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Como a modelagem local pode construir resiliência na era
pós-COVID
Por Jeffrey Bohn e Ahmad Wani
O COVID-19 nos mostrou que precisamos de cadeias de suprimento e infraestrutura
mais resilientes - e avaliar os riscos em um nível hiperlocal é a chave para fazer isso com
sucesso.
A pandemia COVID-19 expôs cruelmente como muitos governos e instituições estão
despreparados para lidar com riscos complexos transfronteiriços. Os governos adotaram
uma série de abordagens durante esta crise, com resultados diferentes muitas vezes
levando a mortalidade excessiva inesperadamente alta e custos econômicos
crescentes. Essa resposta fragmentada pode fazer com que a doença ganhe força
renovada até o final de 2020 e além.
A disseminação da COVID-19 se acelerou em áreas caracterizadas por alta densidade
populacional, degradação ambiental, infraestrutura urbana deficiente e cuidados de saúde
inadequados. Esta doença exacerba a destruição que muitas áreas urbanas já sofreram
recentemente devido a desastres naturais induzidos pelas mudanças climáticas. A
sociedade não pode mais se dar ao luxo de esperar até que ocorra o próximo desastre, à
medida que a globalização, a urbanização, o desmatamento e a produção industrial de
alimentos propagam novas doenças e afetam a segurança alimentar, energética e
econômica das nações. Os serviços de prevenção localmente globais para promover a
resiliência não são mais um 'bom ter', mas sim um 'serviço obrigatório'.

Na dinâmica pós-COVID-19 normal, a sociedade deve desenvolver uma resiliência mais
profunda dentro de suas instituições e processos. Contra o pano de fundo de culturas em
rápida mudança, digitalização crescente, mudanças demográficas crescentes e crescente
desigualdade de riqueza, a natureza interconectada de saúde, economia, política e
tecnologia torna a definição de 'normal' um alvo móvel. O COVID-19 está acelerando esse
ritmo e escopo de mudança ao mesmo tempo em que expõe inadequações.
Mais do que nunca, líderes governamentais e executivos corporativos precisam de melhor
suporte para decisões. Até o momento, sistemas robustos de suporte à decisão,
habilitados por tecnologia, foram fragmentados e implantados de maneira desigual. Isso
precisa mudar. A fim de sobreviver a uma potencial depressão econômica, a indústria e o
governo devem trabalhar com as mãos presas para garantir cadeias de suprimentos e
infraestruturas resilientes e se preparar para cenários em que catástrofes acontecem
simultaneamente, como um furacão como o ciclone Amphan e subsequente evacuação
durante uma pandemia.
Muitos governos já coletam grandes quantidades de dados e algumas empresas
desenvolveram uma gama impressionante de tecnologias de modelagem de risco e
resiliência. Infelizmente, a maioria dos dados relevantes não é bem selecionada e as
tecnologias avançadas, em grande parte, não estão nas mãos dos principais tomadores de
decisão.
Evacuação de desastre durante COVID-19
Índia e Bangladesh foram atingidos recentemente pelo ciclone Amphan, que ameaçou
milhões de vidas. Eles não estão sozinhos. O primeiro dia de junho deste ano marcou o
início da temporada de furacões nos Estados Unidos e de tufões no Japão. A natureza
global desses riscos interconectados torna as soluções globalmente locais ainda mais
essenciais para a construção de sociedades resilientes.
No contexto de uma pandemia, o distanciamento social e a higiene são tão importantes
na redução da transmissão em abrigos de evacuação quanto em situações de não
desastre. Infelizmente, existem obstáculos muito maiores na forma de conformidade e
exequibilidade. As evacuações por furacão exigem que as pessoas se movam enquanto em
contato próximo umas com as outras, exacerbando a ameaça de contágio. Como
resultado, as evacuações por furacão, que são difíceis por si só, são ainda mais
complicadas pelas restrições de abrigos no local e podem propagar novamente a
pandemia. De acordo com o modelo SEIR do One Concern (um modelo epidemiológico
compartimental), o número de pessoas infectadas pode aumentar em até 20% em três
dias durante uma evacuação.
Esta abordagem para este desafio adapta modelos epidemiológicos compartimentais para
funcionar em uma escala hiper-local para desenvolver novas soluções relacionadas à
pandemia. Essas soluções modelam o impacto potencial das evacuações do furacão na

propagação do COVID-19 rastreando as transições entre aqueles que são suscetíveis,
expostos, assintomáticos, pré-sintomáticos, sintomáticos (leves e graves), hospitalizados e
recuperados a fim de otimizar a resposta ao desastre.
O risco de infecção pode então ser modelado em áreas densamente povoadas,
fornecendo informações que podem ser usadas ao planejar a reabertura de escolas,
igrejas e locais de trabalho. Ao usar dados de taxa de infecção hiperlocal, os tomadores de
decisão podem avaliar os riscos relacionados à propagação de doenças infecciosas.
A análise preditiva orienta um retorno seguro ao trabalho
Trazer de volta funcionários e clientes com segurança é atualmente uma questão
fundamental para os líderes empresariais. Os executivos precisam repensar suas
estratégias de produtividade e força de trabalho para se preparar melhor para uma
segunda onda de COVID-19 em potencial e para construir uma resiliência duradoura.
Uma análise recente examinou três fábricas automotivas dos Estados Unidos (a fábrica da
Tesla em Fremont, Califórnia, a fábrica da Ford em Chicago, Illinois e a fábrica da
Mercedes-Benz em Tuscaloosa, Alabama) para prever as taxas de infecção, que afetariam
as decisões dos fabricantes automotivos em relação à produção . Consideramos a
geografia, a data de reabertura, o número de funcionários, a taxa de casos COVID-19 local
em duas semanas, a taxa de mortalidade na população local e a idade da fábrica. Por
exemplo, a solução modelada previu uma chance de 99% de que uma fábrica em
particular teria pelo menos um trabalhador com teste positivo para COVID-19. Dois dias
depois, os funcionários da fábrica deram resultado positivo, forçando o proprietário a
interromper temporariamente a produção a um custo de milhões de dólares. Resiliência
como serviço '
Resiliência como serviço em seguros
A consciência do risco de pandemia aumentou significativamente devido ao COVID-19,
com perdas gerando novas exclusões de apólices e prejudicando negócios. Dados seus
processos de cobertura e ajuste de sinistros, o seguro tradicional não é adequado para
interrupções de negócios causadas por pandemia; muitos argumentam que as pandemias
não podem ser seguradas. Todos concordam, porém, que o melhor seguro é a prevenção,
evidenciando a necessidade de apoiar melhores decisões.
A pandemia de SARS em 2004 despertou partes do mundo para o risco de
pandemia. Infelizmente, naquela época, a tecnologia e os dados eram inadequados para
realizar o tipo de modelagem possível hoje. Agora, com nova inteligência de máquina e
unificação de dados, podemos modelar riscos em um nível hiperlocal para conduzir
análises preditivas que orientam serviços preventivos para ajudar a mitigar a interrupção
dos negócios. Além disso, essas ferramentas podem moldar a resposta do governo em
tempo real, redirecionando recursos e serviços de forma otimizada.

