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Desenvolver a resiliência pré-desastre  

Este white paper fornece um catálogo de programas existentes para construção nova e 
existente e para diferentes perigos que podem ser avaliados e, em seguida, 
modificados ou expandidos para apoiar o desenvolvimento de incentivos para alcançar 
a resiliência nas comunidades dos EUA. O documento não pretende ser um estudo 
completo, mas oferece um grande inventário de incentivos realistas, tal como 
concebido por estudiosos e profissionais familiarizados com as práticas e interesses 
dos ofertantes e tomadores de decisão. 

Os autores esperam quantificar o quanto cada um dos muitos incentivos pode 
compensar o custo de uma medida de resiliência, ao mesmo tempo que proporciona 
um benefício razoável para o oferecer, pelo menos para algumas medidas de 
resiliência. Eles observam que os incentivos devem ser desenvolvidos com as seguintes 
características: i) uso de medidas de resiliência ótimas, ii) flexibilidade, iii) 
coordenação e iv) facilitação. 

O artigo conclui que a forma mais econômica para alcançar a resiliência é através de 
um conjunto holístico e integrado de programas públicos, privados e híbridos, com 
base na captação de oportunidades disponíveis através de hipotecas e 
empréstimos; seguro; finança; incentivos fiscais e créditos; bolsas; regulamentos; e 
códigos de construção aprimorados e sua aplicação. 

FONTE:http://c.ymcdn.com/sites/www.nibs.org/resource/resmgr/MMC/MMC_ResilienceIncentives

WP.pdf 

 



Rumo a uma abordagem de todos os perigos para a 
preparação e resposta a emergências: lições aprendidas 
com eventos não-nucleares 

Este relatório consiste em um conjunto de contribuições de especialistas que foram 
enriquecidas com experiências nacionais de países como os Estados Unidos e o Japão 
em um esforço para aprender com eventos não-nucleares e construir uma abordagem 
de todos os perigos para a preparação e resposta de emergência (EPR) . O relatório foi 
compilado pela Agência de Energia Nuclear da OCDE (NEA) em reconhecimento das 
questões comuns compartilhadas pelas indústrias nucleares e não nucleares e lições 
de eventos não-nucleares que podem ser incorporados em EPR nuclear e radiológica. 

O relatório compartilha as lições aprendidas no EPR para indústrias químicas, acidentes 
graves, acidentes tecnológicos desencadeados por riscos naturais (natech) e saúde 
pública que engloba o bem-estar físico, mental e social. Ele examina as principais 
considerações de EPR em torno do uso das mídias sociais, do envolvimento do setor 
privado, do treinamento de líderes e exercícios de emergência. 

FONTE:http://www.oecd-nea.org/rp/pubs/2018/7308-all-hazards-epr.pdf 

 

Nota de orientação sobre recuperação: saúde 
 

Esta publicação decorre de experiências documentadas de esforços de recuperação 

passados e presentes, coletadas através de uma revisão de mesa e consultas com 

especialistas relevantes. O objetivo é fornecer aos planejadores de emergência e 

outros funcionários do setor da saúde orientação sobre como o setor de saúde em um 

país devastado por uma catástrofe pode ser reconstruído e reabilitado, 

proporcionando uma valiosa oportunidade para desenvolver e implementar medidas 

de redução de risco de desastres e aplicar a "construir melhor" princípio. 

FONTE:http://www.unisdr.org/files/18782_irphealth.pdf 

 

 



Notas de orientação sobre recuperação: saúde - Edição 
complementar 

Os materiais contidos neste documento complementar complementam os 
encontrados na nota de orientação do IRP sobre recuperação - Saúde. As discussões e 
os estudos de caso aqui contidos retratam uma perspectiva ampliada e muitas vezes 
nova em muitos dos problemas encontrados na nota de orientação original sobre 
várias questões novas e emergentes para as quais existem melhores práticas e lições 
aprendidas. Essas experiências, informações, tecnologias e ferramentas que foram 
capturadas desde o lançamento original da nota de orientação de recuperação focada 
na saúde de 2011 são significativas, proporcionando ao leitor uma imagem atualizada 
da recuperação do setor de saúde, incluindo o econômico, social desafios culturais, 
ambientais, tecnológicos e outros desafios e restrições. Porque as necessidades de 
saúde da comunidade raramente são amplamente consideradas no processo de 
recuperação e reabilitação, uma necessidade aguda de aumentar a conscientização e 
informar as partes interessadas de recuperação persiste. 

