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Os desafios da gestão de crises 
A crise da Covid-19 não é um evento sem precedentes ou imprevisível. Roger 
Gomm  considera as difíceis tarefas à frente dos gerentes de crise e pergunta: Que lições 
devem ser aprendidas e que estratégias podemos usar para seguir em frente? 

 

Todos os planejadores de emergência estavam cientes de que uma pandemia poderia 
acontecer - até mesmo que provavelmente aconteceria em algum ponto - mas não 
podiam prever quando. No entanto, o impacto e as consequências de tal evento 
provavelmente seriam catastróficos - previsivelmente.   

Consequentemente, os formuladores de políticas deveriam ter ouvido os avisos anteriores 
e deveriam ter tomado medidas para desenvolver uma estratégia e um plano com 
antecedência. Isso poderia ter ajudado a evitar ou mitigar o incidente. 

Os gerentes de crise são líderes estratégicos e todos os líderes estratégicos devem esperar 
administrar uma crise em algum momento. Portanto, vamos começar desvendando o que 
"estratégico" significa no contexto da função central e do propósito da liderança 



estratégica. Para ser útil, a solução deve ser algo que o ajude a organizar sua mente no 
caminho para a sala de controle e que o supere: “O que devo fazer 
primeiro?” momento. Você vai querer saber por onde começar e o que fazer primeiro, a 
fim de obter algum senso de controle e dar às pessoas a liderança de que precisam. 

Entender a estratégia como significando situação, direção e ação (SDA) é uma ferramenta 
realmente útil. SDA é um corrimão que o guiará para um primeiro movimento e depois 
para a frente. É a primeira ferramenta que os comandantes de incidentes devem 
considerar. 

Em termos de gerenciamento de incidentes, as funções principais são: 

 Situação - estabelecer o que está acontecendo e o que isso significa ... 
 Direção - define o que estamos tentando alcançar e envolve o objetivo estratégico, 

viabilizando objetivos e resultados desejados 
 Ação - tomar decisões, refletir sobre os resultados, decidir as próximas etapas e 

manter o impulso / garantia 
Consciência situacional 

Conscientização situacional é alcançada tendo uma compreensão precisa do que está 
acontecendo ao seu redor e avaliando o que provavelmente acontecerá em um futuro 
próximo. Isso se tornou parte do vocabulário desde o JESIP, e antes disso no Reino 
Unido. Os pontos-chave são que a consciência situacional é preditiva (pelo menos 
potencialmente), trata-se de se antecipar ao problema, é muito dinâmica e, embora exista 
primeiro na mente dos membros da equipe, pode ser representada visualmente em uma 
operação comum cenário. 

Quando estou ensinando, explico esse processo e o uso para sugerir uma estratégia. Eu 
também faço uma avaliação da situação usando a metodologia de escala, duração e 
impacto (SDI) para ajudar a considerar a situação em seu contexto mais amplo e avaliar a 
gravidade potencial de um determinado risco ou emergência.  

Escala, duração, impacto 

Ao considerar a situação, primeiro olhe para a escala. Quão grande é isso? Até onde, em 
termos geográficos, o incidente ou a crise pode se estender? Em seguida, pense sobre a 
duração - quanto tempo a situação pode durar em termos de impactos agudos, crônicos e 
legados, ou resposta e recuperação. Finalmente, com relação ao impacto, observe o que a 
situação está causando, a quem e onde. Frequentemente, é fácil identificar as 
consequências imediatas, mas rastrear os impactos mais amplos pode ser extremamente 
difícil. O início da análise de impacto está no diagrama abaixo: 



  

Gestão de crise dos governos 

Pela segunda vez neste ano, a população da Inglaterra está enfrentando um conjunto de 
restrições em camadas com o objetivo de conter o coronavírus a partir de quinta-
feira. Eles não estão sozinhos; milhões em outras nações do Reino Unido e os vizinhos 
europeus do Reino Unido enfrentam medidas semelhantes. 

Os custos para empregos, meios de subsistência e bem-estar mental e físico serão difíceis 
de suportar novamente. No entanto, milhares de vidas que seriam perdidas para a Covid-
19 serão salvas. Em minha opinião, o primeiro-ministro Boris Johnson tomou a decisão 
certa - embora, como em março, tenha demorado muito para chegar a este ponto. 

Cinco semanas se passaram desde que os assessores científicos do governo instaram os 
ministros a considerarem um bloqueio do disjuntor de duas ou três semanas para diminuir 
o aumento de casos. O primeiro-ministro não fez nada. Ele preferiu uma abordagem 
regional em camadas que foi, quando concebida, uma tentativa válida de conter o vírus, 
evitando impor restrições rígidas em áreas com baixas taxas de infecção. 

No entanto, como tantas vezes acontece com a gestão da pandemia pelo governo do 
Reino Unido, essa estratégia foi prejudicada por atrasos e falhas na 
implementação. Demorou três semanas para revelar o plano depois que os consultores 
pressionaram pela primeira vez para a ação. O apoio financeiro para empresas que foram 
forçadas a fechar em regiões de alto risco foi menor do que o oferecido nacionalmente, 
criando ressentimento e atrito com os líderes locais. O esquema de teste e rastreamento, 
vital para uma abordagem bem-sucedida com foco local, infelizmente se mostrou 
inadequada para a tarefa. 

Em minhas palestras discuto os diferentes tipos de incidentes, reconhecidos como: 
incidente, incidente grave e crise. Rittel e Webber, (1973) introduziram a Hierarquia de 
Eventos: Problemas domesticados; vagamente estruturado; e problemas 



perversos. Os problemas complexos talvez descrevam os desafios atuais de gerenciamento 
de incidentes; múltiplos 'centros'; incapacidade de responder; falta de 
informação; condições de degradação rápida; alta pressão de tempo para 
resposta; incapacidade de priorizar; e nenhuma situação de vitória. 

Em termos de gerenciamento de incidentes, acredito que não existe um evento 
aleatório. Quase nada na natureza acontece espontaneamente. Muitas vezes é o 
resultado de uma falha de um processo e freqüentemente se desenvolve com o 
tempo. Ao afirmar que algo aconteceu de repente, o que realmente está sendo dito é que 
seu desenvolvimento não foi percebido. Na verdade, as chances são de que a organização 
(neste caso, o governo) estava ciente do problema ou vulnerabilidade, mas não fez nada a 
respeito. 

Policiamento 

Tem sido um período turbulento no Reino Unido e no mundo - para a sociedade em geral 
e o policiamento em particular - com um foco significativo na legitimidade da polícia em 
relação ao uso da força, discriminação racial e relações com a comunidade. 

Além dos serviços essenciais que a polícia fornece, os Regulamentos Covid-19 adicionaram 
outra camada onde o policiamento tem que lidar com o não cumprimento, reuniões 
ilegais, festas e raves com sérias implicações para a saúde e segurança do pessoal. 

Um efeito adicional foi que a polícia teve que administrar uma série de protestos: Black 
Lives Matter; Rebelião de extinção; antivaxxers; teóricos da conspiração; e outros. Isso 
afetou a disponibilidade de recursos e ocasionalmente levou à desordem. 

Os efeitos negativos da crise da Covid-19 na segurança e proteção da comunidade são 
difíceis de quantificar. A coesão da comunidade também foi prejudicada e o crime 
aumentou, incluindo crimes de rua, violência doméstica ou abuso, crime de ódio, 
mutilação genital feminina e escravidão moderna. Veja a análise da árvore de impacto 
abaixo. 

O impacto sobre os recursos policiais desde março foi imenso. Os requisitos dos oficiais 
seniores para considerar e gerenciar a saúde, segurança e proteção do pessoal, doença, 
bem-estar, testes e treinamento ou educação dos recrutas e internamente foram 
cancelados ou adiados. 



 



Aprendendo as lições 

Está sendo amplamente divulgado que fomos alertados, tanto pelos especialistas quanto 
pela realidade. Ainda assim, na maioria das frentes, ainda fomos pegos despreparados ou 
atrás da curva. Precisamos entender por que e o que precisa ser feito para nos preparar 
para a próxima pandemia. Há uma necessidade clara de planejar relatórios locais para 
identificar o aprendizado organizacional e o inevitável inquérito público. 

Tenho alguma simpatia pelos atuais líderes em crise e sinto que devo reconhecer que 
mesmo problemas previsíveis podem ser inerentemente difíceis de se preparar. Mas 
precisamos de uma avaliação honesta do motivo pelo qual não conseguimos compreender 
a escala da ameaça. 