COVID-19 está forçando a indústria de seguros a repensar o risco de pandemia e
desenvolver novas soluções para ajudar antes, durante e depois dos eventos. O governo, a
indústria e o setor de seguros podem trabalhar juntos para minimizar as perdas por
interrupções de negócios e desenvolver resiliência social.
FONTE:https://www.weforum.org/agenda/2020/09/globally-local-scale-resilience-is-now-a-must-do/

Grupo de especialistas analisará
individual e comunitário sobre saúde

comportamento

A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou seu primeiro Grupo Consultivo Técnico
em Percepções e Ciências Comportamentais para a Saúde.
“A pandemia da COVID-19 ensinou ao mundo que as agências de saúde pública e
especialistas precisam entender melhor como as pessoas e as sociedades se comportam e
tomam decisões em relação à sua saúde”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretorgeral da OMS, a quem o Grupo apresentará um relatório.
“A OMS deseja garantir que tal compreensão e evidências informem todas as políticas,
diretrizes e programas.”
Após uma chamada global que atraiu mais de 200 candidaturas de 47 países, cerca de 21
consultores foram selecionados para representar uma variedade de países e experiência
em disciplinas relacionadas a projetar e implementar políticas e programas — não apenas
em termos da COVID-19, mas também em saúde pública em geral.
Psicologia, antropologia, promoção da saúde, ciências sociais e comportamentais,
neurociências, economia comportamental, marketing social, design thinking e
epidemiologia são algumas das áreas de especialização dos especialistas, que vêm de
agências governamentais, academia, organizações internacionais e sociedade civil — que
agora aconselharão a OMS sobre uma variedade de tópicos.
Embora as ciências sociais e comportamentais tenham estudado durante décadas o
comportamento humano, a tomada de decisões e os impulsionadores sociais e culturais,
nos últimos anos viu-se uma integração crescente em políticas e programas — o que
acabou se traduzindo em maior eficiência e melhor saúde.
“Fornecer aconselhamento baseado em evidências é fundamental para a missão da OMS,
mas para que esse conselho produza resultados e salve vidas, precisamos entender
melhor as tendências e os gatilhos que afetam se as pessoas agem ou não”, afirmou
Tedros.

A iniciativa deverá dar um papel mais proeminente e mais voz a disciplinas relacionadas a
ciências sociais e comportamentais no contexto da saúde.
Além de apoiar a formulação de políticas globais, o grupo visa criar métodos, ferramentas
e mecanismos para apoiar como os escritórios regionais e nacionais da OMS em uma
melhor compreensão do comportamento individual e comunitário.
O estabelecimento do grupo está de acordo com o 13º Programa Global de Trabalho da
OMS para o período de 2019-2023, que visa 1 bilhão de pessoas a mais se beneficiando da
cobertura universal de saúde; 1 bilhão de pessoas a mais protegidas de emergências de
saúde; e 1 bilhão de pessoas a mais com melhor saúde e bem-estar.
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6271:oms-reunegrupo-de-especialistas-para-mudanca-de-comportamento&Itemid=812

Pessoas com doenças crônicas mais vulneráveis a Covid-19,
alerta OMS
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que a Covid19 tem afetado de forma desproporcional pessoas com doenças crônicas como câncer,
doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias.
Neste 7 de setembro, começa a Semana Global de Ação contra as Doenças Crônicas.
Vulneráveis
Falando
a
jornalistas
em
Genebra, Tedros Ghebreyesus, afirmou
“a pandemia mostrou a urgência de abordar estas doenças e seus fatores de risco.”

que

As chances de desenvolver uma forma grave de Covid-19 grave são sete vezes maiores em
pacientes com obesidade. Os fumantes têm uma vez e meia mais probabilidade de
apresentar complicações graves.
Já as pessoas com diabetes têm de duas a quatro vezes mais probabilidade de sintomas
graves ou de morrer.
Todos os anos, as quatro doenças crônicas mais comuns (cardiovasculares, câncer,
diabetes e doenças respiratórias) causam mais de 40 milhões de mortes.
Desde o início da pandemia, os tratamentos foram afetados. O estudo mais recente
mostra uma interrupção nos serviços de saúde em 69% dos casos.
Reabertura

Falando sobre a recuperação pós-pandemia, o diretor-geral disse que “com a combinação
certa de medidas direcionadas e personalizadas, outros fechamentos nacionais podem ser
evitados” durante a pandemia de Covid-19.
Para Tedros, “ele são um instrumento contundente que têm causado graves perdas em
muitos países.”
Vários países estão usando uma abordagem baseada em dados para reabrir suas
economias e sociedades durante a crise de saúde
O chefe da OMS afirmou que várias nações estão usando uma abordagem baseada em
dados para reabrir suas economias e sociedades durante a crise de saúde.
Reabertura
Tedros disse que vários países estão usando uma abordagem baseada em dados
para reabrir suas economias e sociedades durante a crise de saúde.
A reabertura de sociedades, economias e fronteiras também foi o tema de um encontro
dos ministros das Relações Exteriores dos países do G-20 na quinta-feira.
Na
reunião, Tedros destacou quatro prioridades: evitar eventos
amplificadores,
capacitar a população, focar nos fundamentos da saúde pública e proteger os vulneráveis,
incluindo idosos.
Tratamentos
No início desta semana, a OMS emitiu novas orientações recomendando o uso de
corticosteroides em pacientes com formas graves de Covid-19.
Evidências analisadas pela agência mostram que estes medicamentos podem salvar a vida
de pacientes que estão recebendo oxigênio ou ligados a ventiladores.
Por outro lado, não ajudam pacientes com formas leves ou moderadas da doença,
podendo mesmo ser prejudiciais.
Vacina
Tedros falou ainda sobre o acesso a imunização contra o vírus, dizendo que nos “próximos
meses todos esperam ter boas notícias sobre uma vacina.”
Ele afirmou que, quando existir uma vacina eficaz, ela deve ser usada com eficácia.
Com o tempo, todas as pessoas devem ter acesso, mas, inicialmente, quando a oferta é
limitada, a prioridade deve ser a vacinação de trabalhadores essenciais e outros em maior
risco.
Obrigação

Para o chefe da agência, “a prioridade deve ser vacinar algumas pessoas em todos os
países, ao invés de todas as pessoas em alguns países.”
Tedros disse que, além de ser uma obrigação moral e de saúde pública, esta escolha
também faz sentido econômico. Para ele, a proposta Covax da OMS, sobre um consórcio
de vacinas, é a melhor forma de tornar isso uma realidade.
Segundo o diretor-geral, “em um mundo interconectado, se as pessoas em países de
rendas baixa e média não receberem vacinas, o vírus continuará a matar e a recuperação
econômica global será atrasada.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/09/1725412?utm_source=ONU+News++Newsletter&utm_campaign=45399c13cbEMAIL_CAMPAIGN_2020_09_05_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-45399c13cb105027597

OMS: Investir em saúde pública é investir em um futuro
mais seguro
“O mundo deve estar pronto quando a próxima pandemia vier”, disse o chefe
da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma coletiva
de imprensa em Genebra, nesta segunda-feira (7), instando os países a investirem mais
em saúde pública como parte de seus esforços para se recuperar da COVID-19.
“A COVID-19 está ensinando muitas lições a todos nós”, disse o diretor da OMS. “Uma
delas é que a saúde não é um artigo de luxo para quem pode pagar – é uma necessidade e
um direito humano. A saúde pública é a base da estabilidade social, econômica e política”,
acrescentou, conclamando os países a investirem em serviços de prevenção, detecção e
resposta às doenças.
Embora muitos países tenham feito “enormes avanços” recentemente no campo dos
medicamentos, muitos negligenciaram seus sistemas básicos de saúde pública, que é a
base para responder aos surtos de doenças infecciosas.
“Parte do compromisso de reconstrução de cada país deve incluir investimento em saúde
pública para que tenhamos um futuro mais saudável e seguro”, enfatizou o chefe da OMS.
“Em última análise, não estamos apenas lutando contra um vírus. Estamos lutando por um
futuro mais saudável, seguro, limpo e sustentável”.
Comitê de Revisão do Regulamento de Saúde Internacional

