Temas Abordados: Iniciativa Mundial “Construindo Cidades Resilientes, Plataforma Global para a
Redução do Risco de Desastres – Marco de Sendai e a sua integração com Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, Acordo de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a
resiliência à desastres.

PUBLICAÇÃO: 14/06/2021

Capacitação para Gestores para Iniciativa Construindo
Cidades Resilientes em Campinas

Desde o dia 07/05, a Câmara Temática de Proteção e Defesa Civil da região Metropolitana
de Campinas (RMC) está organizando uma série de eventos de capacitação em resiliência
a desastres. Campinas recebeu gestores municipais de 11 cidades para discutir sobre a
Plataforma de Redução de Risco da RMC e acompanhar sua inscrição à Iniciativa
"Construindo
Cidades
Resilientes
2030".

MCR2030 agora pode contar com a participação de Valinhos, Itatiba, Joanópolis,
Pedreira, Artur Nogueira, Amparo, Jundiaí, Monte Mor, Nova Odessa, Morungaba e até
de Serra Negra do Norte no Estado do Rio Grande do Norte. Confira nossa nova
plataforma para se inscrever também!
FONTE:https://pt-br.facebook.com/UnisdrlasAmericasyelCaribe/photos/pb.333666363417462.2207520000../4034823829968345/?type=3&theater

OMS divulga novas diretrizes sobre cuidados com saúde
mental que priorizem recuperação e comunidades
Cuidados de saúde mental com base na comunidade, que respeitam os direitos humanos
e foquem na recuperação estão tendo sucesso e benefícios econômicos.
Esta são algumas das novas orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre o
tema.
Recomendações
A maioria dos cuidados de saúde mental continua a ser fornecida por hospitais
psiquiátricos. Em todo o mundo, abusos dos direitos humanos e práticas
coercitivas são muito comuns.
Como
mudança,
a OMS
recomenda cuidados que
vão
além
mental, incluindo apoios como acesso a alojamento, educação e emprego.

da saúde

Esses cuidados são delineados no Plano de Ação de Saúde Mental Abrangente da OMS
2020-2030, que a Assembleia Mundial da Saúde endossou, em maio.
Transição
Em comunicado, a especialista do Departamento de Saúde Mental e Uso de
Substâncias, Michelle Funk disse que “esta nova orientação é um forte argumento para
uma transição muito mais rápida”.
Segundo ela, deve se passar de “serviços que usam coerção e se concentram quase
exclusivamente em medicamentos para controlar os sintomas de problemas de saúde
mental, para uma abordagem mais holística que leve em consideração as circunstâncias
específicas e desejos do indivíduo e ofereça uma variedade de abordagens para
tratamento e suporte.”

Desde a adoção da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, em 2006,
um número crescente de países tem buscado reformar suas leis, políticas e serviços nesta
área.
Até o momento, no entanto, poucos países realizaram estas mudanças de longo
alcance. Relatórios mostram que violações graves dos direitos humanos e práticas
coercitivas ainda são muito comuns.
Os exemplos incluem admissão e tratamento forçados, contenção manual, física e
química, condições de vida pouco higiênicas e abuso físico e verbal.
Investimento
De acordo com a OMS, os governos gastam menos de 2% de seus orçamentos de saúde
em saúde mental. Além disso, a maior parte das despesas vai para hospitais psiquiátricos,
exceto em países de alta renda, onde é cerca de 43%.
A nova orientação detalha o que é necessário em áreas como legislação,
políticas, estratégia, prestação de serviços, financiamento, desenvolvimento da força de
trabalho e participação da sociedade civil.
O documento inclui exemplos de países como Brasil, Índia, Quênia, Mianmar, Nova
Zelândia, Noruega e Reino Unido.
Custo
Comparações de custo indicam que estes serviços produzem bons resultados, são
preferidos pelos usuários dos serviços e têm um custo comparável aos serviços
convencionais.
Para o relator especial da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, Gerard
Quinn, “a transformação da prestação de serviços de saúde mental deve ser
acompanhada por mudanças significativas no setor social.”
Segundo ele, até que isso aconteça, “a discriminação que impede as pessoas com
problemas de saúde mental de levar uma vida plena e produtiva continuará.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1753342

As restrições do COVID-19 deixaram muitos sobreviventes
das Gerações Roubadas mais isolados, sem suporte
adequado

Por Professor Steven Larkin
A pesquisa realizada pela The Healing Foundation revelou que as restrições de saúde
pública introduzidas para conter a pandemia COVID-19 na Austrália tiveram um impacto
significativo sobre alguns sobreviventes da Geração Roubada, reativando o trauma
entre os membros já vulneráveis da comunidade.
O relatório da Fundação Healing descreve como as medidas destinadas a proteger os
sobreviventes das Gerações Roubadas tiveram um efeito negativo devastador em sua
saúde e bem-estar físico e mental. Esta pesquisa apresenta dados de 60 sobreviventes
Aborígenes e / ou Insulares do Estreito de Torres e Gerações Roubadas.
O relatório fornece dados que mostram efeitos significativos sobre os sobreviventes e
seus entes queridos, incluindo um maior senso de vulnerabilidade e maior desconexão
da família, comunidade e país. O relatório também descobriu que 20% dos entrevistados
sobreviventes da Geração Roubada disseram que não tinham suporte durante o COVID19, enquanto apenas 58% relataram ter algum suporte.
Embora se possa argumentar que a resposta da Austrália à pandemia foi amplamente
bem-sucedida quando comparada a outras partes do mundo, há lições importantes a
serem aprendidas para se preparar para futuras pandemias, especialmente para os mais
vulneráveis na comunidade.
Como as restrições afetaram as comunidades
A Fundação Healing é uma organização nacional aborígine e dos habitantes das ilhas do
Estreito de Torres que faz parceria com as comunidades para curar o trauma causado pela
destruição generalizada e deliberada de povos, culturas e línguas ao longo de 230
anos. Isso inclui ações específicas, como a remoção forçada de crianças de suas famílias.
O trabalho realizado pelo Grupo Consultivo dos Aborígenes e das Ilhas do Estreito de
Torres sobre o COVID-19 garantiu que as taxas de infecção fossem muito baixas nas
populações das Primeiras Nações.
Apenas surtos menores em comunidades aborígenes foram registrados na Austrália , e
eles foram rapidamente contidos. Mas as restrições do COVID-19 interromperam muitas
práticas culturais, relacionais e coletivas dos povos aborígines e das ilhas do Estreito de
Torres, que incluíam atividades de cura coletiva.
O distanciamento físico atrapalhou as celebrações e cerimônias, incluindo ocasiões
familiares e culturais importantes e tradicionais, como nascimentos e funerais.
Os bloqueios significaram que os sobreviventes foram desligados da família por causa
do Sorry Business e da participação em reuniões comunitárias como a NAIDOC

Week. Eventos como o aniversário do Apologia foram cancelados, evitando que as
pessoas marcassem datas culturais importantes.
Maior isolamento e solidão
A combinação devastadora de isolamento, solidão, distância da família e orientações
rígidas de saúde pública trouxe de volta memórias difíceis para alguns sobreviventes das
Gerações Roubadas, reativando seu trauma.
Os sobreviventes destacaram as seguintes descobertas nos 23 indicadores de bem-estar
social e emocional pesquisados:










A grande maioria afirmou ter uma sensação de isolamento significativamente
aumentada (mais de 90% dos entrevistados) e solidão (mais de 80%). A maioria
também relatou passar muito tempo sozinha (65%) e se sentir presa em seus
próprios pensamentos (mais de 70%).
Mais de 90% relataram sentir-se desconectados da família, comunidade e cultura,
enquanto 77% se sentiram desconectados do país. Isso é preocupante, dado o grau
em que a conexão com a família, a comunidade, a cultura e o país melhoram a
saúde e o bem-estar dos povos aborígines e das ilhas do Estreito de Torres,
especialmente para os sobreviventes e descendentes das Gerações Roubadas.
Dois terços dos entrevistados relataram um declínio em sua saúde física e uma
diminuição na capacidade de lidar com o estresse durante o COVID-19, enquanto
75% relataram um declínio em sua saúde mental e bem-estar.
É importante ressaltar que 66% dos entrevistados disseram que o grau em que se
sentiam seguros foi afetado pelo COVID-19, e mais de 75% estavam preocupados
em não conseguir chegar aos lugares. Metade dos entrevistados disse estar
preocupada em não conseguir ir a um médico / hospital e / ou acessar os serviços
de que necessitam.
E três quartos experimentaram um aumento nas responsabilidades familiares e
70% um aumento nas responsabilidades culturais. Paralelamente a isso, mais de
90% dos entrevistados experimentaram estresse sendo colocado em
relacionamentos importantes.

