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

PUBLICAÇÃO: 15/06/2020 

 

Abordagem psicológica do COVID-19: uma revisão 
narrativa da experiência latino-americana 

Dada a rápida expansão do novo coronavírus (COVID-19) em todo o planeta, este artigo 
apresenta um conjunto de propostas elaboradas por psicólogos e psicólogos da América 
Latina que buscam abordar esse fenômeno de uma perspectiva regional. Nesse sentido, 
são expostos temas como o problema da superinformação e o impacto dos protocolos 
de saúde na saúde mental em diversas áreas e setores da população. Propõe-se aqui, 
além de reunir algum conhecimento contribuído por pesquisas anteriores e disseminar 
um conjunto de recursos para mitigar ou aliviar os efeitos da pandemia, contribuir com 
algumas reflexões sobre o papel dos psicólogos e psicólogos como profissionais da 
saúde nessa situação de crise , bem como apelar para as organizações nacionais e 
internacionais correspondentes. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72089_abordajepsicologicodelcovid.pdf 

 

Crise pública de saúde mental durante a pandemia de 
COVID-19, China 

Por Lu Dong e Jennifer Bouey 

A China foi o primeiro país afetado pela pandemia da nova doença de coronavírus de 
2019 (COVID-19), causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2. 



Várias características únicas dos padrões epidêmicos da China COVID-19 e sua política 
de gestão levaram a uma crise de saúde mental pública elevada . Primeiro, muitos 
residentes chineses ainda se lembram do surto de 2003 da síndrome respiratória aguda 
grave (SARS) e seu efeito na vida social e na economia da China ( 1 ). O COVID-19 é mais 
transmissível que o SARS, e a taxa de letalidade (2,3%) é substancialmente mais alta que 
a da influenza sazonal ( 2).) O período de incubação incerto do vírus e sua possível 
transmissão assintomática causam medo e ansiedade adicionais. Segundo, a 
minimização inicial do governo da gravidade da epidemia corroeu a confiança do público 
na transparência e competência do poder de decisão do governo. Terceiro, medidas sem 
precedentes de quarentena em larga escala em todas as grandes cidades, que 
essencialmente confinam os moradores a suas casas, provavelmente têm um efeito 
psicossocial negativo nos residentes ( 3 ). Quarto, os relatos de escassez de suprimentos 
médicos de proteção, equipe médica e leitos hospitalares em Wuhan e arredores logo 
seguiram a quarentena em toda a cidade e causaram enorme preocupação em todo o 
país. Por fim, um “infodêmico” único - uma superabundância de (des) informações nas 
mídias sociais ( 4).) e em outros lugares - representa um grande risco para a saúde 
mental pública durante essa crise de saúde. 

Como nos surtos de 2003, a SARS e o vírus Ebola de 2014, o medo generalizado e o 
comportamento super-reativo induzido pelo medo eram comuns entre o 
público; ambos podem impedir o controle de infecções ( 5 , 6 ). Além disso, distúrbios 
psiquiátricos, como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, se 
desenvolveram em pessoas de alto risco, principalmente sobreviventes e profissionais 
de saúde de primeira linha ( 7 ). 

Com base nessas experiências recentes, a Comissão Nacional de Saúde da China 
divulgou uma notificação em 26 de janeiro de 2020, fornecendo princípios orientadores 
das intervenções emergenciais de crise psicológica para reduzir os efeitos psicossociais 
do surto de COVID-19 ( 8).) Essa notificação especificava que a intervenção em crises 
psicológicas deveria fazer parte da resposta da saúde pública ao surto de COVID-19, 
organizada pelo mecanismo conjunto de prevenção e controle nos níveis municipal, 
municipal e provincial, e que as intervenções deveriam ser diferenciadas por grupo. A 
força de trabalho de intervenção inclui equipes de extensão psicológica lideradas por 
psiquiatras e profissionais de saúde mental e equipes de linha de apoio psicológico. Um 
anexo a esta notificação descrevia ainda os principais objetivos de intervenção para 6 
grupos: pacientes confirmados, pessoas sob investigação do COVID-19, profissionais de 
saúde, pessoas em contato imediato com pacientes, pessoas doentes que se recusam a 
procurar atendimento e pessoas suscetíveis / o geral público ( apêndice ). 

O lançamento de tal orientação política reconhece o reconhecimento da China das 
necessidades de saúde mental pública durante o surto. No entanto, a notificação não 
especifica como os diferentes recursos devem ser mobilizados e coordenados ou, mais 
importante, quem deve realizar que tipo de intervenções, para qual grupo precisa e por 
quais modos de entrega. A orientação política também não indica a operacionalização 
de como vários grupos devem ser rastreados ou avaliados para determinar o tipo e o 
nível de intervenções a serem fornecidas a cada um. Esse nível de detalhe é necessário 
porque a China carece de um sistema de saúde mental bem estabelecido e não possui 



um sistema de resposta a emergências em nível nacional e força de trabalho designada 
para fornecer as intervenções de crise psicológica durante uma emergência ou desastre 
nacional (Chen X, Fu X, unpub. dados, https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-
3045.20200213001Link externo ) ( 9 ). Outros grandes desafios para implementar com 
sucesso as intervenções de emergência em crises psicológicas incluem a grave escassez 
de prestadores de serviços de saúde mental na China (1,49 psiquiatras / 100.000 
habitantes e apenas metade desses psiquiatras obtiveram um diploma de bacharel em 
medicina), recursos de saúde desigualmente distribuídos e as limitações impostas pela 
quarentena de massa ( 9 ). Por exemplo, hospitais, universidades e uma variedade de 
organizações criaram inúmeras linhas diretas com voluntários de diferentes graus de 
qualificação e experiência ( 8).) Esses esforços bem-intencionados podem ser 
descoordenados e inadequadamente supervisionados e, portanto, provavelmente 
causarão confusão aos consumidores de serviços e uso ineficiente de recursos. 