O propósito deste suplemento, portanto, é paralelo ao documento original, na medida 
em que procura apoiar os planejadores de recuperação em seus esforços para gerir de 
forma mais eficaz o planejamento de recuperação, a tomada de decisões e a alocação 
de recursos com uma perspectiva informada que se centre na melhoria. 

FONTE:http://www.recoveryplatform.org/assets/Guidance_Notes/HGN%20Supplementary%20Editio

n-20180109%20(final).pdf 

 

Sistemas de informação para resposta e gerenciamento 
de crises (ISCRAM) Ásia-Pacífico 2018 

O objetivo do ISCRAM Asia Pacific 2018 é trocar pesquisas e experiências de uso de 
sistemas de informação na gestão de emergências, particularmente focada em 
aplicações de sistemas de informação no contexto das quatro prioridades do Sendai 
Framework (2015-2030) para redução de risco de desastres, nomeadamente: 

1. compreender o risco de desastres; 
2. fortalecendo a governança de risco de desastres para gerenciar o risco de 

desastre; 
3. investindo na redução de desastres para a resiliência; e 
4. melhorando a preparação para desastres para uma resposta efetiva e 

"Construir para trás melhor" na recuperação, reabilitação e reconstrução. 

A conferência destina-se principalmente a profissionais de gestão, acadêmicos e 
pesquisadores do governo, ONGs e indústria, particularmente de todo o Pacífico, mas 



abrangendo participação global da Nova Zelândia, Austrália, Oceania, Ásia, América do 
Norte e do Sul e Europa. 

O portal online para envios em papel será aberto no início de 2018, com prazo de junho de 2018. 

O  registro abre em abril de 2018. 

Os eventos paralelos para a conferência terão lugar entre 4 e 10 de novembro.  

FONTE:http://www.confer.co.nz/iscramasiapacific2018/ 

 

O clima extremo leva a crises de saúde pública - então os 
especialistas em saúde e clima devem trabalhar juntos 

Por Aparna Lal e Rebecca Colvin 

Este ano viu uma série de eventos climáticos extremos em todo o mundo, desde 
furacões nas Américas até inundações devastadoras no sul da Ásia. A perda de vidas, 
casas e meios de subsistência são agravados por surtos subsequentes de doenças: 
após as inundações do sul da Ásia, mais de 12.000 casos de diarréia aquosa foram 
relatados em Bangladesh. Presumivelmente, muitos outros casos não são relatados. 

À medida que nosso clima muda, os eventos climáticos severos (especialmente a 
precipitação intensa) tornar-se-ão o "novo normal". A conexão entre clima e doença 
está bem estabelecida, mesmo em situações menos extremas. 

Isso torna vital que nossos meteorologistas, climáticos e sistemas de saúde trabalhem 
em estreita colaboração. Particularmente, os profissionais de saúde devem fazer um 
melhor uso das previsões meteorológicas para gerenciar proativamente o risco de 
doença. Perspectivas climáticas - com uma perspectiva a mais longo prazo do que as 
previsões meteorológicas - também podem ajudar no planejamento tático e 
estratégico de longo alcance. 

A ligação entre mudança climática e doença 

As projeções de mudanças climáticas indicam consistentemente uma maior 
variabilidade climática. Um clima mais variável cria condições para a disseminação e 
controle de doenças infecciosas. Em particular, as mudanças na intensidade e duração 
da chuva podem ajudar a espalhar agentes patogênicos através da água. 

Tanto as inundações como as secas podem aumentar as infecções transmitidas pela 
água, quer quando a água limpa e suja se mistura durante as inundações, ou através 
de armazenamento e concentração inadequados de organismos tóxicos quando a água 
é escassa. 



Estes riscos não se restringem a países com recursos limitados. Na Austrália, as 
flutuações nas temperaturas da superfície do mar no Oceano Índico (um fenômeno 
mostrado pelo "Dipole do Oceano Índico") estão ligadas a picos nas taxas de doenças 
transmitidas pela água, como a criptosporidiose, que causa doenças gastrointestinais. 