O chefe da OMS também informou que o Comitê de Revisão do Regulamento de Saúde
Internacional (RSI) iniciará seus trabalhos nesta terça-feira (8), e vai analisar a convocação
do Comitê de Emergência, a declaração de uma emergência de saúde pública de interesse
internacional, o papel e o funcionamento dos pontos focais nacionais do RSI e examinará
o progresso feito na implementação das recomendações dos comitês de revisão
anteriores.
O Comitê de Revisão, que incluiu especialistas independentes, avaliará o funcionamento
do Regulamento de Saúde Internacional e aconselhará se mudanças serão necessárias.
O RSI – um tratado internacional que rege a preparação e resposta a emergências de
saúde – foi adotado pela primeira vez em 1969 e é juridicamente vinculativo para 196
países, incluindo todos os Estados-membros da OMS. Sua última revisão foi feita em 2005.
O tratado descreve os direitos e obrigações dos países, incluindo a exigência de relatar
eventos de saúde pública, bem como os critérios para determinar se um evento constitui
ou não uma “emergência de saúde pública de interesse internacional”.
“Dependendo do progresso feito, o comitê pode apresentar um relatório de progresso
provisório à Assembleia Mundial da Saúde em novembro e um relatório final à Assembleia
em maio do próximo ano”, explicou o diretor da OMS.
FONTE:https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19/
FONTE:https://www.who.int/teams/ihr/ihr-emergency-committees

PNUD e Anvisa reprogramam atividades de projeto para
responder à COVID-19
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) reprogramaram as atividades de seu projeto de cooperação a
fim de responder às necessidades impostas ao país pela pandemia da COVID-19.
O projeto de ‘Estruturação do Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos para
Saúde’ prevê, a partir de agora, entre outras ações, o desenvolvimento de estudos com o
objetivo de padronizar a resposta a pandemias no Brasil.
Para a chefe de gabinete da presidência da Anvisa, Karin Mendes, a cooperação técnica
firmada com o PNUD vem demonstrando um nível de assertividade e transparência
exemplares. “A reprogramação das atividades dará subsídios para que a agência exerça

sua missão institucional de promover e proteger a saúde da população com êxito,
desenvolvendo projetos e pesquisas para combate à COVID-19 e demais temas
estratégicos”, afirmou.
O coordenador da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo do PNUD
Brasil, Cristiano Prado, acredita que a parceria entre Anvisa e PNUD assume um papel
essencial neste momento. “Sua reprogramação permitirá ao país desenvolver mecanismos
inovadores de extrema relevância para assegurar a saúde de todas e todos, que ajudarão
a recuperar de uma maneira melhor – e mais rápida – o nosso desenvolvimento
econômico e social”.
Outras atividades voltadas à pandemia da COVID-19 incluem:
– A identificação de laboratórios, instituições e universidades públicas que estão
desenvolvendo pesquisas sobre o tema;
– Elaboração e disseminação de vídeos educativos no âmbito da vigilância sanitária para a
sociedade;
– Elaboração de pareceres técnicos na área de infectologia e epidemiologia em face à
COVID-19;
– Desenvolvimento de estudos sobre impactos, riscos e medidas de vigilância para a
segunda fase do distanciamento social, incluindo diferentes modelos de prevenção e
cuidado.
Fortalecer a Anvisa
Em vigor desde 2010, o projeto em parceria com a Anvisa tem como principal objetivo
ampliar a capacidade do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de acompanhar a
qualidade e a efetividade de produtos e serviços colocados à disposição do cidadão. Nesse
contexto, estão em andamento a implementação do Registro Nacional de Implantes (RNI)
e do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM), voltados para
rastreabilidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária, em toda a cadeia produtiva,
desde a fabricação até o uso pela sociedade.
Além disso, com apoio do PNUD e parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a Anvisa está implantando a Rede Nacional de Especialistas em Produtos de
Terapias Avançadas (Reneta), que busca mapear e instrumentalizar oficialmente
especialistas e cientistas brasileiros para colaborar com a Anvisa em processos avaliativos
relacionados aos produtos de terapias avançadas.
Com o apoio da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no âmbito do projeto, ainda
está em execução uma iniciativa que tem como objetivo apoiar e fortalecer o processo de
implantação do Sistema Nacional de Biovigilância, orientando a execução e programação
de ações em articulação com os atores envolvidos no processo, sob o ponto de vista do

monitoramento da qualidade, segurança, eficácia e efetividade da doação e transplantes,
alinhado ao Programa Nacional de Segurança do Paciente.
Como é um tema prioritário para a Agência, a segurança do paciente também é objeto do
Curso de Especialização, oferecido na modalidade de Ensino a Distância com apoio do
PNUD e da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Iniciado em 2019,
o curso é oferecido para profissionais de saúde envolvidos com a prestação de cuidados
em qualidade em saúde e segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde que
prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Ainda na linha de capacitação, os servidores da Anvisa podem contar com o Curso de
Mestrado Profissional em Administração Pública, que tem como principal finalidade
qualificar os recursos humanos existentes na agência e alcançar melhores resultados na
prestação de serviços públicos.
FONTE:https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2020/anvisa-e-pnudreprogramam-atividades-de-projeto-para-responder-a.html

HIV e COVID-19: um momento único para aprender,
alavancar e construir sistemas resilientes para a saúde
O relatório “COVID-19 e HIV: 1 momento, 2 epidemias, 3 oportunidades – como
aproveitar o momento para aprender, alavancar e construir um novo caminho para a
saúde e direitos de todas as pessoas” (em inglês) mostra que, ao identificar as mudanças
dinâmicas necessárias, podem ser encontrados sistemas que são eficazes, inclusivos,
equitativos e com recursos suficientes.
“Dadas as dimensões épicas da emergência, o mundo precisa de unidade e solidariedade”,
disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. “Nossa luta de décadas
contra o HIV oferece lições essenciais. Seguindo essas lições e trabalhando juntos,
podemos garantir que as respostas nacionais de saúde cumpram a promessa da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a saúde e o bem-estar de todas as pessoas”.
As três oportunidades destacadas no relatório são: (1) que as principais lições aprendidas
com a resposta ao HIV devem se comunicar com as respostas à COVID-19; (2) como a
infraestrutura da resposta ao HIV já está impulsionando as respostas à COVID-19 e tem o
potencial de catalisar o progresso acelerado; e (3) como as respostas à COVID-19 e ao HIV
oferecem uma oportunidade histórica de construir uma ponte para sistemas de saúde
adaptáveis e orientados para resultados que funcionem para as pessoas.

