 

 

Opinião: Pandemics são os assassinos silenciosos do 
mundo. Precisamos de novas maneiras de contê-los. 

Por Robert Muggah  
 
 

Uma das mais graves ameaças existenciais da humanidade é invisível. As pandemias 

são assassinas silenciosas e prematuramente acabaram com a vida de mais pessoas do 

que virtualmente qualquer outra causa. 

Alguns surtos foram mais consequentes do que outros. Um surto de febre tifóide em 

430 aC  matou até um quarto do exército ateniense , permanentemente 

incapacitando-o. A peste bubônica de 541-750 dC matou cerca de  25 a 50 por cento 

da população humana do planeta . A peste negra durou de 1331 a 1353,  matando 

cerca de 75 milhões de pessoas em todo o mundo . Enquanto isso, a varíola, o sarampo 

e a gripe introduzidos por exploradores europeus no Novo Mundo  eliminaram 95% 

das populações indígenas  nas Américas. 



A maioria dos estados ainda não cumpre os padrões internacionais mínimos para 

detectar, avaliar, relatar ou responder às principais ameaças à saúde pública. 

- 

As doenças infecciosas que surgem naturalmente geraram impactos drásticos na 

saúde, na economia e na segurança por milênios. As pandemias são essencialmente 

epidemias que são comunicáveis e atravessam um limite internacional que afeta um 

grande número de pessoas. 

Hoje, muitos patógenos são nomes conhecidos: Ebola, síndrome respiratória do 

Oriente Médio, SARS, Zika, Chikungunya, febre amarela e gripe são exemplos 

proeminentes. Parte da razão pela qual eles são tão conhecidos é devido a seus 

legados devastadores. Para dar apenas um exemplo recente, a pandemia de gripe 

suína H1N1 de 2009  resultou em mais de 248.000 mortes em todo o mundo. 

Surtos mais frequentes 

CEPI, um ano em: Como podemos nos preparar para a próxima pandemia? 

A Coalizão para Inovações em Prontidão para Epidemias foi lançada há um ano, nas 

reuniões anuais do Fórum Econômico Mundial de 2017. A Devex reuniu-se com líderes 

por trás da iniciativa em Davos no mês passado para verificar seu progresso. 

De acordo com especialistas em saúde pública, a frequência de surtos de doenças  está 

aumentando. Entre 1980 e 2013, houve mais de 12.000 surtos de doenças 

registrados, envolvendo 44 milhões de casos em todos os países. Todos os meses, 

a Organização Mundial de Saúde rastreia cerca de 7.000 novos sinais de potenciais 

surtos e realiza 300 follow-ups, 30 investigações e 10 avaliações de campo completas .  

Em junho de 2018 houve - pela primeira vez - surtos de seis das oito " doenças 

prioritárias " da OMS ao mesmo tempo. Se algum deles tivesse se espalhado mais 

amplamente, eles poderiam ter matado dezenas de milhares de pessoas e 

desencadeado uma enorme desordem global. 

Pelo menos cinco fatores subjacentes parecem estar acelerando o risco de pandemias. 



O primeiro fator que contribui para o aumento das pandemias é a globalização - ou, 

mais especificamente, o surgimento de viagens, comércio e conectividade. Um surto 

de doença única pode passar de uma aldeia remota para uma cidade global em menos 

de 36 horas . Não surpreende, portanto, que em questão de dias os viajantes tenham 

introduzido casos de Ebola nos Estados Unidos e na Europa, vindos da África; síndrome 

respiratória aguda grave foi importada para a América do Norte da Ásia; e o MERS foi 

transportado da Arábia Saudita para a Coréia do Sul.   

 
Uma visualização das conexões de tráfego aéreo do mundo. Foto: Martin Grandjean / 
CC-BY 

Um segundo fator é a vida cada vez mais alta densidade, especialmente em 

assentamentos informais . Atualmente, mais de 55%  da população mundial vive em 

cidades, mais de 3,9 bilhões de pessoas. Cerca de 1 em cada 7 moradores 

urbanos  vive em uma favela. A população urbana mundial deve crescer ainda mais, 

com mais de 90% de todo o crescimento urbano futuro na África  e 

na Ásia . Megacidades e assentamentos informais alastrando servem como 

incubadoras para novas epidemias. 

O terceiro fator é a degradação ambiental maciça. Embora as relações exatas 

entre perda de cobertura florestal, reduções na biodiversidade e pandemias ainda 

estejam sendo investigadas, mais de 30%  dos recentes surtos de vírus Ebola, Zika e 

Nipah foram relacionados à perda de cobertura florestal. Estudos recentes  sugerem 



uma forte correlação entre os recentes eventos de desmatamento e o surto de febres 

hemorrágicas, como o Ebola. Além disso, a migração e dispersão de aves  devido à 

degradação do habitat podem expor as populações a novos patógenos, incluindo a 

malária aviária, novos parasitas e vírus.   