Os documentos de saúde da NSW, obtidos no início deste ano pelo ABC, revelam que 
mais de 100 mil residentes de NSW receberam alertas protetores de água fervente nos 
últimos cinco anos. Esses residentes moravam em áreas onde patógenos como 
criptosporidium foram encontrados em água potável não filtrada, bombeada de rios, 
lagos e barragens. Um clima mais variável pode aumentar esses riscos. 

A pesquisa sugere que podemos melhorar os resultados da saúde pública integrando a 
dinâmica do clima e o impacto sobre a saúde humana na nossa gestão dos recursos 
hídricos naturais. 

Precisamos de sistemas integrados de clima e saúde. 

Os sistemas tradicionais de vigilância de doenças dependem da detecção precoce de 
doenças à medida que ocorrem, não prevendo-as antes que elas ocorram. Mas os 
surtos que seguem eventos extremos já estão em andamento antes que as 
autoridades sejam notificadas. 

A estreita relação entre sinais climáticos e algumas doenças transmitidas pela água 
sugerem que os avanços na previsão numérica do tempo e na ciência do clima 
apresentam novas oportunidades para os funcionários da saúde pública. 

A previsão baseada em variáveis climáticas está bem estabelecida no manejo da 
doença e na conservação do ecossistema. 

Os avanços tecnológicos recentes, como as previsões em tempo real de surtos de 
doenças, destacam grande potencial para que a previsão seja utilizada para benefícios 
para a saúde humana antes dos eventos climáticos extremos. 

A colaboração é chave 

Atualmente, os profissionais de saúde e meteorologistas geralmente operam 
separadamente um do outro, como profissões muito distintas. Isso pode tornar muito 
difícil para os pesquisadores, servidores públicos e provedores de serviços trabalharem 
efetivamente juntos. 

Nossa experiência no ANU Climate Change Institute nos ensinou que um importante 
passo adiantado para fomentar a cooperação é ajudar os indivíduos a construir 
relacionamentos. 

É importante criar oportunidades para que pessoas de diferentes setores se juntem 
para que possam trocar conhecimento e fazer conexões pessoais. Enfatizar que os 
especialistas em saúde e clima têm muitos objetivos compartilhados podem ajudar a 



incentivar novas redes intersetoriais e um senso de identidade profissional 
compartilhada. (E realisticamente, uma das coisas mais importantes que você pode 
fazer para promover trocas produtivas é alimentar as pessoas bem.) 

Existe uma oportunidade real para integrar bases de conhecimento em saúde e 
clima. Isso pode ser o que se conhece como um "objeto de fronteira": algo que pode 
ser interpretado de forma significativa por pessoas com diferentes treinamentos e 
origens, o que ajuda a abranger o "limite" entre esses setores ou disciplinas. 

Podemos ganhar com a integração em clima e saúde 

À medida que nossa compreensão dos padrões climáticos cresce, há mais 
oportunidades para o setor de saúde aproveitar a modelagem e a previsão 
sofisticadas. 

Isto é particularmente verdadeiro se a vigilância da doença e as previsões climáticas e 
climáticas podem ser combinadas para avaliar os riscos para a saúde antes dos eventos 
climáticos extremos, em vez de durante ou após o fato. 

Ao promover a colaboração e a integração dos setores da saúde e do clima, podemos 
melhorar a nossa capacidade de responder aos riscos para a saúde decorrentes das 
mudanças climáticas. 

FONTE:https://theconversation.com/extreme-weather-leads-to-public-health-crises-so-health-and-

climate-experts-must-work-together-83783 

 

ONU inaugura centro global de dados humanitários em 
Haia 

As Nações Unidas abriram no final de 2017 um centro de dados humanitários com o 
objetivo de melhorar o intercâmbio de dados em tempo real e seu uso para responder 
melhor às crises mundiais. 

Na inauguração – em Haia, na Holanda –, o secretário-geral da organização, António 
Guterres, disse que se trata de um “sinal para o futuro”. 

Para o chefe da ONU, o local vai ajudar os funcionários do setor na tomada de 
“decisões informadas e responsáveis” para atender as necessidades mais urgentes das 
pessoas. 