A Resposta de Emergência e Recuperação do Reino Unido fornece orientação para todas 
as agências em (4.6.) Identificando e aprendendo lições, os temas principais são:  

 6.1: Mantenha registros para facilitar os relatórios operacionais e evidências para 
investigações. Capture informações enquanto as memórias estão frescas 

 6.2: Registro abrangente de eventos, decisões, raciocínio por trás das principais 
decisões e ações tomadas 

 6.3 Identificar lições e disponibilizar mais amplamente para aqueles que podem 
estar envolvidos em emergências futuras 

 6.4: O debriefing deve ser aberto e honesto 
Relatórios individuais e locais 

Para apoiar o inquérito público e facilitar a aprendizagem, é necessário que haja uma 
estrutura acordada para as agências individuais e o relatório dos fóruns de resiliência 
locais. Isso exigirá algum planejamento e orientação central. A metodologia será 
importante para identificarmos o que deu certo e o que não deu certo e como podemos 
usar essas informações para melhorar nossa preparação, resposta e recuperação futuras.  

O processo normalmente começa com um resumo do evento - aceitando que o debrief 
pode revelar mais informações sobre o evento, uma oportunidade para os indivíduos 
refletirem sobre seu papel no evento, uma oportunidade para discussão aberta e uma 
discussão plenária facilitada, talvez em questões-chave emergentes. 

A fim de identificar a aprendizagem organizacional pós-evento, o facilitador precisa criar 
um único relatório de debrief, análise de onde a resposta foi eficaz e onde não foi, 
considerar se alguma atividade de revisão geral ou específica é necessária, bem como 
identificar maneiras de que a resposta poderia ter sido melhorada. Em seguida, planos de 
ação devem ser desenvolvidos. 

É fácil identificar lições, mas para que as organizações as aprendam, elas precisam mudar 
seus planos, treinamentos e exercícios. Em um relatório encomendado pelo Gabinete do 



Gabinete de Contingências Civis, o Dr. Kevin Pollock consistentemente encontrou as 
mesmas questões ou questões semelhantes levantadas pelas 32 investigações e eventos 
que examinou, cobrindo os anos de 1986 a 2010. 

Isso foi identificado como um “motivo de preocupação” e Pollock sugere que as “lições 
identificadas” dos eventos não estão sendo aprendidas na medida em que há mudança 
suficiente na política e no procedimento para evitar a repetição.    

Como podemos garantir que as lições identificadas se tornem lições aprendidas para 
eventos pandêmicos? Isso exigirá um compromisso do governo central e dos políticos, 
monitorando e auditando o processo para garantir que o programa de resiliência está 
sendo seguido e todas as recomendações levadas a cabo até sua conclusão. 

A crise atual da Covid-19 representa um desafio significativo para o mundo 
inteiro. Compreensivelmente, o foco atual de governos e organizações tende a ser mais na 
resposta à crise do que na recuperação da crise. Esse foco precisará mudar se as 
organizações quiserem retornar à normalidade e uma resiliência sustentável. 

FONTE:https://www.crisis-response.com/comment/blogpost.php?post=603 

 

 

Como a Covid-19 revela a natureza sistêmica dos riscos 

Como a pandemia global continua a causar estragos em todo o mundo, tornou-se claro 
que as sociedades e os governos investiram pouco em estratégias de redução de risco de 
desastres, especialmente no que diz respeito às ameaças das mudanças climáticas. No 
entanto, os autores dizem que há lições iniciais que podem ser aprendidas para auxiliar 
uma recuperação verde e sustentável. 

1. A primeira lição inicial é que precisamos melhorar nossa compreensão de como os 
riscos se propagam e se combinam entre os sistemas e setores. 

2. Uma segunda lição inicial é sobre boa governança. A pandemia Covid-19 destacou 
a qualidade e a eficácia da governança nacional de risco de desastres. 

3. Uma terceira lição é que poucos países fizeram a inclusão adequada dos riscos 
biológicos, incluindo o gerenciamento do risco de pandemia, em suas estratégias 
nacionais e locais de redução do risco de desastres. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/75325_howcovid19unveilsthesystemicnatureo.pdf 

 



 

Covid-19, saúde mental e bloqueios 

A pandemia Covid-19 está afetando a saúde mental das pessoas. Mas o que ajuda e 
atrapalha as pessoas na superação de um bloqueio? Um novo estudo liderado por 
pesquisadores da Universidade de Basel, na Suíça, abordou essa questão usando dados de 
78 países em todo o mundo. Os resultados apontam para os eixos e dobradiças sobre os 
quais a psique do indivíduo se apóia na pandemia. 

No início da pandemia Covid-19, pouco se sabia sobre o impacto dos bloqueios 
governamentais de toda a população. O que se sabia foi obtido a partir de quarentenas 
restritas de pequenos grupos de pessoas. "Por um lado, essas mudanças drásticas nas 
rotinas diárias podem ser prejudiciais à saúde mental", explica o professor Andrew 
Gloster, da Universidade de Basel, co-líder do estudo agora publicado na PLOS One. 

"Por outro lado, como toda a população foi afetada mais ou menos igualmente durante o 
bloqueio, não ficou claro se esse impacto ocorreria."  

Para responder a essa questão, Gloster e seus colegas internacionais conduziram uma 
pesquisa online em 18 idiomas. Quase 10.000 pessoas de 78 países participaram, 
fornecendo informações sobre sua saúde mental e situação geral durante o bloqueio da 
Covid-19. 

Um em cada dez entrevistados relatou baixos níveis de saúde mental - incluindo afeto 
negativo, estresse, comportamentos depressivos e uma visão pessimista da 
sociedade. Outros 50 por cento tinham apenas saúde mental moderada, o que 
anteriormente foi considerado um fator de risco para complicações futuras. Esses 
números são consistentes com outros estudos que abordam o impacto da pandemia na 
saúde mental. 

Em geral, as respostas nos diferentes países pesquisados foram muito semelhantes. No 
entanto, embora nenhum país tenha se mostrado consistentemente melhor ou pior em 
todos os resultados, houve algumas diferenças. Hong Kong e Turquia relataram mais 
estresse do que outros países; os EUA relataram mais sintomas depressivos; e o bem-estar 
foi menor em Hong Kong e na Itália. Os participantes da Áustria, Alemanha e Suíça, por 
outro lado, relataram significativamente menos emoções negativas (afeto negativo) do 
que o nível médio em todos os países. 

Essas diferenças provavelmente se devem a uma combinação de respostas aleatórias 
específicas de cada nação à pandemia, diferenças culturais e fatores como agitação 
política. Além disso, eles podem ser explicados em parte por fatores que os pesquisadores 
descobriram estarem ligados aos resultados. A perda de receita financeira em comparação 



aos níveis anteriores ao bloqueio e a falta de acesso a suprimentos básicos foram 
consistentemente associados a piores resultados. Os fatores que melhoraram 
consistentemente os resultados foram ter apoio social, níveis de educação mais altos e ser 
capaz de responder e se adaptar de maneira flexível à situação. 

"As iniciativas de saúde pública devem ter como alvo as pessoas sem apoio social e 
aquelas cujas finanças pioram como resultado do bloqueio. Com base nesses resultados, 
as intervenções que promovem a flexibilidade psicológica, como terapia de aceitação e 
compromisso, são promissoras quando se trata de mitigar o impacto da pandemia e 
bloqueios ", diz Gloster. Dado o contínuo desenvolvimento fluido da pandemia e suas 
consequências econômicas, a atenção à saúde mental das pessoas continua importante. 

Enquanto isso, um estudo da Universidade de Surrey, no Reino Unido, descobriu que 
praticar 

gratidão e olhar para o futuro ajudam a proteger o bem-estar mental durante os 
bloqueios da Covid-19. 

Pesquisadores da Universidade de Surrey investigaram a eficácia de três intervenções 
psicológicas - nostalgia, um sentimentalismo pelo passado; gratidão, reconhecendo as 
coisas boas atualmente em nossa vida; e o melhor eu possível, pensando sobre os 
elementos positivos do futuro - e como cada um deles afeta o bem-estar durante os 
bloqueios.  

Características pessoais, como regulação da emoção (a capacidade de responder e 
gerenciar uma experiência emocional) e orientações de apego (como uma pessoa vê seus 
relacionamentos com os outros) também foram examinadas. Acredita-se que tais 
características podem ser um indicador de como um indivíduo responde aos bloqueios. 