Como os governos podem fazer melhor
Esta pesquisa realizada pelo Programa Marumali em nome da The Healing Foundation
deve ajudar os governos e o setor de saúde pública em geral a planejar pandemias futuras
e aproveitar a resposta líder mundial da Austrália.
Também levantou algumas questões importantes, como como podemos usar a tecnologia
e as mídias sociais para comunicar não apenas mensagens importantes de saúde pública,
mas também sentimentos de isolamento? Ou como os sobreviventes das Gerações

Roubadas podem usar a tecnologia para se conectar com a família, a comunidade, a
cultura e o país?
A tecnologia é apenas uma área a ser considerada. Mas o que acontece quando as
restrições futuras têm um impacto negativo na jornada de cura de um sobrevivente? E
que estratégias ou políticas podem ajudar a apoiar esses efeitos inevitáveis?
Os pesquisadores Shaan Peeters e o Dr. John Prince esperam que o estudo leve os
governos a realizar análises adicionais para avaliar as necessidades, riscos e
vulnerabilidades dos sobreviventes das Gerações Roubadas e seus descendentes no
futuro.
Os sobreviventes das Gerações Roubadas há muito nos dizem o que precisam ser
curados. Agora, precisamos entender o que eles exigem enquanto a Austrália emerge da
pandemia e encontra seu caminho para um novo normal.
FONTE:https://healingfoundation.org.au/app/uploads/2021/04/HF_Impacts_of_COVID19_on_Stolen_Generations_Survivors_Report_Apr2021_V5.pdf

Os benefícios psicológicos do deslocamento para o
trabalho
Muitas pessoas que trabalharam em casa estão enfrentando um vazio que não
conseguem identificar.
BACK QUAND O pendulares era uma exigência para ir ao trabalho, uma vez aprovada
através de um túnel de metrô tão sujo e lotado que o poema inscrito em seu teto parecia
uma piada cruel. “ DORMIDO DEMAIS , / TÃO CA NSADO . / SE
ATRASADO , / SEREI
DESPEDIDO . / POR QUE SE PREOCUPAR ? / POR QUE A DOR ? / VÁ PARA CASA / FAÇA DE NOVO .
” “The Commuter's Lament”, que adorna uma passagem subterrânea na estação da 42nd
Street em Nova York, tornou o ritual já sombrio de ir e vir do trabalho positivamente
Dante-esque. Mas ninguém questionou a essência disso. O trajeto, de acordo com a
pesquisa do economista vencedor do Prêmio Nobel Daniel Kahneman, foi classificado
como a parte mais miserável de nossos dias. Um estudo suíço considerou as viagens
longas responsáveis por "diminuir sistematicamente o bem-estar subjetivo".
E então, durante a pandemia do coronavírus, algo bizarro aconteceu. Para muitos de
nós, o flagelo que passamos a vida inteira falando mal como um entediante desperdício
de tempo foi embora. Enquanto trabalhadores essenciais continuaram a enfrentar as
estradas e trilhos - às vezes sofrendo tempos de deslocamento realmente punitivos muitos outros viveram por mais de um ano em um mundo sem deslocamento. Alguns
acham que nunca mais voltarão ao escritório, enquanto outros estão recebendo avisos de

“retorno ao trabalho” de seus empregadores explicando que, em setembro, os bundas
mais uma vez precisarão estar nas cadeiras dos cubículos.
Mas aqui está a parte estranha. Muitas pessoas liberadas do trajeto experimentaram um
vazio que não conseguem nomear. Nele, todos os teatros da vida desabam em um só. Não
há começo ou fim. A jornada do herói nunca acontece. O limite não é cruzado. O saco de
Tróia se confunde com o dever de matemática de Telêmaco. E os empregadores - mesmo
aqueles que forneceram as ferramentas para trabalho remoto - veem a causa do
alarme. “Nenhum deslocamento pode prejudicar, não ajudar, a produtividade do
trabalhador remoto”, alertou um relatório da Microsoft no outono passado. Os batepapos após o expediente aumentaram 69% entre os usuários da plataforma de mensagens
da empresa, e os funcionários estavam menos engajados e mais exaustos.
Em seu apogeu pré-pandêmico, pensávamos muito estreitamente no deslocamento diário
como uma tarefa: levar-nos de e para o nosso local de trabalho. Mas claramente, o trajeto
estava fazendo algo mais, algo que deixamos de apreciar. O que foi isso?
E M 1994, um físico italiano chamado Cesare Marchetti observou que, ao longo da
história, os humanos mostraram disposição de passar cerca de 60 minutos por dia em
trânsito. Isso explica por que cidades antigas como Roma nunca ultrapassaram cerca de
cinco quilômetros de diâmetro. O trem a vapor, o bonde, o metrô e o automóvel
expandiram essa distância. Mas os tempos de trânsito permaneceram os mesmos. A
média de ida para um trajeto diário americano é de cerca de 27 minutos.
A constante de Marchetti, como esses 60 minutos são conhecidos, é geralmente
entendida para descrever o que as pessoas irão suportar, não o que elas podem
realmente desejar. Mas se você pegar as pessoas mais ricas de qualquer época - que
podem se dar ao luxo de projetar suas vidas como quiserem - e calcular o tempo de
trânsito entre sua casa e o local de trabalho, o que você encontrará? JP Morgan: um
passeio de aproximadamente 25 minutos em um táxi puxado por cavalos. John D.
Rockefeller: um passeio de trem elevado de cerca de 30 minutos.
Em um artigo de 2001, dois pesquisadores da UC Davis tentaram adivinhar o tempo de
deslocamento ideal. Eles decidiram em 16 minutos. Para ter certeza, isso foi uma
redução substancial dos deslocamentos reais dos participantes do estudo (que eram de
meia hora, em média). Mas não foi zero. Na verdade, alguns desejavam um trajeto mais
longo . Questionados sobre o motivo, eles enumeraram seus motivos - a sensação de
controle no próprio carro; o tempo para planejar, para descomprimir, para fazer ligações,
para ouvir audiolivros. Claramente, escreveram os pesquisadores, o trajeto teve alguma
"utilidade positiva".
Antes da pandemia, os pesquisadores começaram a desvendar qual era essa
utilidade. Falei com um deles, Jon Jachimowicz, da Harvard Business School, que
comparou o WeWork com seu malfadado spin-off, o WeLive. Apresentado no condenado
prospecto de IPO da empresa, o WeLive afirmou oferecer “tudo que você precisa para
viver, trabalhar e se divertir em um único local”. Mas nunca se expandiu além de dois