Para a diretora-executiva do UNAIDS, Winnie Byanyima, esta é uma oportunidade única
de reimaginar os sistemas de saúde. “Todos os olhos estão voltados para a saúde, os
sistemas de saúde e os cuidados de saúde, com o desejo dos países de estarem bem
equipados para lidar não apenas com a COVID-19, mas também para criar sociedades mais
saudáveis e resilientes. Podemos aproveitar esta oportunidade aprendendo com o HIV e
com a COVID-19 para fazer mudanças importantes para desenvolver sistemas de saúde
baseados em direitos, equitativos e centrados nas pessoas”.
O relatório destaca como a resposta ao HIV pode ajudar a impulsionar uma resposta
acelerada à COVID-19 de maneiras que podem colaborar para garantir que tais esforços
não ocorram às custas da resposta ao HIV ou de outras prioridades essenciais de saúde.
Ao mesmo tempo em que o mundo empreende esforços focados para desacelerar a
disseminação da COVID-19, também deve redobrar os esforços para limitar qualquer
interrupção e promover a recuperação rápida dos serviços relacionados ao HIV, incluindo
a garantia de suprimentos ininterruptos de produtos e tecnologias essenciais para o HIV e
outras prioridades globais de saúde.
“A COVID-19 causou perdas significativas de vidas em muitas comunidades, mas
principalmente naquelas onde as desigualdades tornam as pessoas mais vulneráveis a
problemas de saúde. O aproveitamento da infraestrutura e da força de trabalho do HIV
ajudou a mitigar o que poderia ter sido uma situação muito pior”, disse o presidente/CEO
da International Association of Providers of AIDS Care (Associação Internacional de
Provedores de Cuidados com a AIDS, na tradução livre para o português) e co-organizador
da conferência virtual Fast-Track Cities com o UNAIDS, José M. Zuniga. “No entanto, com
os gastos atuais com HIV substancialmente fora do caminho, o mundo precisa
urgentemente aumentar os investimentos nas respostas ao HIV e à COVID-19 e não
desviar de uma epidemia para responder à outra”.
A infraestrutura extensa, dinâmica e ágil que foi construída em torno da resposta ao HIV
está sendo aproveitada de várias maneiras para ajudar na resposta ao COVID-19 e inclui a
entrega de serviços inovadores liderados pela comunidade. Por exemplo, 280.000 novas
pessoas profissionais de saúde treinadas pelo Plano de Emergência do Presidente dos
Estados Unidos para Alívio da AIDS (PEPFAR) estão atualmente auxiliando como primeiros
respondentes à COVID-19 em muitos países de baixa e média renda.
Além disso, 17 centros de referência de tratamento de HIV em Marrocos estão agora
funcionando como a primeira linha para serviços de tratamento de COVID-19. A Housing
Works, ONG que atua com pessoas que vivem com HIV ou AIDS, abriu dois abrigos na
cidade de Nova Iorque especificamente para pessoas sem-teto que tiveram resultado
positivo para a COVID-19.
O relatório destaca que, embora diferentes em muitos aspectos, a COVID-19 e o HIV
compartilham características importantes e que, ao incorporar as lições aprendidas com o
HIV, a resposta à COVID-19 pode evitar muitos erros. Um elemento essencial é a adesão e

liderança das comunidades. O ativismo comunitário acelerou a entrega de medicamentos
para o HIV que salvam vidas, a vigilância comunitária alertou as autoridades sobre a falta
de estoques de medicamentos perigosos e as comunidades prestaram serviços essenciais
de testagem e tratamento de HIV de porta a porta, além de estarem liderando esforços
para derrubar as leis punitivas que afastam dos serviços de saúde essenciais populações
como homens gays e outros homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e
pessoas que usam drogas.
O relatório também mostra a importância de fundamentar firmemente as respostas de
saúde nos direitos humanos e a necessidade de respostas transformadoras de gênero.
Outras ações incluem o fortalecimento de sistemas de informação estratégica capazes de
fornecer dados oportunos e precisos sobre a pandemia para identificar novos surtos e
coordenação global, vontade política sustentada e uma resposta multissetorial.
Os sistemas de saúde do futuro devem ser preparados para enfrentar qualquer nova
grande crise de saúde, sendo ágeis, orientados para resultados, inclusivos e centrados nas
pessoas. A COVID-19 e a resposta ao HIV devem ser usadas como uma oportunidade para
repensar sistemas de saúde que funcionem para as pessoas, maximizar a eficiência e
eficácia, atrair recursos suficientes e envolver as comunidades como parceiros essenciais
para a saúde.
A conferência virtual Fast-Track Cities 2020 acontece nos dias 9 e 10 de setembro,
reunindo cerca de 1.500 representantes de mais de 300 municípios em todo o mundo
para discutir as respostas urbanas à COVID-19 e ao HIV. Anthony Fauci, diretor do United
States National Institute of Allergy and Infectious Diseases, (Instituto Nacional de Alergia e
Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, na tradução livre para o português), fará o
discurso de abertura e o UNAIDS fará uma apresentação sobre a importância da
continuidade dos serviços de HIV durante a COVID-19 e discutirá estratégias de mitigação
para proteger os ganhos obtidos na resposta ao HIV.
FONTE:https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/20200909_lessons_hiv_covid

Pandemia pode ter prejudicado saúde mental da
população brasileira
Para discutir sobre saúde mental no contexto da pandemia de COVID-19, a Associação
Brasileira de Estudos Populacionais e o Fundo de População das Nações Unidas
(UNFPA) promoveram na semana passada (2), a 19ª edição da série de webinários
População e Desenvolvimento em Debate.

Participaram Ubiraci Matildes de Jesus, coordenadora executiva do Fórum Nacional de
Mulheres Negras; Margareth Arilha, pesquisadora do Núcleo de Estudos Populacionais
Elza Berquó (NEPO/Unicamp) e Maria Dilma Alves Teodoro, coordenadora Geral de Saúde
Mental, Álcool e Outras Drogas (DAPES/SAPS/Ministério da Saúde).
Maria Dilma compartilhou informações e dados preliminares de um projeto de pesquisa
realizada pelo Ministério da Saúde, que teve como objetivo rastrear a existência de
depressão, ansiedade e/ou estresse pós-traumático na população brasileira devido à
pandemia da COVID-19.
“Tivemos um total de 17.500 questionários respondidos e do ponto de vista de dados
demográficos, nós tivemos uma incidência maior no sexo feminino, com 71,9%. Tivemos
também, uma proporção significativa de ansiedade em 86,5% de todas as pessoas que
responderam”, explica a coordenadora Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas
(DAPES/SAPS/Ministério da Saúde).
A pesquisadora do Núcleo de Estudos Populacionais Elza Berquó (NEPO/Unicamp)
Margareth Arilha levou para a discussão fatores sociais que podem ter sido agravados
durante o período da pandemia.
“A epidemia trouxe uma perspectiva de indagação. Ela indaga a nossa vida cotidiana, as
formas como estamos nos relacionando conosco e com o outro, indaga nossas relações
afetivas, sexuais e reprodutivas; aponta questões que eram negligenciadas e provoca
questões latentes como abandono, solidão, violência, vulnerabilidades de gênero, raça e
idade ou aquelas trazidas pelas perspectivas das orientações sexuais.”
Incluindo a perspectiva da população negra, a coordenadora executiva do Fórum Nacional
de Mulheres Negras, Ubiraci Matildes de Jesus, alerta: “a pandemia só veio retratar e tirar
debaixo do tapete uma situação que a gente vem vivendo há algum tempo, que é
exatamente a invisibilidade de quem mais usa o Sistema Único de Saúde, ou seja, a
população negra brasileira, que corresponde a 80% da população que utiliza o SUS”.
“Na minha concepção, não existe a possibilidade de existir uma rede de saúde mental
bem equilibrada, com seus CAPS [Centro de Atenção Psicossocial] e RAPS [Rede de
Atenção Psicossocial] trabalhando de forma equânime, se a gente desconhece a
diversidade da população brasileira”, conclui Ubiraci Matildes de Jesus.
A mediação do webinário foi realizada por Junia Quiroga, representante auxiliar do Fundo
de População das Nações Unidas no Brasil.
Assista ao debate na íntegra
FONTE:https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46845-ministerio-da-saude-quer-saber-comoanda-a-saude-mental-do-brasileiro