Investigando qual intervenção foi a mais eficaz, os pesquisadores trabalharam com 216 
participantes que foram designados a um de quatro grupos, cada um praticando nostalgia, 
gratidão ou o melhor eu possível, além de um grupo de controle.  

Aqueles que praticavam uma abordagem nostálgica foram instruídos a pensar em uma 
memória sentimental em sua vida que ocorreu antes do bloqueio; para agradecimento, os 
participantes foram encorajados a listar três coisas que correram bem em seus dias e por 
que isso aconteceu; e, da melhor maneira possível, os envolvidos foram solicitados a 
pensar sobre onde se imaginam no futuro, após o encerramento do bloqueio. Os 
integrantes do grupo de controle foram convidados a relembrar o enredo de uma 
televisão ou filme recente que haviam assistido. Os participantes foram então 
questionados sobre seus pensamentos e sentimentos. 

Os pesquisadores descobriram que aqueles que participaram das melhores intervenções 
possíveis de auto e gratidão relataram níveis mais elevados de conexão social do que 



aqueles que praticavam nostalgia. Aqueles no melhor grupo de self possível também 
experimentaram significativamente mais emoções positivas do que aqueles no grupo da 
nostalgia. Os pesquisadores acreditam que a gratidão e a melhor auto-atenção possível 
direcionam a atenção para os aspectos positivos da vida de uma pessoa, dando-lhes 
esperança e evitando que os indivíduos se demorem na situação atual. 

Amelia Dennis, uma pesquisadora de pós-graduação da Universidade de Surrey, disse: 
"Todas as três intervenções têm se mostrado benéficas para pessoas que estão passando 
por um período difícil em suas vidas. No entanto, conforme os bloqueios continuam, as 
pessoas enfrentam desafios incomuns e muitas lutam. descobriram que olhar para o 
futuro e apreciar o que é positivo em nossas vidas atualmente é mais benéfico 
psicologicamente do que relembrar o passado.  

"As restrições atuais e quaisquer bloqueios futuros removeram nosso senso de controle 
sobre nossas vidas. Para o bem de nosso bem-estar, precisamos reconhecer o que temos, 
em vez de lamentar o que perdemos."  

Os participantes também foram pesquisados sobre suas características pessoais em 
relação ao apego e à regulação emocional. Os pesquisadores descobriram que aqueles 
com baixa ansiedade de apego (ou seja, acreditam que são dignos de amor) e aqueles com 
menor evitação de apego (ou seja, inclinados a sentir que os outros são confiáveis) tinham 
maior probabilidade de experimentar um maior bem-estar durante o bloqueio. Aqueles 
com maior regulação emocional também foram considerados mais resistentes às suas 
circunstâncias atuais, o que protege seu bem-estar geral. 

Jane Ogden, professora de Psicologia da Saúde da Universidade de Surrey, disse: "Os dois 
bloqueios no ano passado afetaram dramaticamente nosso bem-estar mental e emocional 
e é provável que quaisquer futuros tenham o mesmo efeito. Relatos de níveis elevados de 
depressão e ansiedade são preocupante porque podem ter um impacto negativo sobre a 
nossa saúde física. É importante que entendamos quais técnicas psicológicas podem mais 
beneficiar e apoiar as pessoas durante tempos difíceis e difíceis. " 

FONTE:https://www.crisis-response.com/news/news.php?article=1731 

 

Entrevista do Autor: Luca Morgantini sobre Burnout entre 
Profissionais de Saúde no COVID-19 

O Dr. Luca Morgantini trabalhou com um grupo diversificado de pesquisadores para 
pesquisar profissionais de saúde em todo o mundo para estudar o grau de burnout que 
estavam experimentando. Para seu artigo PLOS ONE , Fatores que contribuem para o 



esgotamento profissional de saúde durante a pandemia COVID-19: uma pesquisa global 
de rápida reviravolta , eles pesquisaram 2.700 indivíduos em 60 países em abril de 2020 e 
descobriram que o esgotamento geralmente aumentou em comparação com os tempos 
pré-pandemia. Perguntei a Luca se ele encontrou alguma surpresa durante este estudo, a 
resposta da comunidade científica à crise e muito mais. 

Este artigo parece estar fora do escopo de seu trabalho normal. Como você se envolveu 
neste estudo e por que você acredita que esta pesquisa é importante? 

LM: Decidi documentar a carga de saúde mental da pandemia COVID-19 sobre os 
profissionais de saúde no momento em que vi partes não médicas de nossa sociedade 
minimizar o que estava acontecendo em março, quando o vírus SARS-CoV-2 estava 
começando a se espalhar em Europa e América do Norte. Esta pesquisa é importante 
porque coletamos dados durante o auge da pandemia, fornecendo bases sólidas para 
políticas de saúde futuras, evitando vieses de memória. 

Ficou evidente pelos relatos de meus amigos e colegas chineses o quão grave era essa 
doença, com Wuhan entrando em bloqueio no final de janeiro. Observei como a infecção 
se espalhou lentamente para o resto do mundo, atingindo a Itália, meu país natal, de 
forma particularmente forte. Concluí meu treinamento médico em Milão, onde meus 
colegas se viram trabalhando na zona vermelha sem proteção adequada ou orientações 
de seus supervisores. Logo a pandemia atingiu os Estados Unidos, onde moro 
atualmente. Embora o estudo esteja fora do meu escopo normal de trabalho, como 
profissional da saúde e pesquisadora senti a necessidade de fazer minha parte na luta 
contra o COVID-19. 

Observo que originalmente você carregou o manuscrito no MedRxiv como uma pré-
impressão. Em que momento de sua carreira você começou a pensar em Open Science, e 
por que isso é importante para você? 

LM: Eu acredito que a Ciência Aberta é essencial para um futuro justo e acessível da 
ciência. Paywalls e outras restrições de acessibilidade afetam desproporcionalmente 
investigadores em início de carreira ou indivíduos com menos recursos econômicos. Fui 
pessoalmente impactado por esses paywalls, já que as instituições muitas vezes não 
podem oferecer uma assinatura para todos os incontáveis editores científicos. Sei que 
existe um equilíbrio delicado entre acessibilidade e lucro, mas estou convencido de que 
outros modelos de negócios são viáveis. 

Minha equipe escolheu publicar uma pré-impressão no MedRxiv e, em seguida, publicou 
nosso artigo no PLOS ONE , porque um dos objetivos de nossa pesquisa é disponibilizar 
gratuitamente todos os nossos dados coletados para outros pesquisadores. 



Além disso, você optou por publicar seu histórico de revisão por pares com sua 
publicação. O que o levou a esta decisão e quão importante você acha que a 
transparência do processo de revisão é? 

LM: Decidimos publicar o histórico de revisão por pares por dois motivos. Em primeiro 
lugar, acreditamos que esta é uma forma de reconhecer o tremendo trabalho realizado 
pelo Editor e pelos Revisores. Eles contribuíram significativamente para a relevância de 
nosso manuscrito, fornecendo comentários construtivos, e queremos reconhecer seu 
papel em nossa publicação, tornando seus comentários públicos. 

Em segundo lugar, acreditamos na importância de um processo de revisão 
transparente. Isso permitirá que outros pesquisadores investigando este campo 
entendam quais eram as preocupações dos revisores. 

Você considera esta pesquisa interdisciplinar? Em caso afirmativo, quão fundamentais 
são as estruturas de apoio à revisão interdisciplinar para a publicação e divulgação 
desse tipo de pesquisa? 

LM: O burnout é um fenômeno complexo e uma abordagem interdisciplinar permitiu que 
nossa equipe avaliasse de diferentes perspectivas. Meus co-autores têm diferentes 
experiências em urologia, psiquiatria, bioestatística e pesquisa epidemiológica. A 
heterogeneidade de nossa equipe foi essencial para a criação de um questionário curto, 
mas abrangente. 

Uma equipe interdisciplinar de revisores é importante pelas mesmas razões. Analisar tais 
argumentos complexos de diferentes pontos de vista é necessário para avaliar melhor as 
eventuais limitações de cada estudo. 

Você ficou particularmente surpreso com alguma coisa que seu estudo descobriu ou os 
resultados foram geralmente o que você esperava? 