locais. Isso pode ter algo a ver com os limites da demanda dos adultos pela vida em
dormitório. Mas, Jachimowicz me disse, “se todos odiassem se locomover tanto quanto
dizem que odeiam, veríamos esses espaços WeLive em todos os lugares”.
G AIL SHEEHY ESCREVEU sobre “a vida dupla do viajante” para a revista New York em 1968,
traçando o perfil de personalidades específicas a bordo das 5h25, 6h02 e 9h57 da Grand
Central Station. Como Sheehy escreveu: “Você tem uma sensação muito forte de duas
vidas com o trem e a ponte”. A distância entre essas duas vidas é explorada em um corpo
de pesquisa vagamente conhecido como “teoria da fronteira”, e é aqui, talvez, que
vejamos o trabalho mais importante do trajeto.
Em termos gerais, a teoria dos limites sustenta que, por mais que o Facebook incentive
os funcionários a trazer seu “eu autêntico” para o trabalho, temos vários eu, todos
autênticos. Cruzar entre uma função e outra não é fácil; é chamado de trabalho
de limite . E o trajeto, como Blake Ashforth da Arizona State University e dois
colaboradores escreveram em um artigo seminal sobre o assunto, "é na verdade uma
maneira relativamente eficiente de facilitar simultaneamente uma mudança física e
psicológica entre os papéis".
Considere o passeio matinal. Embora superficialmente uma questão de entrar e sair das
rampas, também inicia uma sequência na qual os sentimentos e atitudes da vida
doméstica são desativados, substituídos por pensamentos sobre o trabalho. Isso leva
tempo e, se não acontecer, um papel pode contaminar o outro - o que os pesquisadores
chamam de "transbordamento de papéis". “Se você responde como um gerente em casa,
pode estar dormindo no sofá naquela noite”, explicou Jachimowicz. “E se você responde
como um pai no trabalho,” é estranho.
Ele e seus colegas descobriram que os trabalhadores que se engajaram na "prospecção de
esclarecimento de papéis" durante o trajeto matinal - pensando deliberadamente sobre
os planos para o dia de trabalho - relataram níveis mais elevados de satisfação com a vida
profissional e doméstica do que aqueles que se perderam ou ruminaram sobre problemas
pessoais. Pular essa tarefa cognitivamente difícil os deixou no limbo, tornando cada lugar
mais estressante.
A tecnologia pode ajudar. Em um experimento de 2017, uma equipe da Microsoft instalou
um programa chamado SwitchBot nos telefones dos passageiros. Antes do início e do final
de cada dia de trabalho, o bot faria perguntas simples. Uma sessão matinal ajudou os
participantes a fazer a transição para um modo de trabalho produtivo, enquanto os avisos
para se destacar no final do dia - “Como você se sentiu sobre o trabalho hoje? Há mais
alguma coisa que você gostaria de compartilhar? ”- trouxe algo
inesperado. “Aparentemente, as pessoas simplesmente desabafam”, disse-me Shamsi
Iqbal, pesquisador que ajudou a planejar o estudo. Ao reviver o dia, eles “se livraram” dele
(e, como resultado, enviaram menos e-mails após o expediente).
Por que isso foi bom? Porque a capacidade de se desligar do trabalho, explicou Iqbal, é
parte do que torna um bom trabalhador. Uma nova pesquisa mostra que é crucial para

facilitar o rejuvenescimento mental. Sem ele, o desgaste aumenta, o esforço aumenta e a
produtividade acaba caindo.
M AS TODA E SSA pesquisa foi feita antes da pandemia e tinha como objetivo ajudar os
passageiros a se locomoverem melhor. Agora precisamos perguntar: e se o
deslocamento diário nunca mais voltar - ou pelo menos não todos os dias da
semana? Podemos substituí-lo?
Quando desisti do meu próprio trajeto há alguns anos, cheguei a uma conclusão. O cheiro
do carro do café, o recolhimento da bolsa de ombro, o barulho dos sapatos no chão do
saguão - todas as pistas sensoriais dizendo Você é um jornalista profissional chegando a
Manhattan para trabalhar teriam sumido. Após um breve período de júbilo, comecei a me
perguntar se começar a trabalhar era o mesmo que começar a trabalhar . Uma nave
espacial se aproximando de um planeta muito rápido pode ricochetear na atmosfera de
volta ao espaço, e você pode reorganizar muitos itens de mesa e verificar muitos
resultados esportivos antes de perceber que também se distanciou.
Se eu fosse substituir meu deslocamento diário, teria que ser estratégico.
Desenvolvi um conjunto de truques. Combinar meu ambiente com a tarefa em mãos
parecia importante. A melhor maneira de fazer uma pesquisa profunda nas pilhas de uma
biblioteca próxima; escrevendo, em cafeterias. Viajar diretamente da escrivaninha para a
mesa de jantar era uma má ideia. Uma corrida ou um passeio ao ar livre primeiro. Mas
nada de passear pela manhã. De manhã, você anda como se estivesse atrasado para
alguma coisa. Acima de tudo: um dia mal vestido é um dia improdutivo. Portanto, se um
prazo se aproxima, surge o blazer da escrita. Em traje de escritório, você não pode levar o
lixo para fora ou regar a grama sem um forte sentimento de que deveria estar fazendo
outra coisa. Gosta do seu trabalho.
Tive o prazer de encontrar um artigo acadêmico inteiro chamado “Cognição Encoberta”
que me apoiou nisso. Quando as pessoas são solicitadas a realizar uma tarefa difícil que
envolve concentração visual, elas cometem cerca da metade dos erros se colocarem
primeiro um jaleco branco. (Se eles disserem que é um casaco de pintor, isso ajuda, mas
apenas marginalmente.) O casaco tem um poder simbólico, diz o jornal, que “não é
percebido até que a pessoa use fisicamente e, assim, incorpore as roupas”.
Como o resto da minha rotina se manteve? Procurei o conselho de Ezra Bookman, um
designer de rituais corporativos (sim, este é um trabalho de verdade) baseado no
Brooklyn. Seu trabalho inclui ter ideias como “funerais” para projetos fracassados. “Todas
as conversas que tenho com clientes corporativos são iguais”, ele me disse: “Os
funcionários estão exaustos e não têm separação entre a casa e a vida”.
Naturalmente, ele criou alguns rituais para substituir o deslocamento diário e marcar o
início e o fim de cada dia. As ideias que ele propôs aos clientes incluem variações de
iluminação, alongamentos de aquecimento, caminhadas sem celular e, como ele me

demonstrou no Zoom, envolver seu computador com um pano azul fino quando você fizer
logoff, como se ele também precisasse uma boa noite de sono.
“Rituais são atritos”, ele me disse. Como o trajeto, “eles nos atrasam. Eles são tão
antitéticos com a maior parte da nossa vida, que é tudo sobre eficiência e velocidade.
” Um ritual que funcionou para Bookman foi mudar a senha de seu laptop para
“DeepBreath”: “Isso me ajuda a me localizar no tempo e dizer, 'Ok, o que estou aqui para
fazer?' ”
Iqbal, a pesquisadora da Microsoft, disse que essa era a mesma ideia por trás de um
“deslocamento virtual” que sua empresa acaba de lançar. Um toque na tela no ombro “Pronto para sair hoje?” - sinaliza que é hora de parar. A sequência de desligamento
mostra o que você estava trabalhando. Ele o convida a “tirar um minuto para respirar e
reiniciar”, em sincronia, se quiser, com um vídeo de meditação calmante. Porque o
trabalho está feito.
Tudo isso quer dizer: com exercícios de meditação, troca de roupas e chatbots, você
também pode replicar o que a viagem fez por você. Nesse ínterim, vamos finalmente
poupar uma palavra gentil para algo que passamos nossas vidas abusando - para as
rodovias e os metrôs, para as multidões e a sujeira, para o bagelwich e o café empurrado,
para o engarrafamento e o terrível guincho no túnel. Dois vândalos otimistas do metrô
fizeram isso há 10 anos . Cansados da reclamação eterna daquele poema underground,
eles substituíram brevemente POR QUE A D OR ? com MUITO A GANHAR .

Este artigo aparece na edição impressa de julho / agosto de 2021 com o título “Admita,
você perde seu trabalho”.
JERRY USEEM é redator colaborador do The Atlantic e cobriu negócios e economia para
o The New York Times , Fortune e outras publicações.
FONTE:https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/07/admit-it-you-miss-yourcommute/619007/

Índice de miséria pandêmica revela impacto de longo
alcance do COVID-19 na vida dos americanos,
especialmente em negros e latinos
Por Kyla Thomas

Com mais de 30 milhões de pessoas infectadas e 550.000 mortos , os EUA estão entre
as nações mais afetadas pela pandemia COVID-19. Da perda de empregos à insegurança
habitacional e ao sofrimento mental, as dificuldades sociais, psicológicas e econômicas
causadas pela pandemia são extensas e provavelmente durarão mais que a própria
pandemia.
Para entender melhor a amplitude e a profundidade do impacto da pandemia nas vidas
dos americanos, trabalhei com colegas do Centro de Pesquisa Econômica e Social da USC
Dornsife para desenvolver um índice de “miséria pandêmica ”. Descobrimos que, embora
poucos residentes nos Estados Unidos tenham sobrevivido ilesos à pandemia, as
dificuldades não estão distribuídas igualmente entre os grupos.
Foi muito ruim: 80% passaram por dificuldades
O Índice de Miséria Pandêmica dos EUA usa dados que coletamos por meio do Estudo
Entendendo o Coronavírus na América , a única pesquisa nacionalmente representativa
desde o início da pandemia que rastreia seu impacto sobre os residentes dos EUA. Este
painel baseado na Internet de cerca de 6.000 adultos teve como objetivo quantificar as
sérias dificuldades que as pessoas enfrentaram durante a pandemia e avaliar a
distribuição dessas experiências pela população adulta dos Estados Unidos.
O índice baseia-se em nove indicadores de dificuldades relacionadas à pandemia:
insegurança financeira, insegurança alimentar, sintomas de sofrimento psicológico
moderado ou grave, sintomas de alto estresse, perda de emprego desde março de 2020,
experiência de discriminação com base no COVID-19, falta de pagamento de moradia ,
sendo colocado em isolamento ou quarentena e um diagnóstico de COVID-19 ou infecção
por COVID-19 percebida.
De acordo com o índice, 80% dos adultos norte-americanos experimentaram pelo menos
uma séria dificuldade econômica, psicológica ou de saúde entre abril de 2020 e março de
2021. Entre eles, 48% sofreram insegurança financeira, 29% enfrentaram insegurança
alimentar e 18% perderam o pagamento da moradia.
A miséria pandêmica diminuiu ao longo do tempo
Embora poucos nos EUA permaneçam ilesos pela pandemia, nosso índice mostra que a
prevalência de adultos norte-americanos passando por sérias dificuldades em qualquer
momento diminuiu 22 pontos percentuais, de 50% em abril de 2020 para 28% em março
de 2021. Um dos maiores declínios ocorreu na prevalência de insegurança financeira,
insegurança alimentar, sofrimento psicológico, discriminação baseada no COVID-19 e
experiências de isolamento ou quarentena.
Por exemplo, a proporção de adultos que enfrentam insegurança alimentar caiu de 18%
em abril de 2020 para 7% em março de 2021. Da mesma forma, a porcentagem de adultos