FONTE:https://coronavirus.saude.gov.br/o-que-fazer

Pandemia da COVID-19 aumenta fatores de risco para
suicídio

Nas Américas, estima-se que cerca de 100 mil pessoas cometam suicídio todo ano, de
acordo com o último dado disponível, de 2016. Foto: OPAS
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) alertou, nesta quinta-feira (10), que a
pandemia da COVID-19 pode aumentar os fatores de risco para suicídio, incitando as
pessoas a falarem abertamente e de forma responsável sobre o assunto. A ideia é que,
mesmo com o distanciamento físico, as pessoas permaneçam conectadas com familiares e
amigos e aprendam a identificar os sinais de alerta.
O coronavírus está afetando a saúde mental de muitas pessoas. Estudos recentes
mostram um aumento da angústia, ansiedade e depressão, especialmente entre os
profissionais de saúde. Somadas às questões de violência, transtornos por consumo de
álcool, abuso de substâncias e sentimento de perda, tornam-se fatores importantes que
podem aumentar o risco de uma pessoa decidir tirar a própria vida.
“Nós ainda não sabemos como o aumento da depressão, da violência doméstica e do uso
de substâncias afetará as taxas de suicídio, mas é importante conversar sobre o assunto,
apoiar uns aos outros nestes tempos de pandemia e conhecer os sinais de alerta de
suicídio para ajudar a preveni-lo”, comentou o chefe de saúde mental e abuso de
substâncias da OPAS, Renato Oliveira e Souza.
Desde 2003, no dia 10 de setembro, a Associação Internacional para a Prevenção do
Suicídio (IASP), em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), promove o
Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Neste ano, o tema é “Trabalhando juntos para
prevenir o suicídio”.
Nas Américas, estima-se que cerca de 100 mil pessoas cometam suicídio todo ano, de
acordo com o último dado disponível, de 2016. A maioria dos suicídios na região ocorre

em pessoas entre 25 e 44 anos (36%) e entre 45 e 59 anos (26%). As maiores taxas de
suicídio das Américas estão na Guiana e Suriname.
Assim como no resto do mundo, os casos de suicídio nas Américas são mais comuns entre
os homens, correspondendo a cerca de 78% de todos os registros. Nos países com maior
renda, o número de homens que cometem suicídio é três vezes maior que entre as
mulheres. Já nos países de baixa e média renda, a taxa é de 1,5 homem morto por essa
causa para cada mulher.
“Neste ano de 2020 nos encontramos em circunstâncias muito inesperadas e desafiadoras
devido ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. O impacto do novo coronavírus
provavelmente afetou o bem-estar mental de todos. E é por isso que neste ano, mais do
que nunca, é fundamental que trabalhemos juntos para prevenir o suicídio”, destacou
Renato Oliveira e Souza.
É muito importante que as pessoas estejam conectadas umas às outras, atentas aos sinais
de alerta e a como reagir para prevenir o suicídio. Mesmo nestes momentos de maior
distanciamento físico, as pessoas podem manter vínculos sociais e cuidar da saúde
mental.
Sinais de alerta de suicídio
A maioria dos suicídios é precedida por sinais de alerta verbais ou comportamentais,
como falar sobre: querer morrer, sentir grande culpa ou vergonha ou sentir-se um fardo
para os outros. Outros sinais importantes são sensação de vazio, desesperança,
aprisionamento ou falta de razão para viver; sentir-se extremamente triste, ansioso,
agitado ou cheio de raiva; ou com dor insuportável, seja emocional ou física.
Além disso, mudanças comportamentais, como fazer um plano ou pesquisar maneiras de
morrer; afastar-se dos amigos, dizer adeus, distribuir itens importantes ou fazer
testamentos; fazer coisas muito arriscadas, como dirigir em velocidade extrema;
mudanças extremas de humor; comer ou dormir muito ou pouco; usar drogas ou álcool
com mais frequência. Todos estes podem ser sinais para um possível suicídio.
Como prevenir o suicídio
O suicídio pode ser evitado e há intervenções eficazes disponíveis. A nível pessoal, a
detecção precoce e o tratamento da depressão e dos transtornos por uso de álcool são
essenciais para a prevenção do suicídio, bem como o contato com pessoas que já
tentaram o suicídio. O apoio psicossocial nas comunidades é muito importante para o
aconselhamento nesses momentos. Em caso de detecção de sinais de suicídio em si
mesmo ou em alguém, a recomendação é procurar ajuda de um profissional de saúde o
mais rápido possível.

Remover as barreiras de acesso aos cuidados de saúde mental, limitar o acesso aos meios
para cometer suicídio, fornecer informações verdadeiras e adequadas sobre o assunto na
mídia, bem como reduzir o estigma associado à procura de ajuda psicológica também
podem ajudar a reduzir o suicídio.
A OPAS está trabalhando com os países das Américas para fortalecer os sistemas de saúde
que contam com poucos recursos ou estão sobrecarregados pela pandemia da COVID-19,
de modo a fazer frente ao aumento de casos de saúde mental (tanto novos, como
agravantes de casos pré-existentes) e para manter a continuidade dos tratamentos das
pessoas com problemas de saúde mental e uso de substâncias.
A OPAS também recomenda incorporar o apoio à saúde mental e psicossocial nos planos e
esforços de resposta à COVID-19. Algumas recomendações incluem atendimento remoto
ou virtual, adaptação e disseminação de mensagens para a população em geral, bem
como para as populações de maior risco, e treinamento de profissionais de saúde e outros
membros da comunidade sobre o assunto.
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6277:pandemia-decovid-19-aumenta-fatores-de-risco-para-suicidio&Itemid=839

As mães não estão bem: como as políticas de pandemia de
coronavírus penalizam as mães
Por Clifton van der Linden, Universidade McMaster
Após sua recente nomeação como primeira mulher ministra das finanças do Canadá,
Chrystia Freeland reconheceu rapidamente que uma promoção como a dela era uma
raridade para uma mulher na era do COVID-19.
“O desafio econômico criado pelo coronavírus está atingindo as mulheres de maneira
particularmente difícil”, disse Freeland em uma reunião da mídia após sua
nomeação . “Está atingindo as mães de maneira particularmente difícil. Estamos vendo a
participação das mulheres na força de trabalho cair muito. ”
Os comentários de Freeland ecoam evidências crescentes do impacto desproporcional da
pandemia COVID-19 nas mulheres em todo o mundo .
Mulheres expulsas

Um relatório recente do Royal Bank of Canada descobriu que a participação das mulheres
na força de trabalho canadense caiu 4,7 por cento entre fevereiro e maio. Existem vários
fatores que contribuíram para o que foi apelidado de “ recessão ”, mas as obrigações de
cuidar dos filhos são um dos mais citados . Durante o mesmo período, o emprego entre
mulheres com filhos pequenos ou em idade escolar caiu sete por cento, enquanto os
homens com filhos na mesma faixa etária viram apenas um declínio de quatro por cento.
A evidência indica que em lares com crianças, as ramificações das medidas de abrigo em
casa - que fecharam escolas e creches em todo o país, ao mesmo tempo que proíbem as
famílias de solicitar apoio com creche de qualquer pessoa fora de casa - têm caído
desproporcionalmente para as mulheres.
Ampliando a lacuna
No meio de uma crise econômica em que todos os apoios de creches são repentinamente
suspensos, os pais não podem ser culpados por chegar à difícil, mas aparentemente
racional, conclusão de que quem ganhava mais deveria permanecer na força de
trabalho. Mas a diferença generalizada de gênero nos rendimentos , que faz com que as
mulheres ganhem menos do que os homens, em média, significa que a carreira de um
homem é geralmente favorecida nesse cálculo.
Além disso, não está claro se a diferença de rendimentos entre homens e mulheres
sempre determina como as obrigações de cuidar dos filhos são alocadas. A pesquisa
mostrou que, mesmo nos casos em que as mulheres são os principais ganha-pão de uma
família, elas assumem mais as tarefas domésticas .
Mas as estatísticas de emprego são apenas a ponta do iceberg. Nem todas as famílias com
filhos no Canadá tiveram um pai que deixou a força de trabalho para cuidar de seus filhos
durante a pandemia. Muitas famílias canadenses com filhos pequenos em casa tiveram
que conciliar empregos de tempo integral com creches em tempo integral. Os pais tiveram
que assumir responsabilidades adicionais de educação domiciliar. Todas as famílias
canadenses, independentemente do emprego, tiveram que fazer mais com menos. Mas
como essa carga de trabalho foi distribuída?
Em um estudo recente publicado na Politics & Gender , meus co-autores e eu procuramos
entender melhor como o aumento das obrigações de cuidado infantil durante a pandemia
COVID-19 foi compartilhado entre mulheres e homens no Canadá.
Com base nas descobertas da iniciativa COVID19Monitor.org , um estudo de pesquisa de
opinião pública em andamento da Vox Pop Labs sobre os impactos sociais da pandemia,
encontramos disparidades marcantes nos lares canadenses no que diz respeito ao número
auto-relatado de horas gastas em cuidados infantis por mulheres e homens antes mesmo
da pandemia. Essas disparidades são significativamente exacerbadas pelas respostas do
governo ao COVID-19.