LM: Para ser honesto, ficamos simplesmente surpresos com o número de profissionais de 
saúde que participaram de nosso estudo. Acho que eles apreciaram nosso processo 
porque éramos o mais inclusivos possível, considerando partes da força de trabalho de 
saúde e áreas geográficas que muitas vezes são esquecidas na pesquisa em saúde. Pelos 
comentários que recebemos, percebemos como eles apreciaram nosso esforço em 
estudar sua qualidade de trabalho e vida e sua disposição em fazer valer suas experiências 
no COVID-19. 

Um dos resultados mais surpreendentes foi a abnegação e dedicação dos profissionais de 
saúde: a grande maioria está disposta a continuar trabalhando apesar do risco óbvio. Sua 
principal preocupação não é se infectar, mas levar o vírus para casa, para amigos e entes 
queridos. Esses resultados foram consistentes em todos os países, gêneros e profissões de 
saúde. 



Em sua conclusão, você menciona algumas ações que podem potencialmente mitigar o 
burnout para os profissionais de saúde. Há algum que você gostaria particularmente de 
ver perseguido por instituições e outras partes interessadas? 

LM: É evidente como nossa sociedade e sistemas de saúde não estavam prontos para 
suportar a primeira onda de uma pandemia global. Quando a gripe espanhola infectou 
cerca de meio bilhão de pessoas há cerca de um século, a comunidade científica estava 
apenas começando a entender o que são os vírus e como as pandemias evoluem. COVID-
19 é a primeira verdadeira pandemia global em que a ciência moderna pode desempenhar 
um papel ativo e consciente. Esta é uma oportunidade sem precedentes para os 
pesquisadores documentarem e compreenderem como melhorar a condição dos 
profissionais de saúde da linha de frente. O manuscrito que publicamos representa apenas 
um das centenas de estudos que estão sendo conduzidos sobre este tópico que, juntos, 
contribuirão para mitigar os efeitos negativos de futuras pandemias. 

Em particular, observamos como o treinamento foi geralmente relatado como ineficaz e 
como equipamentos de proteção adequados raramente estavam 
disponíveis. Compreendemos como os profissionais de saúde estão mais preocupados 
com suas famílias do que com eles próprios, e as políticas futuras que garantiriam a 
segurança de seus entes queridos, como exames periódicos, jardins de infância ou 
aluguéis de curto prazo perto de hospitais, melhorariam muito sua qualidade de vida. 

O que você viu de seus pares e da comunidade científica como um todo durante a 
pandemia COVID-19? 

LM: Por causa da pandemia COVID-19, a comunidade científica está realizando um esforço 
sinérgico extraordinário e sem precedentes para melhorar o diagnóstico, o tratamento e a 
vacinação contra a SARS-CoV-2. Senti essa vontade de ajudar e colaborar na realização 
desta pesquisa, onde recebi um tremendo apoio de minha instituição, colegas e 
pesquisadores especialistas. As lições aprendidas durante esses tempos difíceis ajudarão 
muito nossa comunidade científica e ajudarão a construir um futuro colaborativo e 
construtivo. Sou grato por fazer parte deste esforço científico coletivo, que é uma das 
lições positivas a ser aprendido com esta pandemia. 

Comentários do Editor 

O Dr. Michio Murakami, Editor Acadêmico da PLOS ONE da Fukushima Medical University 
School of Medicine, fala sobre a importância do trabalho de Luca e a necessidade de 
superar as diferenças para melhorar nosso mundo. 

MM: Entre os muitos artigos publicados relacionados ao COVID-19, o artigo de Morgantini 
et al. é particularmente significativo. Primeiro, eles realizaram uma pesquisa rápida em 60 
países, destacando que o esgotamento dos profissionais de saúde é uma questão 
importante em todo o mundo. Em segundo lugar, aponta a importância do treinamento e 



do suporte organizacional como uma solução para lidar com o burnout. Em última análise, 
o documento aponta um problema que é compartilhado globalmente e apresenta 
descobertas que podem levar a soluções. 

COVID-19 e a resposta social associada representam uma ampla gama de problemas de 
saúde físicos e sócio-psicológicos. Algumas dessas questões estão relacionadas à 
discriminação, preconceito e divisão social. Diferentes valores e visões de mundo 
culturais, dependendo da identidade e posição de indivíduos e grupos, podem levar a 
diferentes opiniões e divisões sociais. Precisamos respeitar nossos valores para com os 
indivíduos e diferentes grupos, e aumentar a consciência de que a sociedade se baseia na 
reciprocidade mútua. Existem objetivos comuns e uma visão de mundo a que podemos 
aspirar, embora nossos valores sejam diferentes. 

Nem é preciso dizer que muitos aspectos da nossa saúde são apoiados por profissionais de 
saúde, e nenhum de nós deseja um mundo em que muitos profissionais de saúde deixem 
seu trabalho. Este artigo de Morgantini et al. fornece insights úteis sobre essas questões 
globais que devem ser abordadas e incentiva uma discussão mais aprofundada sobre a 
visão do mundo que aspiramos. 

Estendo minha gratidão a Luca e Michio por fornecerem seus comentários atenciosos e por 
seu árduo trabalho como pesquisadores. 

Citação 
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Era da segurança biológica 

A segurança biológica se tornou um tema quente no ano de 2018. A Organização Mundial 
da Saúde acrescentou a “Doença X” ao seu projeto mais recente para acelerar a pesquisa 
e o desenvolvimento nessa questão. Comunidades internacionais testemunharam 
recentemente o lançamento de duas estratégias oficiais de biossegurança, uma do Reino 
Unido e outra dos EUA. Em 30 de julho de 2018, o Reino Unido publicou a 
abrangente Estratégia de Segurança Biológica do Reino Unido , 1 com o objetivo de proteger 
"o Reino Unido e seus interesses de riscos biológicos significativos, não importa como eles 



ocorram e não importa quem ou o que eles afetem", antes do Biológico 2018 As reuniões 
de especialistas da Convenção sobre Armas ocorreram em Genebra em 7 de agosto de 
2018. Pouco depois, em 18 de setembro, que na verdade foi o 17º aniversário docartas 
de antraz , a administração de Donald Trump anunciou o lançamento de uma 
nova Estratégia Nacional de Biodefesa para melhor defender e proteger os EUA contra 
ameaças biológicas. 2 Nesses momentos monumentais, essas duas potências 
biotecnológicas gigantes, ambas membros permanentes do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, expressaram suas preocupações de alto nível com a segurança biológica. 
No entanto, esta estratégia de biossegurança não é nova. George W. Bush assinou a 
diretriz presidencial Biodefesa para o Século 21 em 2004, 3 enquanto o governo Obama 
divulgou a Estratégia Nacional para Combater Ameaças Biológicas em 2009. 4 Esses dois 
documentos e outras políticas de biossegurança tiveram grandes efeitos na empresa de 
biossegurança e biodefesa da América capacidades. Do outro lado do Atlântico, o governo 
de coalizão Conservador e Liberal Democrata do Reino Unido publicou a Estratégia de 
Biossegurança Vegetal para a Grã-Bretanha em 2014, 5 após a publicação deA Estratégia 
do Reino Unido para o Combate ao Terrorismo Químico, Biológico, Radiológico e 
Nuclear em 2010. 6 
O momento e a intenção dessas iniciativas são de grande preocupação. Na verdade, esses 
dois documentos estavam programados para serem emitidos em 2016. No relatório do 
Reino Unido, Estratégia de Segurança Nacional e Análise Estratégica de Defesa e 
Segurança 2015 , 7 com um prefácio do ex-primeiro-ministro David Cameron, havia uma 
declaração de que o Reino Unido publicaria uma estratégia nacional de biossegurança em 
2016. No entanto, foi dois anos depois, quando essa estratégia tão esperada saiu. Da 
mesma forma, a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2017 estipulou 
que uma estratégia nacional de biodefesa e o plano de implementação associado 
deveriam ser submetidos ao Congresso dos Estados Unidos em no máximo 275 dias após 
23 de dezembro de 2016. 8No entanto, foi apenas em 18 de dezembro de 2017 que o 
governo Trump publicou sua Estratégia de Segurança Nacional com o conceito de 
“América em primeiro lugar” e ênfase em competidores estratégicos. 9 Como a Estratégia 
Nacional de Biodefesa planejada está alinhada com a Estratégia de Segurança Nacional 
de 2018 , é um ano atrasada. Obviamente, uma estratégia de biossegurança é um assunto 
político sério entre as grandes potências mundiais, tanto doméstica quanto 
internacionalmente. 
As duas estratégias compartilham o julgamento das ameaças biológicas em evolução e 
mais sofisticadas. Ambas as estratégias destacam as ameaças biológicas como sendo 
persistentes ao invés de esporádicas, globais ao invés de locais, de fontes múltiplas ao 
invés de uma fonte, e precisam de cooperação multissetorial e uma abordagem 
multidisciplinar. Nesta era interconectada, a segurança biológica é cada vez mais 
importante nas áreas de saúde pública, segurança nacional e interesse nacional. Em 
outras palavras, o panorama da segurança biológica está entrando em uma nova era. 
Nova estratégia, novo conteúdo. Os dois documentos descrevem que, contra as ameaças 
biológicas em evolução, as capacidades de biodefesa e a forte governança da empresa de 
biodefesa devem ser a primeira prioridade. Além disso, é importante observar que essa 
alta prioridade ainda não foi abordada especificamente nas estratégias 