com sofrimento psicológico moderado a grave diminuiu de 16% em abril de 2020 para
10% em março de 2021.
Negros e latinos têm mais probabilidade de conhecer alguém que morreu
A pandemia exacerbou as disparidades raciais e étnicas na saúde e na segurança
financeira . De acordo com nosso índice, as disparidades raciais e étnicas parecem
praticamente inalteradas um ano após o início da pandemia.
Embora a maioria dos adultos norte-americanos tenha sofrido de alguma forma como
resultado da pandemia, os residentes latinos e negros foram claramente os mais
atingidos. Quase 9 em cada 10 latinos (89%) e 86% dos negros enfrentaram pelo menos
uma dificuldade séria desde o início da pandemia, em comparação com 80% dos asiáticos
e 76% dos brancos.
Além disso, apesar de um declínio na prevalência de privações entre grupos raciais e
étnicos, os residentes latinos e negros continuam a enfrentar dificuldades em uma taxa
mais elevada do que os residentes brancos e asiáticos. Por exemplo, 63% dos residentes
latinos relataram uma ou mais dificuldades em comparação com 46% dos residentes
brancos em abril de 2020, uma diferença de 27 pontos percentuais. Essa lacuna persistiu
em março de 2021 em 24 pontos percentuais, com 34% dos latinos e 26% dos brancos
relatando uma ou mais dificuldades.
A disparidade entre asiáticos e brancos praticamente desapareceu ao longo da pandemia
devido a um declínio acentuado na prevalência de privações entre os asiáticos. Enquanto
50% dos asiáticos relataram uma ou mais dificuldades em abril de 2020, 23% relataram
dificuldades em março de 2021.
Os asiáticos também eram menos propensos a relatar uma infecção por COVID-19 eles
próprios ou em seu círculo social. Desde abril de 2020, 61% dos asiáticos relataram
conhecer pelo menos uma pessoa infectada com COVID-19, em comparação com 78% dos
latinos, 77% dos brancos e 70% dos negros. No entanto, os asiáticos sofreram
discriminação com base no COVID-19 - ou seja, maus-tratos devido a outros pensarem
que poderiam estar infectados com COVID-19 - em uma taxa mais elevada do que outros
grupos raciais ou étnicos .
Além disso, vemos grandes disparidades raciais e étnicas na proporção de adultos norteamericanos que sofreram a perda de alguém devido ao COVID-19. Negros e latinos são
quase duas vezes mais prováveis que brancos e quase três vezes mais prováveis que
asiáticos de relatar a morte de um amigo ou membro da família devido ao COVID-19
desde abril de 2020.
A recuperação exigirá apoio social e governamental sustentado

Embora a parcela de adultos norte-americanos que passam por sérias dificuldades tenha
diminuído acentuadamente - de 5 em 10 durante os primeiros dias da pandemia para
pouco menos de 3 em 10 no final de março de 2021 - uma conclusão importante de nosso
índice é que muitos continuam enfrentando problemas sociais, sofrimento psicológico e
econômico. Mais de 2 em cada 10 adultos nos EUA, ou 23%, relataram sentir insegurança
financeira, 7% relataram insegurança alimentar e 6% relataram perder o pagamento da
moradia recentemente, no final de março de 2021.
O fardo da miséria pandêmica também continua a recair desproporcionalmente sobre as
comunidades mais vulneráveis . Embora nosso índice mostre que a lacuna diminuiu entre
brancos e asiáticos, latinos e negros continuam enfrentando dificuldades em taxas mais
altas e provavelmente enfrentarão um caminho mais difícil para se recuperar da
pandemia.
Em conjunto, essas descobertas ressaltam a natureza multidimensional do impacto da
pandemia na vida das pessoas. Para muitos americanos, especialmente negros e latinoamericanos, o caminho para a recuperação da pandemia exigirá mais do que uma consulta
com a vacina ou uma verificação de estímulo única. Exigirá assistência financeira
sustentada, assistência alimentar e habitacional e apoio à saúde mental.
FONTE;https://theconversation.com/pandemic-misery-index-reveals-far-reaching-impact-of-covid-19-onamerican-lives-especially-on-blacks-and-latinos-159902

Cientistas desenvolvem novo método para estimar a
exposição ao calor interno
Por David Hosansky
Embora o calor extremo seja uma das principais causas de doenças e mortes relacionadas
ao clima, os cientistas realizaram pesquisas limitadas sobre seus impactos em ambientes
fechados, onde as pessoas passam a maior parte do tempo e podem sofrer graves efeitos
sobre a saúde se suas casas não forem adequadamente resfriadas.
Agora, uma equipe interdisciplinar de cientistas está abordando essa questão,
desenvolvendo um método inovador para estimar os riscos à saúde de adultos mais
velhos em ambientes fechados. O método, detalhado em um novo artigo e disponível
para adoção por outros pesquisadores, sugere que a exposição ao calor interno extremo

pode estar ligada a um número maior de mortes relacionadas ao calor do que se
acreditava anteriormente, especialmente entre os idosos.
“As pessoas nos Estados Unidos costumam passar 90% do tempo em ambientes
fechados, mas sabemos muito pouco sobre a exposição interna ao calor extremo”, disse
Cassandra O'Lenick, cientista do National Center for Atmospheric Research (NCAR) e autor
principal do artigo. “Para ter uma ideia melhor de como o calor está afetando a saúde,
precisamos considerar o ambiente interno, especialmente porque as temperaturas
aumentam com as mudanças climáticas.”
O'Lenick, um epidemiologista ambiental, trabalhou com uma equipe de pesquisadores
especializados em uma ampla gama de disciplinas, incluindo ciências atmosféricas,
ciências sociais, ciências da construção e saúde pública, para medir os impactos do calor
interno.
Os pesquisadores desenvolveram um método para estimar as temperaturas internas de
hora em hora com base em modelos de conforto térmico interno e energia de
construção, e incorporando fontes de dados como registros meteorológicos e as
características de diferentes tipos de edifícios. Eles, então, aplicaram técnicas
estatísticas para correlacionar o calor interno com as admissões na emergência e as
taxas de mortalidade.
A equipe se concentrou na cidade de Houston devido ao envelhecimento da população, às
disparidades socioeconômicas e ao calor extremo durante os meses de verão. Mas o
método que eles criaram também pode ser adaptado para outras cidades.
Embora o foco principal do artigo fosse demonstrar a eficácia do método, o estudo
observou que a exposição ao calor em ambientes fechados pode ser responsável por um
número substancial de mortes relacionadas ao calor não registradas nos registros
oficiais. Os autores descobriram que as pessoas que viviam em bairros de baixa renda,
predominantemente não brancos e com menos ar-condicionado central, enfrentavam o
maior risco de morrer por problemas de saúde causados pelo calor interno. Os
residentes do centro-leste e norte de Houston eram particularmente vulneráveis.
“Essas descobertas em Houston mostram que precisamos aprender mais sobre a
influência do ambiente construído e das temperaturas externas no calor interno e nos
riscos à saúde da população em outros lugares também”, disse a cientista do NCAR Olga
Wilhelmi, autora sênior do estudo. “Isso pode ajudar a orientar estratégias para melhor
salvaguardar a saúde humana por meio de projeto e gerenciamento de edifícios.”
O estudo, financiado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) por
meio de uma concessão EPA STAR, foi publicado em Perspectivas de Saúde Ambiental. É
parte de um projeto maior, conduzido pela Arizona State University e NCAR em
colaboração com o Departamento de Saúde de Houston, analisando os impactos da