Uma visualização da disseminação pandêmica do vírus Zika. Foto por: Earthtime.org 

Um quarto fator, a mudança climática, está cada vez mais ligado à aceleração da 

transmissão de doenças infecciosas, especialmente malária, dengue, febre amarela e 

zika. À medida que as temperaturas aumentam, vetores de doenças, como mosquitos 

e carrapatos, também podem crescer ao lado deles. Eventos climáticos extremos 

também podem criar condições  para doenças infecciosas, como sarampo ou 

cólera. Enquanto isso, a seca e a insegurança alimentar também podem levar a uma 

maior dependência da carne de animais selvagens em alguns países - aumentando os 

riscos de surtos de Ebola e hantavírus. 

Receba as manchetes mais importantes do desenvolvimento em sua caixa de entrada 
todos os dias. 

Se inscrever 

Finalmente, o deslocamento da população devido a guerras, desastres, esquemas de 

desenvolvimento e a busca de melhores oportunidades econômicas aumenta o 

movimento de vetores  e a vulnerabilidade a ameaças pandêmicas. Os mais suscetíveis 

a essa doença são as próprias populações deslocadas . Entre os refugiados, por 

exemplo, o sarampo, a malária, as doenças diarreicas e outras infecções são 

responsáveis por 60% a 80%  de toda a mortalidade relatada.  



Um paradoxo é que muitas das virtudes da globalização - o movimento acelerado de 

pessoas e produtos e o desenvolvimento de novas tecnologias - aumentam o risco de 

vulnerabilidades a surtos de doenças infecciosas. A expansão maciça das indústrias 

agroalimentares, a externalização dos custos das mudanças climáticas e a 

disponibilidade e uso dramático de novas drogas está acelerando a disseminação de 

pandemias. 

Um sintoma preocupante disso é a disseminação da resistência antimicrobiana - e a 

ameaça de superbactérias - que parece estar aumentando nas pessoas, nos animais, 

nos alimentos e no meio ambiente. De acordo com os Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças , por exemplo, a cada ano, 2 milhões de americanos sofrem 

infecções  resistentes aos antimicrobianos usados para tratá-las - resultando em um 

número anual de mortes de 23.000. 

Não obstante os avanços na saúde e avanços médicos, como vacinas, antivirais e 

antibióticos para reduzir a propagação e letalidade de pandemias, os custos 

econômicos são consideráveis. O surto de SARS de 2003, que infectou cerca de 8.000 

pessoas e matou 774,  custou à economia global cerca de US $ 50 bilhões .  

Uma visualização da disseminação pandêmica do vírus da dengue. Foto por: 
Earthtime.org 

De acordo com um estudo  produzido pela Brookings Institution  há uma década, uma 

pandemia leve poderia custar ao mundo cerca de 1,4 milhão de vidas e reduzir a 

produção econômica global em 1%, ou cerca de US $ 330 bilhões - nos preços de 2006 

- no primeiro ano. Em contraste, uma pandemia maciça poderia matar até 142 milhões 



e custaria à economia global cerca de US $ 4,4 trilhões, ou 12,6% do produto interno 

bruto global no primeiro ano.   

A complacência não é uma opção 

Para mobilizar atenção e recursos, a OMS introduziu em 2015 uma lista de doenças 

prioritárias  que atualiza a cada ano. O objetivo é destacar onde a pesquisa e o 

desenvolvimento são mais urgentemente necessários. Em 2018, a OMS 

acrescentou "Doença X"  à sua lista para chamar a atenção para os riscos pandêmicos 

de doenças que ainda não podem ser transmitidas para seres humanos. A organização 

está trabalhando simultaneamente para incentivar o desenvolvimento de vacinas - 

como a produção de uma vacina eficaz contra o Ebola em 12 meses,  em vez do ciclo 

usual de desenvolvimento de 5 a 10 anos. Essas inovações não são baratas. O custo 

mínimo estimado de desenvolver uma vacina para cada uma das 11 doenças 

infecciosas identificadas pela OMS é de entre US $ 2,8-3,7 bilhões . 

A preparação é a palavra de ordem do século XXI. Embora o progresso esteja sendo 

feito, a maioria dos estados ainda não cumpre os padrões internacionais mínimos para 

detectar, avaliar, relatar ou responder às principais ameaças à saúde pública. Quando 

surtos surgem, como certamente ocorrerão, as respostas ainda estarão ausentes, 

atrasadas ou muito reduzidas. 

O ciclo de negligência, descuido e pânico que acompanha as pandemias é letal - não 

apenas na linha de frente, onde surtos ocorrem, mas em populações de todo o 

planeta. 

Robert Muggah 

Robert Muggah co-fundou o Instituto Igarapé e o Grupo SecDev. Ele assessora o 
Parlamento Global dos Prefeitos e é membro do Conselho da Agenda Global do Fórum 
Econômico Mundial sobre o Futuro das Cidades e da Urbanização e o Relatório Global 
de Riscos. Ele também é membro ou professor do Conselho de Assuntos Globais de 
Chicago, do Canadian Global Affairs Institute e da Singularity University 

FONTE:https://www.devex.com/news/opinion-pandemics-are-the-world-s-silent-killers-we-need-
new-ways-to-contain-them-94356 

 



 
 
 
 
 
 
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 

                    

 

 