anteriores. O Memorando Presidencial de Segurança Nacional , acompanhado 
pela Estratégia Nacional de Biodefesa , cria um mecanismo dedicado para coordenar as 
atividades de biodefesa, que inclui a coordenação e execução do dia-a-dia pelo Secretário 
de Saúde e Serviços Humanosque atua como presidente para supervisionar a coordenação 
e as revisões de políticas lideradas pelo Assistente do Presidente para Assuntos de 
Segurança Nacional, Comitê de Direção de Biodefesa e equipe de coordenação de 
biodefesa. Essa abordagem intergovernamental à segurança biológica também é adotada 
na Estratégia de Segurança Biológica do Reino Unido , que destaca que um conselho de 
governança em nível de diretoria intergovernamental, subordinado a um subcomitê do 
Conselho de Segurança Nacional, facilitará os mecanismos de governança existentes. A 
cooperação internacional está incorporada nos dois documentos, sem ênfase 
especial. Sinceramente, após o atraso desses dois documentos de estratégia, há dúvidas 
de que esses objetivos serão alcançados em um único mandato, seja para o Reino Unido 
ou para os EUA. 
Há uma intenção nos documentos de estratégia, sendo implícita, mas de grande 
preocupação. Desde o ano 2000, a biotecnologia tem sido considerada uma das 
tecnologias mais emergentes e disruptivas, com grande potencial econômico e militar. Os 
EUA e o Reino Unido têm a melhor classificação entre os países na classificação 
internacional da indústria de biotecnologia / biotecnologia. Com base na ameaça 
potencial da biotecnologia moderna para a segurança nacional, a comunidade de 
inteligência dos EUA incluiu a edição do genomaem sua lista de "armas de destruição em 
massa". É razoável acreditar que, uma vez que uma sociedade com tecnologia 
razoavelmente avançada assuma o controle total dos recursos básicos de biossegurança e 
tecnologias relevantes, ou “Biodefense primeiro”, ela explorará todas as suas vantagens 
para suas próprias causas. Embora a ambição esteja implícita no contexto do documento 
de estratégia e dado que a implementação da estratégia seja liderada por departamentos 
de não defesa, os efeitos colaterais desse tipo de estratégia são, no entanto, dignos de 
estudos adicionais. Como referência, o US National Bioeconomy Blueprint publicado em 
2012, 10 e o UK Industrial Strategy Life Sciences Sector Deal publicado em 
2017, 11 descrever os objetivos estratégicos das duas nações para a bioeconomia. 
Existindo ou não uma ambição “Biodefense First”, existem dúvidas sobre as abordagens 
para cumprir tal ambição. Atualmente, mais de 50 países têm suas próprias políticas 
bioeconômicas nacionais. A terceira revolução na biologia - a convergência revolução - 
tem chances de levar a mais oportunidades e reivindicações estratégicas para esses 
países. Mais importante ainda, existem expectativas significativas de mais compromissos 
de biossegurança e novas ordens de biossegurança internacional para essas nações. É bem 
possível que a cooperação estratégica num contexto competitivo prevaleça a longo 
prazo. É evidente que a reivindicação de biossegurança absoluta em um país complicará 
ainda mais o cenário internacional de biossegurança nas atuais situações políticas e 
econômicas. Por exemplo, a tensão entre os EUA e a Rússia ou o Irã ou a China pode levar 
as negociações da Convenção de Armas Biológicas a um impasse . 
É provável que a biossegurança internacional esteja passando de moderada a grave, o que 
deve evoluir para uma era mais incerta de Segurança 2.0. O lançamento desses dois 
documentos de estratégia de biossegurança é um marco no cenário de segurança 



internacional. Olhando além do horizonte, podemos esperar biotecnologia para continuar 
a desenvolver rapidamente, usos duplos da biotecnologia para fazer grandes progressos e 
regulamentos da biotecnologia a serem fortalecidos, com vários tipos de competição 
sendo ferozes e a cooperação sendo necessária. No entanto, a situação de biossegurança 
será mais frágil e propensa a colapsar em áreas e setores específicos. Se apenas a terceira 
revolução na biologia cumprisse todo o seu potencial, este cenário de biossegurança 
evoluiria para uma era de mais certeza. Uma estimativa conservadora da era do Security 
2.0 é de quinze a vinte e cinco anos. Neste momento crítico, uma comunidade de 
biossegurança compartilhada é mais razoável e urgente para garantir o futuro da 
humanidade. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2588933818300153?token=92632EC21B8AB401C694C
EB09D92717EBD24852C96102F08593A91DA83C57AFF53EEAD8EE701ADBECBA7E2F3E3E339C7 

 

Governo do RU emite Estratégia de Segurança Biológica 

Em 30 de julho de 2018, o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos 
Rurais do Reino Unido, o Departamento de Saúde e Assistência Social e o Home Office 
publicaram a primeira Estratégia de Segurança Biológica do Reino Unido. 
Em primeiro lugar, essa estratégia observa que o Reino Unido está enfrentando riscos e 
oportunidades variáveis e avalia três grandes categorias de ameaças biológicas que pode 
enfrentar no futuro: riscos biológicos naturais, riscos biológicos acidentais e ameaças 
deliberadas. 
Em seguida, a estratégia une e descreve a ampla gama de esforços que são conduzidos em 
todo o governo do Reino Unido para proteger seus interesses de riscos biológicos 
significativos e discute como esses esforços intersetoriais podem ser coordenados para 
melhorar ainda mais a capacidade de reduzir e responder aos riscos bem como explorar 
oportunidades. 
A estratégia enfatiza a importância da intervenção precoce, evitando o surgimento ou 
proliferação de ameaças biológicas. Exige o uso total das atividades internacionais do 
Reino Unido, incluindo compromissos com parceiros e fóruns internacionais, para ajudar a 
reduzir os riscos para o Reino Unido e seus interesses no país e no exterior. 
A estratégia propõe e descreve em detalhes os quatro pilares da resposta aos riscos 
biológicos: compreender, prevenir, detectar e responder. Ao longo dos quatro pilares, a 
estratégia sempre enfatizou a importância das capacidades e capacidades científicas, 
observando que as capacidades de liderança mundial dentro do governo e na indústria e 
academia do Reino Unido precisam ser sustentadas. 
Em última análise, a estratégia exige um novo conselho de governança 
interdepartamental para garantir que uma abordagem intergovernamental para a 



segurança biológica seja mantida, evitando a duplicação de mecanismos e atividades 
existentes. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2588933819300068?token=7821B28FA1AADDA2A7FF2F98FBFE82419C947CAF10
A53AF146328E821D9DD425F0AD040198A8F44B832F52DD72330D19 

 

 
 

OMS pede maior vigilância em África para novas variantes 
da Covid-19 
A Organização Mundial da Saúde, OMS, pede aos países africanos que aumentem a 
vigilância para detectar novas mutações do Covid-19 e fortalecer os esforços para conter a 
pandemia.  

Recentemente, foram notificadas novas variantes que aparentam um maior grau de 
contaminação na Nigéria e na África do Sul.   

Casos  

No caso sul-africano, a variante é diferente da identificada no Reino Unido. Neste 
momento, está sendo realizada uma análise mais aprofundada 
para compreender a mutação.  

Já a Nigéria investiga uma variante identificada em amostras coletadas em agosto e 
outubro no país.  

Em comunicado, a diretora regional da OMS para a África, Matshidiso Moeti, disse 
que “o surgimento de novas variantes é comum”, mas avisou que “aquelas com maior 
velocidade de transmissão ou níveis de patógenos são muito preocupantes.”  