O Vox Pop Labs entrevistou 4.070 canadenses ao longo de um período de duas semanas
no final de abril e início de junho sobre o número de horas que eles gastaram em várias
tarefas em uma semana média antes da pandemia em comparação com durante a
pandemia.
Tanto homens quanto mulheres em famílias canadenses com crianças menores de 15
anos relataram gastar em média 39 por cento mais tempo com creches durante a
pandemia. Assim, pelo menos em termos de aumento proporcional de horas gastas
cuidando dos filhos, homens e mulheres parecem ter arregaçado as mangas na mesma
medida (embora se saiba que os homens superestimam suas respectivas contribuições
para o cuidado dos filhos ).
Mas esta medida desmente uma distribuição maciçamente desigual das obrigações de
cuidado infantil entre homens e mulheres no Canadá antes da pandemia, que criou as
condições para disparidade ainda maior depois que a pandemia atingiu.
Rastreando cuidados infantis
Mesmo antes do COVID-19 desencadear as medidas de abrigo em casa, as mulheres com
filhos em casa relataram gastar mais do que o dobro de horas em creches do que os
homens. Os homens relataram uma média de 33 horas por semana gastas em creches
antes da pandemia, em comparação com 46 horas durante a pandemia. As mulheres
relataram ter gasto em média 68 horas com creches em uma determinada semana antes
do início do COVID-19 e 95 horas depois disso.
Para colocar as coisas em perspectiva, essas descobertas sugerem que a mãe canadense
média despendia 13,5 horas por dia cuidando dos filhos no final de abril e início de junho aproximadamente o equivalente à média de horas de vigília de crianças
pequenas. Embora a amostra inclua pais que ficam em casa, que já passam a maior parte
de suas horas de vigília cuidando dos filhos, ela também inclui mulheres que afirmam
estar empregadas em tempo integral. Trabalhar em tempo integral junto com creche em
tempo integral permitiria teoricamente apenas 2,5 horas de sono por noite.
Obviamente, isso é insustentável. Algo tem que ceder.
Impactos alarmantes
Essas descobertas são algumas das mais alarmantes ainda quando se trata de medir o
impacto que as medidas relacionadas à pandemia tiveram sobre as mães no Canadá. Eles
mostram que as mulheres canadenses com filhos em casa prejudicaram sua saúde mental
quando comparadas com os homens, o que não é nenhuma surpresa, dadas as
circunstâncias.

Uma vez que a pandemia comece a diminuir, o foco na recuperação econômica deve fazer
um balanço das implicações de gênero das medidas de emergência, particularmente para
mulheres em famílias com filhos pequenos. Isso é essencial se quisermos compensar o
fardo desigual que as mães do Canadá carregaram durante esta crise.
FONTE:https://theconversation.com/the-moms-are-not-alright-how-coronavirus-pandemic-policiespenalize-mothers-144713

Do insight à ação: igualdade de gênero na sequência do
COVID-19
Os impactos das crises nunca são neutros em termos de gênero e o COVID-19 não é
exceção. Embora os homens supostamente tenham uma taxa de mortalidade mais alta,
mulheres e meninas são especialmente prejudicadas pelas consequências econômicas e
sociais resultantes. Os impactos nas mulheres e meninas pioraram em todas as áreas. As
mulheres estão perdendo seus meios de subsistência mais rapidamente porque estão
mais expostas a setores econômicos duramente atingidos. De acordo com uma nova
análise encomendada pela ONU Mulheres e o PNUD, em 2021 cerca de 435 milhões de
mulheres e meninas viverão com menos de US $ 1,90 por dia - incluindo 47 milhões
empurradas para a pobreza como resultado do COVID-19.
Os impactos não são apenas econômicos. A transferência de fundos para a resposta à
pandemia está dificultando o acesso das mulheres à saúde sexual e reprodutiva. Os
relatos de violência contra as mulheres aumentaram em todo o mundo, à medida que
ordens generalizadas de permanência em casa forçam as mulheres a se abrigarem com
seus agressores, muitas vezes com consequências trágicas. Mais pessoas em casa também
significa que o fardo dos cuidados não remunerados e do trabalho doméstico aumentou
para mulheres e meninas, literalmente levando algumas à beira do colapso. Mulheres e
meninas em comunidades que já se recuperam da pobreza institucionalizada, racismo e
outras formas de discriminação estão particularmente em risco: Elas enfrentam taxas mais
altas de transmissão de COVID-19 e fatalidades e estão mais expostas aos impactos
secundários, incluindo perda de rendimentos e meios de subsistência.
FONTE:https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-ofcovid-19-en.pdf?la=en&vs=5142

Contribuições de resiliência do código internacional de
construção
Este relatório é o primeiro de uma série de várias partes que examina como os códigos
que compõem os Códigos Internacionais (I-Codes) contribuem para a resiliência. Ele se
expande no relatório introdutório Building Community Resilience through Modern Model
Building Codes.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73424_734241917804ibcresiliencewhitepaper.pdf

O importante papel dos códigos de energia na obtenção de
resiliência
Os códigos de construção são uma estratégia essencial para alcançar a resiliência. Os
códigos de construção fornecem requisitos mínimos para proteger a segurança da vida no
ambiente construído - todos os dias e particularmente em face dos perigos. Os códigos de
energia não são exceção. As estratégias baseadas em códigos para aumentar a resiliência
da comunidade devem ser coordenadas em todos os códigos de construção, incluindo
códigos de energia, encanamento, mecânico, elétrico e de incêndio. Embora os códigos de
energia tenham sido desenvolvidos principalmente para aumentar a eficiência energética
(uma meta de resiliência em si), eles também são um importante contribuidor para a
resiliência individual e comunitária de outras maneiras. Este artigo examina a interseção
de energia e resiliência (aqui denominada nexo energia / resiliência) e o papel importante
dos códigos de energia no apoio à resiliência da comunidade.
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73426_734261918078grancrieccresiliencewhi.pdf

Fechando as lacunas: Avançando na preparação, resposta e
recuperação de desastres para idosos
Os adultos mais velhos experimentam consistentemente a maior proporção de vítimas
durante e após desastres naturais em comparação com grupos de idades mais jovens. Em
2005, aproximadamente metade de todas as mortes resultantes do furacão Katrina
ocorreram entre pessoas com 75 anos ou mais. Da mesma forma, após o furacão Sandy
em 2012, o The New York Times relatou que aproximadamente metade das pessoas que
morreram na tempestade tinham 65 anos ou mais, muitos dos quais se afogaram em casa
ou morreram devido aos ferimentos causados pela tempestade.
25 recomendações finais de especialistas baseadas em evidências para intervenção são
propostas neste documento para reduzir resultados adversos para idosos durante e após
desastres. As recomendações finais foram organizadas com base nos seis domínios de
gerenciamento de emergência identificados (pp. 6-9):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domínio de indivíduos e cuidadores não remunerados;
Domínio de serviços e programas comunitários;
Profissionais de saúde e domínio do pessoal de resposta a emergências;
Domínio das instituições e organizações de cuidados;
Legislação / domínio da política; e
Domínio de pesquisa.