exposição interna e externa ao ozônio e ao calor extremo em um clima quente e os riscos
à saúde para o envelhecimento da população.
“Este trabalho representa uma mudança fundamental em como pensamos sobre a
modelagem das implicações do calor extremo para a saúde”, disse David Sailor, da Arizona
State University, o principal investigador do projeto. “A velha abordagem de usar estações
meteorológicas de local fixo como proxy para a exposição total ao calor está
desatualizada. Ao integrar informações sobre a exposição interna e externa, podemos
avaliar melhor os riscos à saúde relacionados ao calor e propor ações mitigativas ”.
Abordagens alternativas para ar condicionado
O calor é perigoso para a saúde humana porque pode agravar doenças cardiovasculares
e respiratórias, bem como levar à desidratação e insolação. Os idosos, muito jovens e
aqueles com condições crônicas de saúde são especialmente vulneráveis.
Embora o ar condicionado possa fazer uma diferença significativa, muitos residentes não
têm condições de manter suas casas suficientemente resfriadas. Mesmo aqueles com ar
condicionado podem não conseguir pagar as contas de serviços públicos ou o custo de
manutenção ou reparo de uma unidade com defeito. Além disso, quedas de energia
podem deixar os sistemas de resfriamento offline.
Em vez de depender apenas do ar condicionado, a sociedade pode ser capaz de adaptar as
abordagens de construção e design para evitar que os espaços internos fiquem muito
quentes, disse O'Lenick. Isso pode incluir mudanças no isolamento, nas janelas e nos
telhados, bem como garantir que as casas sejam bem sombreadas.
“Teremos noites mais quentes e isso colocará mais pressão na infraestrutura”, disse
O'Lenick. “Se o ar condicionado for a única proteção, muitas pessoas estarão em
risco. Definitivamente, existem oportunidades para um design e construção inovadores,
por isso não dependemos totalmente do ar condicionado. ”
FONTE:https://journals.lww.com/environepidem/Fulltext/2019/10001/A_case_crossover_analysis_of_in
door_heat_exposure.896.aspx

Gerenciando o risco de calor durante a pandemia de Covid19
A pandemia COVID-19 amplifica os riscos à saúde de muitas pessoas em climas
quentes. Para reduzir as doenças relacionadas ao calor e a perda de vidas, as

autoridades e as comunidades devem se preparar para o clima quente e as ondas de
calor - além de controlar o COVID-19 - antes de ataques de calor extremo. As
comunidades devem estar preparadas para atualizar e revisar as comunicações e os
planos de ação de aquecimento, e fazer mudanças periódicas nesses planos conforme a
situação muda. Onde não houver planos de ação de aquecimento, considere colocar um
em prática. Nessas circunstâncias sem precedentes, ações estratégicas e colaborativas
podem aumentar significativamente a resiliência da comunidade e do sistema de saúde
para prevenir doenças evitáveis e morte por clima quente durante a pandemia COVID-19.
Recomendações principais:










Coordenação intersetorial;
Sistemas de alerta e alerta precoce para a saúde térmica;
Comunicações e divulgação pública;
Redução da exposição ao calor interno;
Cuidado especial para pessoas vulneráveis;
Preparação do sistema de saúde e assistência social;
Planejamento urbano de longo prazo;
Vigilância em tempo real; e
Avaliação.

FONTE:http://www.ghhin.org/assets/technical-brief-COVID-and-Heat-final.pdf
FONTE:http://www.ghhin.org/assets/Checklist-COVID-HEAT-final.pdf

Uma em cada três mortes causadas pelo calor desde 1991,
relacionadas à mudança climática - veja de que outra
forma o aquecimento afeta nossa saúde
Por Chloe Brimicombe e Hannah Cloke
Desde 1991, 37% das vidas perdidas devido ao calor extremo em todo o mundo podem
ser atribuídas, em média, às mudanças climáticas. Isso é de acordo com um novo
estudo que reuniu dados de 732 localidades em 43 países e calculou com que frequência
as temperaturas locais excederam o ideal para a saúde humana.
Os pesquisadores simularam condições de calor com e sem emissões para isolar o efeito
do aquecimento induzido pelo homem nas mortes relacionadas ao calor. Eles descobriram
que as mudanças climáticas deram uma contribuição muito maior para o número total de

mortes por calor (mais de 50%) na América do Sul e Central e no sudeste da Ásia, e países
no sul e oeste da Ásia, como Irã e Kuwait.
Mesmo como pesquisadores que estudam os efeitos das mudanças climáticas em nossa
saúde, essas estatísticas são alarmantes. A triste realidade, porém, é que é quase certo
que sejam subestimados.
A impressão digital do aquecimento global
Apesar de incluir todos os continentes habitados, o estudo omitiu grandes extensões da
África e da Ásia, continentes que, desde 1991, apresentam as populações de crescimento
mais rápido . Como aponta o estudo, essa é uma limitação significativa que destaca a
necessidade de dados mais acessíveis nessas regiões.
Os pesquisadores também estimaram as taxas de mortalidade usando uma combinação
de modelagem e uma estatística chamada mortalidade bruta , que é o número total de
mortes em proporção ao tamanho da população em um determinado período. Estudos
anteriores usaram modelagem de mortalidade dessa forma com sucesso , mas essas
estimativas modeladas nunca são um reflexo perfeito da realidade.
É muito difícil identificar os efeitos do calor na causa da morte. Pessoas com doenças
cardíacas ou pulmonares estão entre as mais vulneráveis ao calor , mas essas condições
pré-existentes também tornam difícil separar a influência do calor de sua causa de
morte.
Como resultado, muitos casos de morte relacionada ao calor não são relatados . Ao
mesmo tempo, o que sabemos sugere que extremos de calor - especialmente quando
coincidem com altos níveis de poluição do ar - estão entre os perigos climáticos mais
mortais .
Mas os negadores do clima costumam argumentar que a perspectiva de menos mortes
relacionadas ao clima frio significa que o aquecimento global, no geral, na verdade salva
vidas . Isso pode parecer lógico, mas está errado. A realidade é muito mais complicada .
Mudanças climáticas e saúde
Nossa própria pesquisa revelou as múltiplas maneiras pelas quais o calor afeta a saúde. As
ondas de calor mais frequentes e intensas causadas pelas mudanças climáticas são talvez
os exemplos mais óbvios. Mas o calor extremo também pode retardar o crescimento em
crianças e aumentar a probabilidade de natimortos . Os efeitos da mudança climática na
saúde abrangem muito mais do que apenas calor, é claro. Doenças transmitidas por
mosquitos estão se expandindo pela Terra à medida que as temperaturas aumentam.

Outros perigos naturais causados pelas mudanças climáticas oferecem sérios desafios à
saúde e ao bem-estar, embora possam não ser vistos como tal e raramente
sejam tratados dessa maneira . As pessoas são frequentemente evacuadas durante uma
enchente grave apenas para serem atormentadas pelo surto de doenças transmitidas pela
água como o cólera, que aconteceu na Somália em maio de 2021 .
Precisamos reexaminar como pensamos sobre as mudanças climáticas. Seus efeitos não
são tão remotos e impessoais como o derretimento das geleiras pode parecer, por
exemplo. Afeta nossas vidas de maneiras que nem sequer percebemos. Mesmo nas partes
mais ricas e isoladas do mundo, esses efeitos estão aumentando.
A mudança climática prejudicará as cadeias de abastecimento de produtos como o chá,
muitos dos quais vêm do Quênia, onde a produção deverá cair . Milhões de pessoas
dependem do arroz para suas refeições diárias, mas seu rendimento também pode
ser afetado pelas mudanças climáticas .
Outra pesquisa recente sugere que o mundo tem 40% de chance de atingir o limite de
aquecimento de 1,5 ° C nos próximos cinco anos. A cada aumento de temperatura que
passa, as consequências para a saúde humana só aumentarão .
O mundo não tem tempo a perder cortando emissões. Para cada 0,1 ° C de aquecimento
evitado, milhares de vidas podem ser poupadas.
FONTE:https://theconversation.com/one-in-three-heat-deaths-since-1991-linked-to-climate-changeheres-how-else-warming-affects-our-health-161761