Segundo ela, as investigações em curso são “cruciais para compreender de forma 
abrangente o comportamento do vírus e orientar a resposta adequada.”  

Esforços  

Em setembro, a OMS e os Centros Africanos para Controle e Prevenção de Doenças 
lançaram uma rede de 12 laboratórios na África para reforçar o sequenciamento do 
genoma da Sars-CoV-2, conhecida como Covid-19.  

Até 23 de dezembro, 4.948 sequenciamentos haviam sido feitos representando apenas 2% 
do total global.  

A África do Sul, que realizou a maior parte desse trabalho, identificou 35 cepas do vírus e a 
Nigéria 18. Segundo a OMS, este esforço é importante para mostrar 
a ligação e importação do vírus entre países.  



Apoio  

O Escritório Regional da agência está fornecendo orientação técnica e mobilizando apoio 
financeiro para acelerar o sequenciamento na maioria dos países da região. O Escritório 
também assiste os Estados-membros que não possuem instalações especializadas no 
envio de amostras para laboratórios de referência.   

Moeti disse que esse trabalho de vigilância é essencial na resposta à 
pandemia, mas medidas de saúde pública, como lavagem das mãos, distanciamento físico 
e uso de máscaras, continuam sendo fundamentais.   

As novas variantes surgem num momento em que as infecções estão aumentando nos 47 
países da região, chegando perto do pico visto em julho.  

Nos últimos 28 dias, Argélia, Botsuana, Burkina Fasso, República Democrática do Congo, 
Etiópia, Quênia, Namíbia, Nigéria, África do Sul e Uganda relataram aumento de casos que 
concentram 90% de todas as infecções na região.  

 
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/12/1737512 
 

 

Financiamento de risco de crise e desastre: breves notas 
sobre COVID-19 

Esta breve nota foi publicada como blogs independentes entre junho e outubro de 2020 
como parte do conhecimento técnico produzido pela Disaster Risk Finance Community of 
Practice. 

A nota inclui os seguintes 12 blogs e biografias de autores: 

 Cinco lições sobre financiamento de risco de desastres para informar a resposta à 
crise do COVID-19 

 Cinco razões pelas quais você deve pensar em aumentar os riscos agora 
 Cinco razões pelas quais o Fundo de Financiamento de Risco Global é relevante 

durante uma pandemia em curso 
 Cinco maneiras pelas quais o COVID-19 leva a lacunas de proteção contra 

catástrofes naturais em nível soberano 
 Espere o inesperado: três benefícios dos fundos para dias chuvosos 
 Cinco maneiras pelas quais o Banco Mundial IDA-19 está apoiando os países mais 

pobres na época do COVID 



 Três maneiras pelas quais o financiamento da política contingente contribui para a 
construção da resiliência antes, durante e depois do COVID-19 

 Cinco razões para apoiar as PMEs para que possam construir uma maior resiliência 
a futuros choques de desastres 

 Três razões pelas quais os setores público e privado são mais fortes juntos contra 
desastres e crises 

 Cinco maneiras pelas quais os dados de satélite podem ajudar a se preparar para o 
inesperado 

 Quatro formas de financiamento do risco de desastres fortalecem a eficácia da 
proteção social adaptativa 

 Três maneiras de melhorar a troca de conhecimento online durante a pandemia 
COVID-19 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/917061608185462156/pdf/Crisis-and-Disaster-
Risk-Finance-Short-Notes-on-COVID-19.pdf 

 

Diálogo global sobre como responder à pandemia e crise 
econômica COVID-19 - resumo para a formulação de 
políticas 

A crise do COVID-19 fornece um primeiro vislumbre de como as crises do clima e da 
biodiversidade afetarão o mundo. 

Construir uma recuperação inclusiva, verde e resiliente é agora um desafio global urgente 
e compartilhado. Devemos reconstruir de uma forma que aborde os desafios muito 
significativos de curto prazo de desemprego, insegurança alimentar e impulsionando a 
economia, enquanto enfrentamos os fatores subjacentes às mudanças climáticas e perda 
de biodiversidade. Como os pacotes de estímulo estão surgindo na velocidade da luz e o 
poder da incumbência e da inércia é forte, precisamos construir rapidamente o apoio 
público e político para a mudança 

O caminho a frente 

À medida que os países avançam no difícil caminho de recuperação da crise COVID, os 
participantes do Diálogo Global destacaram cinco prioridades principais: 

1. As pessoas devem estar no centro de uma recuperação verde e resiliente.  
2. A maioria dos países e instituições ainda não investiu adequadamente em uma 

recuperação verde e resiliente.  



3. A recuperação deve colocar a resiliência em seu centro .  
4. As crises globais costumam estar interligadas.  
5. A cooperação internacional e a solidariedade devem ser intensificadas em 

tempos de crise .  

FONTE:https://files.wri.org/s3fs-public/uploads/bmu-wri-dialogue-summary.pdf 

 
Resposta e recuperação do COVID-19: soluções baseadas 
na natureza para pessoas, planeta e prosperidade 
 
COVID-19 destaca a conexão crítica entre a saúde da natureza e a saúde humana. Esta 
conexão deve ser melhor refletida em nossas prioridades, políticas e ações. As causas 
profundas desta pandemia são comuns a muitas das causas profundas das mudanças 
climáticas e das crises de biodiversidade. Enfrentar essas crises entrelaçadas requer uma 
abordagem integrada e cooperação sem precedentes para alcançar uma recuperação 
econômica equitativa, neutra em carbono e positiva para a natureza, e um futuro 
sustentável. Para tornar isso uma realidade, o relatório detalha as seguintes cinco 
recomendações principais para os formuladores de políticas: 

 Parar a degradação e perda de ecossistemas naturais como uma prioridade de 
saúde pública; 

 Reformar a produção de gado para reduzir o risco de pandemia zoonótica; 
 Reduzir o risco de doenças zoonóticas representado pelo comércio e mercados de 

vida selvagem comercial; 
 Proteger os investimentos recentes em conservação em face das pressões do 

COVID-19; e 
 Aprovar políticas e estratégias para uma recuperação econômica do COVID-19 de 

natureza positiva. 

FONTE:https://naturalcapitalcoalition.org/nature-based-solutions-for-people-planet-prosperity/ 

 
Especialistas chegam à China esta semana para investigar 
origens da Covid-19 
Uma equipe internacional de especialistas, liderada pela Organização Mundial de Saúde, 
OMS, deve chegar à China nesta quinta-feira para uma investigação sobre as origens da 
pandemia de Covid-19.  



A equipe inclui cientistas de 12 países* entre eles: Austrália, Quênia, Japão, Rússia, Reino 
Unido e Estados Unidos que atuarão com especialistas chineses.  

Investigação  

Falando a jornalistas, em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse 
que os estudos começarão na cidade de Wuhan, onde a doença surgiu em dezembro de 
2019 “para identificar a fonte potencial de infecção dos primeiros casos.”  

Tedros acredita que “a evidência científica conduzirá a hipóteses, que serão a base para 
estudos adicionais de longo prazo."  

Segundo ele, esse trabalho "é importante não apenas para a Covid-19, mas para o futuro 
da segurança da saúde global” no gerenciamento de doenças emergentes com potencial 
pandêmico.  

Na semana passada, o chefe da OMS expressou decepção com os atrasos na 
viagem porque a China ainda não havia autorizado a entrada da equipe.  E alguns 
cientistas já estavam a caminho sem saber se poderiam fazer o trabalho.  

Vacinas  

 
Japão notificou nova variante da Covid-19 no fim-de-semana, by Unsplash/Jazael Melgoza 
Uma outra equipe já está na China com os produtores das 
vacinas Sinovac e Sinopharm para saber se elas atendem aos padrões de qualidade e 
segurança.   

A agência também aguarda os dados do Instituto Serum, na Índia, sobre a imunização do 
laboratório AstraZeneca para decidir se pode ser recomendada para uso internacional.   

Tedros repetiu que "salvar vidas, meios de subsistência e economias depende de um 
acordo global para evitar o nacionalismo de vacinas."  

Variantes  

A OMS segue acompanhando as mutações do vírus. No fim de semana, a agência foi 
notificada pelo Japão sobre uma variante.  

Quanto mais o vírus se espalha, maior a chance de novas alterações. Além disso, a 
transmissibilidade de algumas variantes parece estar subindo.   