FONTE:https://www.redcross.org/content/dam/redcross/training-services/scientific-advisorycouncil/253901-03%20BRCR-Older%20Adults%20Whitepaper%20FINAL%201.23.2020.pdf

Preparação das famílias para incêndios florestais: o papel
do envolvimento dos residentes com as fontes de
informação
O relatório a seguir mostra que mesmo depois de controlar as percepções de risco de
incêndio florestal, as pessoas que acessam e se envolvem com as fontes de informação
estão melhor preparadas para incêndios florestais do que aquelas que não o fazem. O
relatório observa, no entanto, que a maioria das pessoas não está acessando as
informações sobre como preparar suas famílias para incêndios florestais, apesar de
estarem em risco de ocorrência. Várias conclusões importantes são resumidas abaixo.


Pessoas que usaram uma das três fontes ativas de informação (ou seja, reuniões
de informação, sites ou brochuras) ou viram um comercial de televisão relacionado









ao incêndio florestal, em média completaram uma porcentagem significativamente
maior de preparação física e ações de planejamento em comparação com aqueles
que não o fizeram acessou uma fonte de informação.
Pessoas que usaram várias (2 ou 3) fontes de informações ativas também
concluíram uma porcentagem significativamente maior de preparação física e
ações de planejamento em comparação com aquelas que acessaram apenas uma
fonte de informações.
O uso de sites teve o maior impacto positivo nas ações de preparação, seguido
pelo uso de brochuras. Comparecer a reuniões e assistir a um comercial de
televisão teve apenas pequenos efeitos na preparação.
Vinte e três por cento das pessoas usaram um folheto para acessar informações
sobre a preparação para incêndios florestais, enquanto 20% usaram um site e 5%
participaram de uma reunião local.
No geral, menos da metade das pessoas pesquisadas (44%) havia usado pelo
menos um dos três tipos de fontes ativas de informação (isto é, reuniões de
informação, sites ou brochuras). Cinquenta e dois por cento das pessoas, no
entanto, lembram-se de ter visto um comercial relacionado ao incêndio florestal
na TV nos últimos seis meses.

FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-7289

Mudanças climáticas e a tirania da distância psicológica
Por Caroline Tang
Com os incêndios florestais do verão passado em grande parte fora das manchetes, a
distância psicológica que as pessoas podem sentir em relação às mudanças climáticas
aumentou?
O professor Ben Newell da UNSW Sydney pesquisa a psicologia da mudança climática há
uma década e seu trabalho se concentra em como lidar com as noções preconcebidas que
as pessoas têm que atrapalham sua tomada de decisões diante de um futuro incerto.
O professor Newell disse que a temporada de incêndios do verão passado foi
“extremamente ruim”, mas ele se perguntou o que aconteceria com as atitudes das
pessoas em relação às mudanças climáticas se os incêndios florestais fossem menos
severos neste verão.
“A névoa de fumaça do verão passado foi uma grande preocupação porque algumas
pessoas a viam como a nova norma. Eles deram de ombros e disseram: 'Oh, está

fumegante hoje e já passamos alguns meses, tanto faz', mas parece errado já estar a
ponto de aceitar que as coisas são assim agora ”, disse ele.
“Os incêndios, no entanto, levaram as pessoas a falar sobre as mudanças climáticas e
quais ações devemos tomar para combatê-las, mas não necessariamente será o caso de
que no próximo verão os incêndios serão tão graves - então, as pessoas podem pensar na
urgência de agir não é tão bom.
“Este tem sido um tema abrangente da minha pesquisa em comunicação sobre mudança
climática e compreensão das reações psicológicas das pessoas à ciência da mudança
climática: a noção de distância psicológica que as pessoas colocam entre si e a mudança
climática.”
O Prof. Newell definiu a distância psicológica como um “construto” em um de seus
estudos: “A distância psicológica se refere à medida em que um objeto é removido de si
mesmo; por exemplo, na probabilidade de ocorrência, no tempo, no espaço geográfico ou
na distância social ”, disse.
“Portanto, se as pessoas percebem as mudanças climáticas como psicologicamente
distantes de si mesmas, elas podem interpretá-las em termos mais abstratos,
potencialmente impedindo a ação se a ameaça for percebida como menos real, tangível
ou relevante.
“Por exemplo, o derretimento do Ártico e da Antártica tem sido um sinal de alerta há
anos, mas como eles são escassamente povoados, não é a frente e o centro das
preocupações de muitas pessoas.
“Por outro lado, é encorajador que haja cada vez mais pesquisas que mostram como a
experiência direta com eventos percebidos como relacionados às mudanças climáticas,
como clima extremo e seca, pode reduzir a distância psicológica percebida.”
Quando desastres aparentemente 'raros' se tornam frequentes
O Prof. Newell pesquisou como as informações sobre desastres naturais “raros” simulados
influenciam a tomada de decisão das pessoas sobre viver ou não em áreas sujeitas a risco.
Em um de seus estudos com experimentos no micromundo , os participantes ganharam
mais pontos ao escolher viver em áreas mais arriscadas - áreas mais seguras receberam
menos pontos - mas todos perderam pontos se um desastre afetou sua área.
Os participantes receberam diferentes informações sobre a frequência, localização e
acúmulo de desastres ao longo do tempo - e tiveram a opção de realocar após cada
rodada de desastres. O Prof. Newell disse que as simulações de desastres podem ser vistas

no contexto da distância psicológica que as pessoas sentem entre si mesmas e as
mudanças climáticas.
“Fatores que influenciam a distância psicológica - tempo, certeza, distância social e
geografia - podem servir para tirar as coisas da sua mente e encorajá-lo a pensar sobre as
coisas de forma abstrata”, disse ele.
“Nos mundos experimentais em nossa pesquisa, se o desastre aconteceu e as pessoas
foram informadas que era um evento 'uma vez em 100 anos', isso significava que eles
imediatamente se mudaram daquela região para uma que pensavam que poderia ser mais
segura ou será que eles ficar porque pensaram que isso não aconteceria novamente por
mais cem anos?
“Examinar as razões por trás da tomada de decisão das pessoas estava fora do escopo
desse estudo, mas em um trabalho mais recente , começamos a nos perguntar como
poderíamos comunicar tendências de longo prazo em eventos climáticos severos,
reforçando assim o acúmulo de eventos e o aumento em seus riscos associados, ao longo
do tempo. ”
O Prof. Newell disse que esses tipos de estudos têm implicações para a comunicação das
mudanças climáticas.
“Se coletarmos todos os dados históricos sobre as tendências das mudanças climáticas,
desastres supostamente 'raros' começam a se acumular, tornam-se mais frequentes e
acontecem mais próximos no tempo”, disse ele.
“Esse é o tipo de mensagem que precisamos comunicar para ajudar a reduzir a distância
psicológica que as pessoas podem sentir entre si mesmas e as mudanças climáticas”.
Nenhuma 'fórmula mágica' para comunicar o risco das mudanças climáticas
O professor Newell disse que as informações que consumimos sobre desastres naturais,
como a emergência do incêndio florestal no verão, influenciaram a forma como as
pessoas psicologicamente distantes se sentiam em relação às mudanças climáticas.
“Pessoas diferentes responderão a mensagens diferentes. Algumas pessoas responderão
por terem a ciência explicada a elas, enquanto outras pessoas não se importam com a
ciência, mas sabem que há um problema ”, disse ele.
“Por outro lado, algumas pessoas vão ouvir apenas os argumentos econômicos, enquanto
para outras é tudo sobre as obrigações sociais, éticas e morais. Então, está tudo na
mistura e temos que tentar encontrar o equilíbrio certo de perspectivas.