Índia: Construindo resiliência climática ao calor extremo
durante COVID-19
Por Anjali Jaiswal, Kim Knowlton e Vijay Limaye
Ao comemorarmos o 50º aniversário do Dia da Terra, a pandemia de coronavírus destaca
a mudança climática e a saúde. As temperaturas já estão subindo para 40 ° C (104 °
F) enquanto os 1,3 bilhão de pessoas dos países permanecem confinados. Funcionários
do governo e profissionais de saúde na Índia estão trabalhando ativamente e
diligentemente para conter a disseminação de COVID-19, ao mesmo tempo em que
iniciam esforços para proteger as comunidades de ondas de calor iminentes por meio

de Planos de Ação de Calor e Telhados Frios . O NRDC e os parceiros que estão
liderando esse trabalho foram recentemente selecionados como finalistas para o
prestigioso 2020 Ashden Awards , que reconhece soluções pioneiras de sustentabilidade.
Temporada de calor de 2020 da Índia
O clima extremamente quente é uma grande ameaça à saúde na Índia e em muitas outras
partes do mundo. A mudança climática está gerando ondas de calor mais frequentes,
intensas e mais longas. A emergência do COVID-19 piora a resposta às doenças
relacionadas ao calor, uma vez que os hospitais e centros de saúde urbanos já estão
estressados. Em resposta a essa ameaça crescente, cidades e regiões da Índia estão
tomando ações concretas para construir resiliência e preparar e proteger melhor as
comunidades.
O calor não é apenas um inconveniente; Isso mata. Os sintomas de doenças relacionadas
ao calor incluem vômitos, dores de cabeça, desidratação e diarreia. Funcionários em
hospitais, empresas e prédios municipais muitas vezes lutam para manter as comunidades
frescas e saudáveis. O número de dias de alta temperatura na Índia aumentou nos
últimos cinquenta anos e, especialmente desde a década de 1990, em cidades altamente
populosas, como Mumbai e Nova Delhi.
O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) e a Autoridade Nacional de
Gerenciamento de Desastres (NDMA) já estão trabalhando para preparar e responder às
ondas de calor previstas. A NDMA também é acusada de agência central responsável pela
resposta do COVID-19, tornando o fardo desta temporada ainda mais pesado. Para a
temporada de calor de 2020, a previsão sazonal do IMD mostra que as condições das
ondas de calor provavelmente serão severas . NDMA já ativou a rede de agências
estaduais de resposta a desastres e líderes da cidade para se preparar para as altas
temperaturas, incluindo uma lista atualizada de coisas que devemos e não
devemos fazer .
Planos de Ação de Calor e Programa Cool Roof
O NRDC e um amplo conjunto de parceiros, incluindo a Fundação de Saúde Pública da
Índia - Instituto Indiano de Saúde Pública-Gandhinagar (PHFI-IIPH-G) trabalham com
líderes governamentais e especialistas importantes em toda a Índia e internacionalmente
para desenvolver, lançar e implementar ação contra o calor planos . Os planos de ação
contra o calor são planos abrangentes para a construção da resiliência climática a
eventos extremos de calor por meio da conscientização pública e do alcance da
comunidade; sistema de alerta precoce e coordenação interagências; capacitação entre
os profissionais de saúde; e redução da exposição ao calor e promoção de medidas
adaptativas.

Um estudo publicado e revisado por pares descobriu que Ahmedabad, uma das maiores
cidades da Índia, evitou cerca de 1.190 mortes a cada ano após a implementação do
primeiro Plano de Ação contra o Calor do país. O Plano de Ação de Calor de
Ahmedabad foi originalmente lançado em 2013 e desenvolvido pelo NRDC, IIPH-G e
parceiros. Desde então, os Planos de Ação de Calor foram expandidos para mais de 23
estados e mais de 100 cidades e distritos por meio da liderança do NDMA.
Um componente importante dos planos de ação contra o calor inclui telhados
frios . Telhados frios refletem a luz do sol e absorvem menos calor. Dependendo da
configuração, telhados frios podem ajudar a manter as temperaturas internas mais baixas
em 2 a 5 ° C (3,6 - 9 ° F) em comparação com telhados tradicionais. São soluções
econômicas que funcionam para proteger grupos vulneráveis e comunidades faveladas.
Cidades, estados e o governo nacional estão tomando medidas para proteger as
comunidades e economizar nos custos de energia, por meio de programas de teto
frio. Por exemplo, Ahmedabad iniciou um programa de telhados frios para mais de 15.000
edifícios como parte de seu plano de ação para aquecimento deste ano, com foco em
favelas e edifícios de propriedade da cidade. Com base em seu programa piloto inicial de
dois anos atrás, Hyderabad agora tem um projeto de política estadual como parte de seu
programa de eficiência de construção. O governo nacional está trabalhando em prol do
resfriamento sustentável para todos com o Plano de Ação do Resfriamento da Índia, que
inclui a promoção de técnicas de resfriamento passivo, como telhados frios e programas
de eficiência energética para edifícios, condicionadores de ar e ventiladores.
Finalista do prêmio Ashden Cool Cities
O Ahmedabad Heat Action Plan, junto com seu programa de telhados frios, está entre os
dois finalistas para o prêmio na categoria Cool Cities, conforme destacado no blog Ashden
no início deste mês. Estamos honrados em compartilhar a nomeação com um escritório
de arquitetura liderado por mulheres ECOnsult , mantendo os trabalhadores agrícolas no
deserto egípcio frescos.
O prêmio Ashden Cool Cities, patrocinado pelo K-CEP e Climateworks, enfatizou a ligação
entre a pandemia COVID-19 e a crise climática porque “aqueles que já estão em
desvantagem estão em maior risco”. É por isso que os finalistas do Ashden incluem
organizações que ajudam os mais vulneráveis. Ashen também destaca outra ligação entre
as duas emergências e o tema para o finalista: “Como todos nós, seja qual for nossa
riqueza ou status, podemos nos unir para criar mudanças que beneficiem a todos”.
NRDC está profundamente honrado em compartilhar a nomeação Ashden com muitos
parceiros que contribuem para Planos de Ação de Calor e Programas de Telhados Frios
eficazes. Parabenizamos todos os nossos parceiros e suas funções exclusivas.




















Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA) - forte liderança no
desenvolvimento de rede estadual para expandir os planos de ação de
aquecimento para mais de 23 estados e 100 cidades e distritos
Departamento Meteorológico Indiano (IMD) - central para disseminar previsões
de 5 dias de temperaturas máximas diárias para mais de 350 cidades, vital para dar
tempo para se preparar e responder
Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) - esforço pioneiro para o primeiro Plano
de Ação de Calor no Sul da Ásia, adicionando um programa de telhados frios com o
objetivo de cobrir 15.000 telhados em 2020
Instituto Indiano de Saúde Pública - Gandhinagar (IIPH-G) - principal parceiro local
na promoção da mudança por meio de análises de ponta em mais de 1200 mortes
em excesso apenas no mês de maio durante a histórica onda de calor de 2010 em
Ahmedabad
Fundação de Saúde Pública da Índia (PHFI) - parceiro nacional na ampliação da
necessidade de resiliência climática na Índia conectando temperaturas elevadas,
calor extremo e mudanças climáticas
Mahila Housing SEWA Trust (MHT) - grupo liderado por mulheres que instala
telhados frios em favelas e comunidades de baixa renda em Ahmedabad
Saúde Pública e Administração de Maharashtra - parceiro estatal na ampliação dos
planos de ação contra o aquecimento na região de Nagpur
Autoridade de Gerenciamento de Desastre Estadual de Odisha (OSDMA) - parceira
estadual no desenvolvimento do primeiro plano de ação contra o calor em todo o
estado
Administrative Staff College of India (ASCI) - parceiro principal na concepção de
programas de telhado frio nas cidades de Hyderabad e Ahmedabad
Instituto Internacional de Tecnologia da Informação, Hyderabad (IIITH) - principal
parceiro na construção da base de evidências de que telhados frios funcionam no
contexto indiano para manter as temperaturas internas mais baixas e economizar
eletricidade
Departamento de Administração Municipal e Desenvolvimento Urbano de
Telangana (MAUD) - parceiro-chave em programas-piloto de telhados frios em
cidades e estados no sul da Índia

Muitas cidades, estados e instituições ao redor da Índia também contribuíram para a
eficácia dos Planos de Ação de Calor, incluindo hospitais públicos e privados, centros de
saúde urbanos, obras de ligação, 108 serviços de atendimento de ambulâncias e muito
mais. Vários especialistas internacionais também contribuíram para os Planos de Ação de
Calor e Telhados Frios, incluindo profundo conhecimento da Universidade de
Washington , Escola de Saúde Pública Mount Sinai Icahn e Instituto de Tecnologia da
Geórgia Tech , bem como, Telhados Frios de NYC , Oceano Nacional e Atmosférico
Agência , Health Information Network calor global , Indo-US Fórum de Ciência e
Tecnologia , do Desenvolvimento Clima e Knowledge Network, entre outros.