Especialistas em dados e funcionários humanitários atuarão juntos para processar e 
visualizar as informações para que rapidamente tenham “uma visão das necessidades 
das pessoas afetadas e da resposta de parceiros humanitários”. 



Eles vão desenvolver e promover políticas de dados para garantir a proteção de 
informação confidencial e oferecer capacitação em habilidades de uso de dados. 

A iniciativa do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA) e do governo da Holanda vai acelerar o fluxo de dados recolhidos 
para o seu uso. A ideia é que mais entidades de auxílio tenham acesso a esse tipo de 
informação. 

Guterres disse ainda que o centro mostra que as tecnologias revolucionam todos os 
aspectos da vida e podem ser aproveitadas para ajudar e apoiar pessoas vulneráveis 
no mundo. 

Como parte da iniciativa, o OCHA dispõe de uma ferramenta para o acesso, 
compartilhamento e uso por parte de centenas de organizações e dezenas de 
emergências humanitárias como Iêmen, Somália e a crise de refugiados rohingya. 

Saiba mais no site do novo centro: https://centre.humdata.org 

FONTE:http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2017/12/novo-centro-de-dados-

humanitarios-vai-gerar-intercambio-global-em-tempo-real/#.Wlxqqa6nHIW 

 

EVENTOS 

 

11ª Conferência Internacional sobre Análise de Riscos e 
Mitigação de Riscos 2018 

A conferência cobre uma série de tópicos importantes de interesses de pesquisa atuais 
e muitas aplicações práticas. Preocupa-se com todos os aspectos da gestão de riscos e 
mitigação de riscos associados a riscos naturais e antropogênicos. 

Os eventos atuais ajudam a enfatizar a importância da análise e gerenciamento de 
risco para planejadores e pesquisadores de todo o mundo. Riscos naturais como 
inundações, terremotos, deslizamentos de terra, incêndios e outros sempre afetaram 
as sociedades humanas. O surgimento mais recente da importância dos perigos 
causados pelo homem é uma consequência dos rápidos avanços tecnológicos 
realizados nos últimos séculos. A interação de riscos naturais e antropogênicos 
aumenta a complexidade dos problemas. 

Os tópicos incluem: 

• Análise, avaliação e gerenciamento de riscos 



• Aviso precoce e vulnerabilidade 
• Aspectos temporais e espaciais do risco 
• Gestão de Desastres 
• Avaliação de vulnerabilidade 
• Desastres naturais (alterações climáticas, terremotos, inundações) 
• Evacuação, simulação e design 
• Comunicação de risco 
• Seguro 
• Risco econômico 

FONTE:http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/risk-analysis-2018 

 

Semana de Redes Humanitárias e Parcerias 

(HNPW) 

A Semana de Redes Humanitárias e Parcerias (HNPW), co-presidida pela OCHA e pelo 
Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID), é um evento 
anual realizado em Genebra na primeira semana de fevereiro. Desde 2015, este 
evento oferece um fórum único para redes e parcerias humanitárias para atender e 
abordar questões humanitárias importantes. Redes e Parcerias realizam suas reuniões 
anuais durante a semana e trabalham em conjunto para encontrar maneiras de 
resolver problemas comuns. A HNPW convoca um grande número de participantes de 
diversos grupos, incluindo as Nações Unidas, ONGs, Estados Membros, Setor Privado, 
militares, academias e outros. 

HNPW 2018 

A próxima HNPW ocorrerá no Centro Internacional de Conferências em Genebra de 5 a 
9 de fevereiro de 2018. Espera-se que mais de 30 redes e parcerias participem e 
realizem suas reuniões anuais durante a semana. Um dia inter-redes acontecerá na 
quarta-feira, 7 de fevereiro, e oferecerá aos participantes de todos os setores e setores 
a oportunidade de aprender, trocar conhecimento e rede. O registro para o HNPW 
2018 será aberto no segundo semestre de novembro. 

Cadastro 

HNPW é um evento gratuito para profissionais de preparação e resposta de 
emergência. O cadastro dos participantes no HNPW 2018 será aberto em novembro 
de 2017.  

FONTE:https://vosocc.unocha.org/GetFile.aspx?xml=rss/4616tfld_22903_l1.html&tid=4616&laid=1&s

m=-SM22903-#S42604 

 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

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

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  

resiliente-edital-de-chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

 

 

 

 