Tedros disse que “isso pode levar a um aumento de casos e hospitalizações, o que é 
altamente problemático” para trabalhadores da saúde e hospitais já sobrecarregados.   

Apesar dessas dificuldades, ele disse que, no momento, as variantes não parecem mostrar 
aumento da gravidade da doença.   

  



*Os 12 países da Missão da OMS são: Austrália, Dinamarca, Alemanha, Quênia, Japão, 
Holanda, Qatar, Rússia, Sudão, Reino Unido, Estados Unidos da América e Vietnã  

FONTE: https://news.un.org/pt/story/2021/01/1738462 

  

Redução do risco de desastres e setor privado caribenho: O 
papel do setor de telecomunicações no contexto da COVID-
19 

O objetivo deste artigo exploratório é fornecer algumas perspectivas e percepções críticas 
sobre o papel do setor privado na redução do risco de desastres, em particular no que diz 
respeito ao impacto da pandemia COVID-19 e ao processo de recuperação. 

Os países caribenhos da República Dominicana, Santa Lúcia e Trinidad e Tobago foram 
selecionados para este artigo, o que permite alguma comparação, dado o impacto 
diferencial da pandemia na saúde pública das populações, além de seu impacto na 
capacidades econômicas e industriais. A seleção do país também leva em consideração os 
diferentes tamanhos das economias desses países e variáveis como localização, 
demografia, bem como tamanho geográfico e populacional. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/75332?&a=email&utm_source=pw_email 

 

Lições aprendidas com COVID-19: Como o setor privado 
pode apoiar a prevenção, resposta e recuperação de 
desastres 

Por Karen Smith 

Houve inúmeras situações em que o COVID-19 foi uma camada adicional nas crises pré-
existentes, variando de riscos naturais, como terremotos e furacões, a crises provocadas 
pelo homem, como a crise ou conflito de refugiados. Como essa “confluência de crises” 
afeta negócios, comunidades e economias inteiras? Na experiência da iniciativa 
Connecting Business (CBi) - uma plataforma que transforma a forma como o setor privado 
se envolve antes, durante e depois das crises - essas situações enfatizam a importância do 



setor privado nacional, a resiliência e a preparação, bem como a ação coletiva e a 
colaboração como uma parte crítica da resposta local. 

O que também foi reforçado durante a pandemia é que investir na preparação e 
resiliência das comunidades e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), bem como 
do setor privado como um todo, é um imperativo econômico. 

Por exemplo, um relatório recente da Business for Goals (B4G) na Turquia destacou que o 
terremoto de Marmara que o país experimentou 20 anos atrás custou a vida de 
aproximadamente 17.000 pessoas e infligiu prejuízos a mais de 30.000 empresas, 
causando danos econômicos de aproximadamente US $ 27 bilhões . Um evento 
equivalente hoje provavelmente causaria perdas ainda maiores, um claro apelo à ação 
para investir na resiliência de empresas de todos os tamanhos. Outras pesquisas da B4G 
sobre o impacto da COVID-19 mostraram um impacto significativo nas empresas e que as 
empresas de propriedade da Síria foram mais afetadas pela pandemia, com 38% delas 
declarando o fim das operações em comparação com 22% de outras empresas em o país. 

Investir na resiliência e preparação da comunidade é essencial para a mitigação de riscos e 
uma resposta eficaz a desastres. No Haiti, a rede Alliance pour la Gestion des Risques et la 
Continuité des Activités (AGERCA) realizou campanhas baseadas no compartilhamento de 
informações por meio de amplas redes de negócios, fornecendo treinamento em medidas 
de saúde e segurança, bem como distribuindo kits de higiene para contribuir para a 
preparação da comunidade e mitigar riscos. Quando a tempestade tropical Laura atingiu, 
em um exemplo infeliz de uma confluência de crises, a AGERCA enviou mais de dois 
milhões de mensagens de texto e forneceu crédito telefônico ao Centro Nacional de 
Emergências para facilitar a comunicação entre os departamentos. Agora, as intervenções 
de preparação estão combinando o compartilhamento de informações COVID-19 e 
lembretes sobre a temporada de furacões. 

No Sri Lanka, a rede da Aliança Ásia-Pacífico para Gestão de Desastres do Sri Lanka (A-PAD 
SL) adotou uma abordagem coletiva e colaborativa, unindo-se ao HSBC Bank e outros 
parceiros do setor privado para apoiar os esforços do governo, fornecendo itens básicos 
de saúde e racionamento para trabalhadores da linha de frente, comunidades e o setor de 
saúde. A A-PAD Japão juntou-se aos esforços de resistência COVID-19 do Sri Lanka 
oferecendo suporte sólido ao país em parceria com a A-PAD Sri Lanka, fornecendo uma 
variedade de itens básicos de saúde para o Centro de Gerenciamento de Desastres (DMC). 

A importância da ação coletiva também foi destacada pelos esforços liderados pela 
Philippine Disaster Resilience Foundation (PDRF). Como parte de suas atividades durante a 
pandemia, eles levantaram coletivamente o equivalente a US $ 30 milhões por meio 
do Projeto Ugnayan , para financiar a distribuição de vales de alimentação para 14,2 
milhões de pessoas nas comunidades pobres da área da grande Manila. A rede também 
lançou recentemente a plataforma SIKAP , um centro de recuperação de negócios online 



para ajudar as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) a se preparar para a 
recuperação do COVID-19 e reabrir à medida que avançam para o “próximo normal”. 

Em Vanuatu, o bloqueio COVID-19 levou a uma escassez de pessoal humanitário e 
recursos que coincidiu quando Ciclone tropical Harold atingido. Trabalhando com 
parceiros do setor privado e em colaboração com ONGs e as Nações Unidas (ONU) e em 
apoio ao governo, o Vanuatu Business Resilience Council (VBRC) auxiliou no fornecimento 
de 35 toneladas de alimentos e itens não alimentares a mais de 1.000 famílias costeiras 
remotas durante um período de oito semanas. Essa resposta local de várias partes 
interessadas foi fundamental para mitigar o impacto e os danos causados pelo ciclone. 

Embora a pandemia tenha sido uma situação difícil através das fronteiras, ela também 
trouxe à tona que tempos desafiadores podem alinhar agendas e prioridades, gerando 
vontade política de muitos atores para fortalecer a colaboração entre as diversas partes 
interessadas. Também criou mais espaço para o setor privado local se envolver e ser ativo 
na resposta e recuperação de desastres. E como se constatou, ter menos recursos nem 
sempre é um impedimento quando indivíduos apaixonados e dedicados defendem a ação 
intersetorial coletiva e colaborativa. 

Se isso descreve você, o que você e sua empresa estão fazendo para contribuir com a 
resiliência da comunidade (ou comunidades) da qual faz parte? 

Você descobriu que o COVID-19 também alinha agendas e prioridades? Se sim, como? 

A iniciativa Connecting Business (CBi) é uma plataforma que transforma a forma como o 
setor privado se envolve antes, durante e depois das crises. É apoiado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Escritório das Nações Unidas para a 
Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). 

FONTE:https://businessfightspoverty.org/articles/lessons-learned-from-covid-19-how-the-private-sector-
can-support-disaster-prevention-response-and-recovery/ 

 

Mapeamento de fluxos financeiros para desastres 

Uma variedade de fluxos financeiros são mobilizados para ajudar a preparar, mitigar e 
lidar com os impactos de desastres. Quanto, de quem e por meio de quais canais, no 
entanto, muitas vezes não é bem compreendido e permanece difícil de rastrear. Este 
artigo tem como objetivo identificar os dados e metodologias disponíveis, explorar se eles 
poderiam apoiar um banco de dados global para rastrear fluxos financeiros relacionados a 
desastres e mapear os fluxos financeiros para três eventos, a fim de delinear o escopo e as 



limitações das informações disponíveis: Tufão Haiyan nas Filipinas; a seca induzida pelo El 
Niño de 2015/2016 no Malaui; e o furacão Maria na Dominica. 

O documento conclui que ainda existem lacunas importantes nas bases de dados e 
metodologias acessíveis ao público, particularmente em torno das (re) alocações do 
orçamento governamental e dos fluxos domésticos públicos e privados, mas também na 
ajuda internacional e nas remessas. A extensão em que as perdas e danos de desastres 
estão sendo recuperados - e as necessidades pós-desastre identificadas nacionalmente 
estão sendo atendidas por meio dos tipos de fluxos financeiros avaliados neste 
documento - varia muito entre os três eventos estudados. Se bem gerenciados e 
atualizados com frequência, os sistemas nacionais de gestão de informações podem 
apoiar um melhor rastreamento financeiro. 

FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/5f48e4d52d2bac6bda1839
de/1598612695952/Centre_Paper6_28August.pdf 

 

Antecipando o impacto do COVID-19: Caminhos e tempo 
de choques de bem-estar familiar 

Este artigo resume os diferentes choques criados pela crise global covid-19, e o que 
sabemos sobre seu momento, magnitude e prováveis impactos no bem-estar das famílias 
em países de baixa e média-baixa renda. Ele destaca que os impactos precisam ser 
pensados cuidadosamente - pode ser fácil superá-los ou subestimá-los - e que há uma 
heterogeneidade considerável de experiências entre os países e entre as famílias em 
qualquer país. 

O artigo destaca que ter uma visão de longo prazo para planejar uma resposta, prevendo 
os vários impactos, nos permite estar à frente deles. Também permite que os indicadores 
que devem ser monitorados em vários contextos sejam identificados com mais 
precisão. Possíveis indicadores de previsão e ações antecipatórias são discutidos. 

FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/5ef0be6d71a53670489dd5
2f/1592835696110/Centre_Paper_covid-19_22June.pdf 

 

COVID-19 e desigualdade: uma revisão das evidências 
sobre o provável impacto e opções de política 



Este artigo para discussão examina os impactos desiguais da pandemia em diferentes 
grupos, as consequências potenciais para a desigualdade de longo prazo e as implicações 
de ambos para as políticas. O artigo analisa as evidências para argumentar que, embora a 
implicação de curto prazo de covid-19 para a distribuição de renda seja incerta e varie 
entre os países, os riscos de longo prazo para a igualdade e a mobilidade social são menos 
ambíguos. 

Esses riscos são significativos devido às desigualdades pré-existentes na maioria das 
sociedades, à escala e distribuição dos impactos de curto prazo e aos efeitos duradouros 
desses impactos e às estratégias de enfrentamento que as famílias são forçadas a 
adotar. Com o tempo, essa combinação de fatores provavelmente aumentará a 
desigualdade de oportunidades nos países afetados e reduzirá a resiliência a crises 
futuras. Medidas de política precisam ser adotadas durante a fase de recuperação que 
mantenham o olho no jogo longo, ao mesmo tempo que estimulem a recuperação 
econômica no curto prazo. Isso requer um foco concentrado na inclusão e na construção 
de resiliência a desastres futuros, especialmente entre as pessoas e comunidades 
vulneráveis. 

FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/5fe218df9507416a29d49d
32/1608653024173/WP_3_22Dec.pdf 

 

Financiamento e ação antecipatória para crises: conceitos, 
iniciativas e evidências 

Este artigo descreve o estado atual da ação antecipatória e discute algumas das evidências 
existentes sobre seu impacto. Não se destina a fornecer uma revisão abrangente da 
literatura ou uma meta-análise dos impactos do aviso prévio ou iniciativas de ação 
antecipada. Em vez disso, apresenta alguns exemplos de diferentes tipos de impacto 
associados a uma série de ações antecipatórias em países em desenvolvimento. Isso é um 
reconhecimento da diversidade de mecanismos de ação antecipatória e variedade de 
atividades sendo implementadas em diferentes contextos, bem como a gama de estudos 
que têm sido realizados com foco em resultados diferentes. O documento também 
destaca lacunas de evidência e aponta alguns dos desafios metodológicos na medição do 
impacto. 

FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/5d15b8b33e88310001540f
b7/1561704641415/Evidence_review_Anticipatory_Crisis_Financing_Action.pdf 



 

A evidência baseada na ação antecipatória 

Esta publicação analisa a base de evidências da Ação Antecipatória (AA) e conclui que, 
para atingir uma escala efetiva da abordagem e garantir que a Ação Antecipatória atinja as 
mudanças pretendidas nos sistemas de resposta a desastres e vulnerabilidade e resiliência 
das pessoas às mudanças climáticas, dados empíricos robustos e um forte 
monitoramento, avaliação e agenda de aprendizagem são necessários. 

As principais recomendações incluem: 

 Maior investimento em sistemas de Monitoramento / Avaliação / Aprendizagem 
(MEL); 

 Estruturas analíticas comuns; e 
 Foco na melhoria dos modelos. 

FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110236/download/ 

 

Integrando 'ação antecipatória' na gestão de risco de 
desastres 

'Ação antecipatória' (AA) abrange um conjunto de medidas planejadas e pré-financiadas 
tomadas quando um desastre é iminente, antes de um choque ou antes que impactos 
agudos sejam sentidos. Este artigo argumenta que AA não deve ser um substituto para o 
investimento de longo prazo e ações para reduzir a vulnerabilidade e deve fortalecer a 
capacidade das pessoas de gerenciar os riscos de forma eficaz e se adaptar às mudanças 
climáticas. 

Mensagens-chave 

 AA deve ser visto como um componente integral da gestão, adaptação e resiliência 
do risco de desastres. Isso exigirá uma melhor compreensão de como AA se 
relaciona com as estruturas, políticas e programas governamentais existentes. 

 É necessária uma discussão franca entre governos e agências de ajuda 
internacional sobre a utilidade de AA; os problemas específicos que pode ajudar a 
superar; e onde outros tipos de apoio externo seriam mais eficazes. 



 AA não reduzirá os impactos de desastres no longo prazo sem medidas para lidar 
com as estruturas de poder e as práticas de busca de renda que bloqueiam o 
progresso na redução de riscos. 

 De maneira crítica, AA não deve ser um substituto para investimentos e ações para 
reduzir a vulnerabilidade e fortalecer a capacidade das pessoas de gerenciar riscos 
- não deve impedir o investimento público em adaptação, redução de riscos e 
preparação. 

FONTE:https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-
documents/202004_odi_anticipatory_action_briefing_note_final.pdf 

 

Ação humanitária antecipatória: qual o papel do 
CERF? Mudando de resposta rápida para ação precoce 

Este estudo investiga o tipo de atividades programáticas que poderiam ser adequadas 
para o financiamento do Fundo Central de Resposta a Emergências (CERF) se fosse para 
abrir inscrições para ação antecipada em antecipação de crises humanitárias. O estudo 
considera as ações que são relevantes de acordo com os critérios de salvamento do CERF, 
bem como os tipos de ações que as agências humanitárias gostariam de realizar antes de 
uma crise, mas atualmente não podem financiar por meio do CERF. Tal como está, os 
atuais critérios de salvamento do CERF oferecem um escopo significativo para a inclusão 
de ações iniciais bem planejadas e sequenciadas. A ação precoce difere mais no momento 
do que no conteúdo do apoio humanitário tradicional. 

Ainda assim, há certa inquietação sobre se o financiamento do CERF poderia ser usado de 
forma antecipada, sem cair na categoria amorfa de 'preparação'. Os entrevistados para 
este estudo, exceto aqueles que trabalham em projetos FbA, achataram as distinções 
entre preparação, ação antecipada e resposta rápida. Ainda assim, monitorar e analisar 
riscos, desenvolver planos de contingência, treinar as principais partes interessadas e 
realizar exercícios de cenários de desastres são ações gerais de preparação; não estão sob 
a alçada da ação humanitária em situações de emergência, apesar de serem 
indispensáveis para uma ação e resposta precoces eficazes. Ao pré-comprometer o 
financiamento e estabelecer gatilhos para a ação quando certos limites de risco são 
alcançados, o CERF pode incentivar o desenvolvimento e os atores humanitários a 
empreender novos tipos de atividades de preparação. Por sua vez, 

Em meio aos debates sobre a ação antecipatória, é fácil esquecer que vidas estão em 
jogo. A escolha do CERF de agir mais cedo não é simplesmente uma mudança operacional 
refletindo a última moda em ação humanitária, mas uma mudança que terá implicações 
genuínas para pessoas que enfrentam secas, fogem da violência e do conflito ou vivem 



nas proximidades de um surto de uma doença mortal e contagiosa . Para famílias 
vulneráveis, receber apoio mais cedo pode significar a diferença entre devastação e 
resiliência. 

FONTE:https://www.alnap.org/help-library/anticipatory-humanitarian-action-what-role-for-the-cerf-
moving-from-rapid-response-to 
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          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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