Como a mudança climática continua a alimentar ondas de calor brutais em todo o
mundo, estratégias eficazes de resposta à saúde pública são mais importantes do que
nunca. Aproveitando os pontos fortes da liderança governamental, coordenação eficiente
entre agências, experiência científica, programas de comunicação robustos, envolvimento
comunitário eficaz, ação forte na preparação para o calor pode oferecer benefícios que
salvam vidas. Ao discutir a semelhança entre a emergência do coronavírus e a crise
climática, Shloka Nath da TataTrusts recentemente nos lembrou: “O único barco que vai
nos salvar, é o barco que construímos juntos”.
Os autores gostariam de agradecer aos nossos colegas, Prima Madan e Polash Mukerjee,
que contribuíram para este blog.
FONTE:https://www.nrdc.org/experts/anjali-jaiswal/expanding-resilience-fight-brutal-heat-across-india

Um experimento crucial com o mosquito não poderia ter
sido melhor

Um micróbio extremamente comum pode impedir os insetos de espalhar o vírus que
causa a dengue.
Adi Utarini teve seu primeiro de dois surtos de dengue em 1986, quando ainda era
estudante de medicina. Em poucas horas, ela atingiu uma temperatura de 40 graus Celsius
e não conseguia se levantar, porque seu joelho estava tremendo muito. Em poucos dias,
ela estava no hospital. Essa experiência é comum na cidade natal de Utarini, Yogyakarta,
na Indonésia: ela tem uma das maiores taxas de dengue do país, que por sua vez tem uma
das maiores taxas de dengue do mundo . “Aqui, quando você pergunta às pessoas se elas
conhecem alguém que teve dengue, elas sempre podem dizer o nome de alguém”, diz
Utarini, agora professor de saúde pública na Universidade Gadjah Mada.
Graças ao trabalho dela, isso pode mudar em breve.
A dengue é causada por um vírus que infecta cerca de 390 milhões de pessoas todos os
anos e mata cerca de 25.000; a Organização Mundial da Saúde o descreveu como uma
das dez principais ameaças à saúde global. Ela se espalha pela picada de mosquitos,
principalmente da espécie Aedes aegypti . Utarini e seus colegas passaram a última
década transformando esses insetos das rodovias da dengue em becos sem saída. Eles
carregaram os mosquitos com uma bactéria chamada Wolbachia , que os impede de
serem infectados pelo vírus da dengue . Wolbachiase espalha muito rapidamente: se um
pequeno número de mosquitos transmissores for liberado em uma vizinhança, quase
todos os insetos locais devem estar livres da dengue em alguns meses. É como se a equipe
de Utarini vacinasse alguns indivíduos contra uma doença e, logo em seguida, toda a
população tivesse imunidade coletiva.

O World Mosquito Program (WMP), uma organização sem fins lucrativos que foi pioneira
nessa técnica, realizou pequenos estudos-piloto na Austrália que sugeriram que ela
poderia funcionar. Utarini, que co-lidera o WMP Yogyakarta, agora mostrou
conclusivamente que sim. Sua equipe lançou mosquitos transmissores de Wolbachia em
partes de Yogyakarta como parte de um ensaio clínico randomizado. Os resultados,
revelados no ano passado e agora publicados , mostraram que a Wolbachia se espalhou
rapidamente entre os mosquitos locais e reduziu a incidência de dengue em 77 por
cento. “Isso fornece o padrão ouro de evidência de que Wolbachiaé uma intervenção
altamente eficaz contra a dengue ”, diz Oliver Brady, especialista em dengue da Escola
de Higiene e Medicina Tropical de Londres, que não participou do estudo. “Ele tem o
potencial de revolucionar o controle do mosquito.”
Os resultados do ensaio foram tão encorajadores que os pesquisadores já
lançaram mosquitos transmissores de Wolbachia em todo o centro de Yogyakarta - uma
zona de 32 quilômetros quadrados que é o lar de mais de 400.000 pessoas. Eles agora
estão se expandindo para as províncias vizinhas mais densas, com o objetivo de proteger 4
milhões de pessoas até o final de 2022. Se tiverem sucesso, devem ser capazes de
prevenir mais de 10.000 infecções por dengue todos os anos, disse-me Katherine Anders
do WMP. E a equipe está otimista o suficiente para ousar pensar em um objetivo ainda
maior: eliminar a dengue da cidade por completo.
“A dengue é um vírus particularmente desafiador”, disse-me Natalie Dean, estatística da
Universidade da Flórida. Ele vem em quatro versões distintas, ou “sorotipos”. Pessoas que
se recuperam de um sorotipo ainda podem ser infectadas pelos outros três; se isso
acontecer, é mais provável que desenvolvam sintomas graves e potencialmente
letais . Por esse motivo, a única vacina existente contra a dengue também aumenta o risco
de dengue grave em pessoas que nunca foram infectadas e é recomendada apenas para
pessoas que já encontraram a doença .
Depois, há o mosquito. O Aedes aegypti já foi um inseto da floresta confinado à África
Subsaariana, onde bebia sangue de uma grande variedade de animais. Mas em algum
ponto, uma linhagem evoluiu para uma criatura urbana que prefere cidades a florestas e
humanos a outros animais. Transportado ao redor do mundo a bordo de navios negreiros,
o Aedes aegypti prosperou. Agora é indiscutivelmente o caçador humano mais eficaz do
planeta, seus sentidos perfeitamente sintonizados ao dióxido de carbono em nossa
respiração, o calor de nossos corpos e os odores de nossa pele. Os vírus que ele carrega
também prosperaram, incluindo os responsáveis pelo zika, chikungunya, febre amarela e
dengue. (A malária, a doença mais letal do mosquito, é causada por um parasita que é
transmitido por uma espécie diferente de mosquito.) “A dengue é uma das poucas
doenças infecciosas que aumentou ano a ano nas últimas décadas”, disse Brady. O
Aedes aegypti pode ser envenenado com inseticidas, mas rapidamente desenvolve
resistência. A água parada em que se reproduz pode ser removida, mas os mosquitos
sempre voltam. O mundo precisava de algo novo.