“Mas não tenho certeza de qual é a fórmula mágica, porque, com todas essas coisas, não
acho que exista uma fórmula mágica de comunicar o risco das mudanças climáticas.”
O Prof. Newell também reconheceu que a constante sobrecarga de informações que as
pessoas consomem, tanto da mídia tradicional quanto da nova mídia, pode “normalizar”
desastres naturais na mente das pessoas e encorajá-las a ignorar os riscos das mudanças
climáticas.
“Há muita literatura que mostra que as pessoas se adaptam e concordam em ver muitos
do mesmo tipo de estímulo repetidamente - então, as pessoas ficam cada vez mais
propensas a dizer: 'Sim, é a mesma coisa'”, ele disse.
“Às vezes até eu me pego pensando, 'Não consigo mais pensar nessas coisas porque é
muito difícil', mas me lembro da necessidade de continuar falando sobre isso, de
continuar reiterando a mensagem.
“Mesmo que haja o perigo de habituação ou desligamento, o perigo de não falar sobre
isso é muito pior. Portanto, o lembrete contínuo de que essas coisas estão acontecendo
agora e continuarão acontecendo novamente tem que ser parte integrante disso.
O prof. Newell disse que era errado sugerir que a mídia deveria minimizar ou parar de
relatar desastres naturais para evitar a normalização de tais eventos na mente das
pessoas.
“Muitas vezes há essa tensão entre tornar a mensagem atraente e envolvente, mas não
empurrá-la tão longe que as pessoas simplesmente se desliguem por medo ou
desinteresse”, disse ele.
“Com os incêndios florestais, o medo estava definitivamente presente, mas a parte difícil
é: o que está acontecendo na mente das pessoas agora que os incêndios em geral
escaparam das manchetes - particularmente, para aqueles a quem os incêndios não
afetaram diretamente?
“Não há solução fácil para manter a mensagem central - que a propensão para que esses
eventos ocorram está aumentando e é necessário agir agora - na frente e no centro, sem
o risco de sermos dispensados.”
Por que ainda há esperança de um amanhã melhor
Apesar dos riscos crescentes das mudanças climáticas e das preocupações de que as
pessoas psicologicamente distantes do problema possam “desligar-se”, o Prof. Newell
disse que ainda tem esperança de que a situação melhore para o bem do planeta e das
gerações futuras.

“Você sempre tem que ter esperança, porque se você não tem esperança, como você
continua? Minha esperança é que o incêndio florestal no verão tenha sido um ponto
crítico ”, disse ele.
“Tive a maior esperança em muito tempo quando vi as greves de mudança climática
lideradas por estudantes da escola e o número de pessoas que eram apaixonadas o
suficiente para sair e protestar, fazer barulho e tentar cobrar dos políticos, para obter
algum senso de impulso.
“Portanto, é necessário ter uma mensagem clara sobre os riscos das mudanças climáticas,
a necessidade de repetir essas informações e a necessidade de dar indicações claras sobre
as ações que as pessoas podem realizar e o impacto que podem ter no meio ambiente.”
Um dos projetos mais recentes do Prof. Newell é co-liderar o Grande Desafio UNSW sobre
Prosperar no Antropoceno , onde ele apresenta sua visão para o Antropoceno .
“Antropoceno” é definido como o período de tempo durante o qual as atividades
humanas tiveram um impacto ambiental na Terra, considerado como constituindo uma
era geológica distinta .
O Prof. Newell disse: “Conforme afirmei em minha visão para o Antropoceno, todos
devemos ser capazes de 'fazer a coisa certa pelo meio ambiente' sem ter que pensar sobre
isso. Um caminho potencial é fazer da escolha pró-ambiental a escolha fácil. Se os hábitos
são comportamentos que exigem um mínimo de esforço cognitivo, então vamos tirar o
esforço da escolha ”.
FONTE:https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/climate-change-and-tyranny-psychological-distance

Melhorando a aplicação e o uso de informações climáticas:
três lições da psicologia comportamental
Este resumo de política resume um relatório técnico e uma revisão de literatura do
projeto Adaptation Thought Leadership and Assessments (ATLAS), financiado pela USAID,
em colaboração com o Climate System Analysis Group (CSAG) da Universidade da Cidade
do Cabo. O projeto aplicou princípios da psicologia comportamental para explorar a
tomada de decisão com informações climáticas incertas e a utilidade desses princípios
para influenciar os tomadores de decisão a usar informações climáticas incertas. O
relatório fornece lições e recomendações importantes para aumentar a aceitação e o uso
de informações sobre o clima na programação de desenvolvimento.

FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_ATLAS_Improving
%20the%20Application%20and%20Use%20of%20Climate%20Information%20Three%20Lessons%20from%20Behavioral%20Psychology.pdf
FONTE:https://www.climatelinks.org/resources/improving-use-uncertain-climate-information-decisionmaking-behavioral-psychology-approach

A psicologia da tomada de decisão sob incerteza: uma
revisão da literatura
As informações sobre mudanças climáticas costumam ser apresentadas com uma série de
incertezas sobre a extensão dos riscos potenciais e os impactos desses riscos. Na ciência
do clima, o problema da incerteza profunda - incerteza que provavelmente não é reduzida
por pesquisas adicionais em um período de tempo definido - representa um desafio crítico
para os tomadores de decisão. Juntamente com as deficiências nos esforços atuais para
comunicar as mudanças climáticas, a incerteza profunda cria uma barreira para a
compreensão e o uso de informações sobre o clima na programação de adaptação. O
conhecimento da psicologia da tomada de decisão pode oferecer insights sobre como
melhorar a comunicação sobre as mudanças climáticas, integrando informações sob
profunda incerteza.
Este relatório do projeto Adaptation Thought Leadership and Assessments, financiado
pela USAID, examina a literatura sobre os conceitos psicológicos que podem informar os
processos de tomada de decisão sob incerteza em geral, com foco nas decisões
relacionadas ao clima sempre que possível. O relatório fornece uma visão geral da
literatura relevante, descreve os principais fatores que afetam a tomada de decisão
individual e em grupo e oferece insights sobre estratégias adaptativas de gerenciamento
de risco para gerenciar a incerteza. Por último, o relatório detalha oportunidades para
investigação adicional de conceitos-chave para ajudar a promover tomadas de decisão
mais eficazes para políticas, planejamento e ações de mudança climática.
O objetivo desta revisão da literatura é informar o desenvolvimento de um estudo de
pesquisa que visa melhorar a comunicação de informações climáticas incertas para os
tomadores de decisão:
1) explorando como os usuários tomam decisões quando o conhecimento de uma questão
não é claro; e
2) usar o conhecimento existente para explorar como as informações sobre o clima
podem ser melhor utilizadas na tomada de decisões.

Este relatório é acompanhado por um relatório técnico que examina os resultados de um
estudo do Climate System Analysis Group da Universidade da Cidade do Cabo, que aplicou
conceitos-chave apresentados na revisão da literatura, incluindo experiência versus
informação analítica e teoria de prospecção.
FONTE:https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2019_USAID_ATLAS_The%20Psychology%2
0of%20Decision-Making_Literature%20Review.pdf

EVENTOS

Nota de conceito - Dia Internacional para a Redução do
Risco de Desastres 2020
A Assembleia Geral das Nações Unidas designou 13 de outubro como o Dia Internacional
para a Redução do Risco de Desastres para promover uma cultura global de redução do
risco de desastres. É uma oportunidade de reconhecer o progresso que está sendo feito
em direção à redução do risco de desastres e perdas de vidas, meios de subsistência e
saúde, de acordo com a Estrutura Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030
adotada na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de
Desastres no Japão em março 2015. A Estrutura Sendai tem sete metas estratégicas e 38
indicadores para medir o progresso na redução do risco de desastres e perdas. Esses
indicadores alinham a implementação da Estrutura de Sendai com a implementação dos
ODS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.
FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/73197?&a=email&utm_source=pw_email
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