Wolbachia foi descoberta pela primeira vez em 1924, em uma espécie diferente de
mosquito. No início, parecia tão normal que os cientistas o ignoraram por décadas. Mas, a
partir da década de 1980, eles perceberam que ele tem um talento extraordinário para se
espalhar. Ele passa principalmente das mães dos insetos para os filhos e usa muitos
truques para garantir que os indivíduos infectados se reproduzam melhor do que os não
infectados. Até o momento, existe em pelo menos 40% de todas as espécies de insetos , o
que o torna um dos micróbios mais bem-sucedidos do planeta.
Mas o Aedes aegypti não é um dos hospedeiros naturais de Wolbachia . Scott O'Neill, o
fundador do WMP, passou décadas tentando fazer com que o último infectasse o primeiro
de forma estável, e sua equipe finalmente conseguiu em 2006 . Cinco anos depois, ele
lançou 300.000 de seus mosquitos especiais em dois subúrbios de Cairns, Austrália. Em
quatro meses, 80 a 90 por cento dos mosquitos locais estavam cheios de Wolbachia . Os
casos de dengue caíram, mas era difícil dizer se isso se devia aos mosquitos ou a algum
outro fator. Para provar que a Wolbachia pode realmente causar uma redução na dengue,
a equipe precisou montar um ensaio clínico randomizado. Foi o que aconteceu em
Yogyakarta .
Primeiro, o capítulo indonésio do WMP passou anos ganhando a confiança do
público. A abordagem Wolbachia não é ortodoxa e envolve a liberação de mosquitos vivos
no quintal das pessoas. Além de marcar reuniões com a comunidade e linhas diretas do
WhatsApp, “abrimos nosso laboratório de entomologia para que as pessoas vissem a
tecnologia por si mesmas”, disse-me Utarini. No momento em que os pesquisadores
começaram seu teste em 2017, suas pesquisas mostraram que o esforço teve o apoio de
88 por cento do público. A equipe dividiu grande parte da cidade em 24 zonas e
liberou mosquitos infectados com Wolbachia em metade delas. Quase 10.000
voluntários ajudaram a distribuir recipientes com ovos nos quintais locais. Dentro de um
ano, cerca de 95 por cento do Aedesmosquitos nas 12 zonas de liberação
abrigaram Wolbachia .
A partir de janeiro de 2018, a equipe acompanhou as pessoas da cidade que
compareceram aos postos de saúde com febre e testou para dengue. Isso continuou até
março de 2020, quando a pandemia encerrou prematuramente o teste - mas felizmente
não antes de ter participantes suficientes. A equipe descobriu que apenas 2,3% das
pessoas com febre que viviam nas zonas de liberação de Wolbachia tinham dengue, em
comparação com 9,4% nas áreas de controle. Wolbachia também pareceu funcionar
contra todos os quatro sorotipos de dengue e reduziu o número de hospitalizações por
dengue em 86 por cento.
Mesmo assim, esses números já notáveis provavelmente estão subestimados. Os
mosquitos se moveram, levando a Wolbachia para as 12 zonas de controle, onde nenhum
mosquito foi solto. E as pessoas também se mudam: eles podem viver em uma zona de
liberação de Wolbachia , mas ser picados e infectados com dengue em outro lugar. Ambos
os fatores teriam funcionado contra o ensaio, enfraquecendo seus resultados. É
surpreendente que esses resultados existam, muito menos que sejam tão

impressionantes. “Não temos fortes evidências de quão eficazes são as intervenções [da
dengue]”, diz Gonzalo Vazquez-Prokopec, da Emory University, que estuda doenças
transmitidas por vetores. “Quando você vê caminhões pulverizando inseticidas, não
sabemos quantos casos de dengue isso evita.”
O método de Wolbachia tem algumas limitações. A bactéria leva meses para se
estabelecer, então não pode ser “implantada para conter um surto hoje”, disse VazquezProkopec. Como o estudo de Yogyakarta mostrou, ele funciona apenas
quando Wolbachia atinge uma prevalência de pelo menos 80%, o que requer muito
trabalho e forte apoio da comunidade. E os vírus da dengue podem eventualmente
desenvolver alguma forma de resistir à Wolbachia . Ainda assim, a Wolbachia parece
bloquear as infecções por dengue de várias maneiras . Ele supera os vírus pelos nutrientes
de que precisam para se reproduzir e também estimula o sistema imunológico do
mosquito. Isso deve tornar mais difícil para os vírus contornar a Wolbachiabloqueio.
O método também traz outros benefícios. É auto-amplificado e auto-perpetuado: se um
número suficiente de mosquitos infectados com Wolbachia for liberado inicialmente, a
bactéria deve naturalmente vir a dominar a população local e permanecer assim. Ao
contrário dos inseticidas, a Wolbachia não é tóxica, não mata insetos benéficos (ou
mesmo mosquitos) e não precisa ser reaplicada, o que a torna muito econômica. Uma
análise da equipe de Brady mostrou que ele realmente economiza dinheiro ao prevenir
infecções .
“Não há razão para pensar que os benefícios para a saúde pública que estamos vendo em
Yogyakarta não seriam acumulados em outro lugar”, disse Anders. “A ciência está aí.” O
WMP está agora trabalhando em 11 países e territórios. Até agora, 7 milhões de pessoas
vivem sob o manto protetor da Wolbachia , e a meta da organização é cobrir pelo menos
75 milhões até 2025 e pelo menos meio bilhão até 2030. Essas pessoas não estarão
protegidas apenas contra a dengue. Wolbachia também parece funcionar contra outras
doenças que o Aedes aegypti carrega, incluindo Zika e febre amarela. Isso poderia
transformar esse mosquito de uma das espécies mais perigosas para os humanos em
apenas mais um incômodo cortante.
FONTE:https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/06/dengue-mosquitoesdefanged/619161/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=d5d9e1f3dc-briefing-dy20210610&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-d5d9e1f3dc-46140994

Brasil é eleito com 181 votos para o Conselho de Segurança
no biênio 2022-2023
O Brasil foi eleito com 181 votos para ocupar o assento não-permanente do Conselho de
Segurança em 2022-2023. A vaga é do grupo da América Latina e Caribe, Grulac.

Na sessão na Assembleia Geral também foram eleitos Albânia com 175, Gabão com 183,
Gana com 185 e Emirados Árabes Unidos com 179 votos cada um de acordo com a
distribuição pelas respectivas regiões.
Grupos
Com posse marcada para 1º de janeiro, o Brasil deve integrar o órgão pela 11ª vez,
ocupando a vaga deixada por São Vicente e Granadinas. O anúncio foi feito pelo
presidente da Assembleia Geral Volkan Bozkir.
Bozkir confirmou ainda a entreda no Conselho da Albânia, que concorreu pelo Grupo da
Europa de Leste, cujo lugar é atualmente ocupado pela Estônia. O Gabão e Gana ocuparão
os assentos não-permanentes no Conselho de Segurança pela quarta vez pelo Grupo
Africano no lugar do Níger e da Tunísia.
Irlanda e Noruega
Pela segunda vez, os Emirados Árabes Unidos ocuparão a vaga do Grupo Ásia-Pacífico que
é ocupada pelo Vietnã até o fim do ano.
O grupo da Europa Ocidental e Outros não disputou nenhum lugar em 2021. Os assentos
correspondentes à região continuam com a Irlanda e a Noruega até 2022.
O mandato do Brasil em 2022 no Conselho de Segurança coincide com as celebrações no
país dos 200 anos de Independência de Portugal.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1753422

Preparação para temporada de furacões com “atividade
fora do normal” junta AL
Uma reunião da Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, com entidades regionais
debate nesta quinta-feira a busca de recursos, ações de preparação e prontidão para
desastres.
As primeiras previsões para a temporada de furacões 2021 no Atlântico, que se estende
de junho a novembro, apontam para 60% de probabilidade de uma atividade acima do
normal.
Tempestades
A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, Noaa, estima que este ano
deverão
ocorrer
entre
13 a 20
tempestades
identificadas. Cinco delas
serão grandes furacões.

No evento, a Opas junta representantes de agências de coordenação de
desastres incluindo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, o Centro de
Coordenação para Prevenção de Desastres Naturais na América Central e a Agência
Caribenha de Gestão de Emergências de Desastres.
A diretora da Opas, Carissa Etienne, pediu que as autoridades dos países em risco de
furacões se preparem para um cenário ainda mais crítico do que o normal devido
à pandemia e à potencial devastação de ventos fortes e enchentes.
Etienne chamou a atenção para a “ameaça dupla”, para a qual se deve garantir serviços
de saúde “totalmente operacionais e proteger o bem-estar das populações antes,
durante e depois dos furacões”.
Isolamento
Outra necessidade é assegurar cuidados de emergência, hospitalização, leitos de UTI,
laboratórios e centros de quarentena e isolamento protegidos e funcionais. ”
A Opas já entrega suprimentos de emergência e ajuda na segurança de instalações
essenciais em países da América Latina e do Caribe.
O apelo às autoridades, especialmente as do Caribe, da América Central, do México e do
norte da América do Sul, é que atualizem os planos nacionais de resposta a furacões e
realizem exercícios de simulação.
A chefe da Opas diz que os países deveriam aprimorar os planos de evacuação, levando
em consideração medidas adicionais de distanciamento físico e higiene e saneamento
extras nos abrigos.
Suprimentos
O reforço deve ter em conta a garantia de uma equipe maior e suprimentos essenciais e
equipamentos de proteção.
A passagem dos furacões Eta e Iota em 2020 fez apertar as medidas e ações para este ano,
por haver países e territórios sofrendo as consequências da passada temporada de
furacões.
O diretor de Emergências da Opas lembrou que cerca 9,9 milhões de pessoas foram
afetadas pelos desastres que causaram danos consideráveis à infraestrutura médica,
especialmente em Honduras, na Guatemala, na Nicarágua e na Colômbia.
Ciro Ugarte destacou que as tempestades do ano passado e a pandemia em curso fazem
das atividades atuais de preparação e redução de risco “mais críticas do que nunca.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1753192
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