Os desafios relatados na China indicam que, para muitos países em desenvolvimento, a 
telemedicina deve ser considerada, dada a ampla adoção de smartphones, para ajudar 
a remover barreiras ao acesso a cuidados de qualidade para a saúde mental. Mudança 
de tarefa ou compartilhamento (ou seja, mudança de prestação de serviços de tarefas 
específicas de profissionais para pessoas com menos qualificações ou criação de um 
novo quadro de provedores com treinamento específico) pode ajudar, especialmente 
em áreas com poucos recursos ( 10 ). Os países também devem considerar solicitar 
apoio e orientação das autoridades globais de saúde mental e das comunidades de 
pesquisa por meio de colaborações internacionais. 

Dadas as lições aprendidas com surtos passados na China e em outras partes do mundo, 
as intervenções públicas em saúde mental devem ser formalmente integradas aos 
planos de preparação para a saúde pública e aos planos de resposta a emergências, a 
fim de conter efetivamente todos os surtos. O plano estratégico de preparação e 
resposta da Organização Mundial da Saúde para o COVID-19, no entanto, ainda não 
especificou nenhuma estratégia para atender a qualquer tipo de necessidade de saúde 
mental ( 4 ). À medida que o vírus se espalha globalmente, os governos devem atender 
às necessidades de saúde mental pública, desenvolvendo e implementando planos 
estratégicos bem coordenados para atender a essas necessidades durante a pandemia 
do COVID-19. 

Dr. Dong é um cientista comportamental associado e psicólogo clínico licenciado na 
RAND Corporation. Seus principais interesses de pesquisa são o desenvolvimento e 
aprimoramento de intervenções psicossociais baseadas em evidências para jovens e 
adultos. 

Dr. Bouey é pesquisador sênior de políticas e presidente da Tang em Estudos de Políticas 
da China na RAND Corporation e professor associado de Saúde Global na Universidade 
de Georgetown. Seus principais interesses de pesquisa incluem os determinantes sociais 
da saúde entre populações carentes. 
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Novo estudo mostra efeito impressionante da pandemia 
de coronavírus na saúde mental dos EUA 

Jean Twenge, professor de psicologia da Universidade Estadual de San Diego 

Quando o novo coronavírus chegou aos EUA, a saúde mental ficou em segundo plano 
com a saúde física. A prioridade número um era garantir que os hospitais não ficassem 
sobrecarregados e que o maior número possível de vidas pudesse ser salvo. 

As escolas fecharam, o trabalho remoto tornou-se a norma, os restaurantes fecharam e 
o encontro com os amigos não era mais possível. O ciclo de notícias girou com história 
após história, destacando o número cada vez maior de casos e mortes, enquanto 
o desemprego subiu para níveis nunca vistos desde a Grande Depressão. 

Qualquer uma dessas mudanças pode causar um aumento nos problemas de saúde 
mental. Juntos, eles criaram uma tempestade perfeita para uma crise . 

Especialistas especularam isso , e pesquisas mostraram que muitas pessoas pareciam 
entender intuitivamente o preço mental da pandemia . No entanto, os dados sobre 
métricas de saúde mental eram escassos; não sabíamos a magnitude de nenhuma 
mudança nos problemas de saúde mental, nem entendemos quais grupos de pessoas 
estavam sofrendo mais do que outros. 

Decidi, então, coletar dados sobre saúde mental durante a pandemia e compará-los com 
dados de antes de tudo isso acontecer. As diferenças foram ainda piores do que eu 
previa. 

Uma divisão geracional 

Em 27 de abril, pesquisei 2.032 adultos nos EUA usando uma medida padrão de 
sofrimento mental que pergunta, por exemplo, com que frequência um entrevistado se 
sentiu triste ou nervoso no último mês. Comparei as respostas com uma amostra de 
19.330 pessoas demograficamente semelhantes em uma pesquisa de 2018 patrocinada 
pelo governo de adultos nos EUA que fez as mesmas perguntas. 

Os resultados foram surpreendentes: os participantes de 2020 tiveram oito vezes mais 
chances de apresentar resultados positivos para doenças mentais graves - 28%, em 
comparação com 3,4% na pesquisa de 2018. A grande maioria dos participantes de 
2020, 70%, cumpriu os critérios para doenças mentais moderadas a graves, em 
comparação com 22% em 2018. 

Claramente, a pandemia teve um efeito devastador na saúde mental. 



No entanto, algumas pessoas estão sofrendo mais que outras. Adultos mais jovens com 
idades entre 18 e 44 anos - principalmente iGen e millennials - sofreram o impacto dos 
efeitos na saúde mental. Eles experimentaram um aumento de dez vezes em grave 
sofrimento mental em comparação com 2018. Enquanto isso, adultos com 60 anos ou 
mais tiveram os menores aumentos em graves problemas de saúde mental. 

Por que esse pode ser o caso? Afinal, o vírus tem implicações muito mais graves para a 
saúde das pessoas mais velhas . 

Pode ser porque os idosos estão mais protegidos das perturbações econômicas da 
pandemia. Adultos mais jovens eram mais propensos a perder o emprego quando os 
restaurantes e as lojas fechavam e eram mais propensos a estar em uma situação 
financeira precária para começar . Os adultos mais jovens também já estavam lutando 
com problemas de saúde mental: a depressão entre jovens de 18 a 25 anos aumentou 
de 2012 para 2017 , possivelmente porque os jovens passaram menos tempo 
interagindo pessoalmente com outras pessoas do que costumavam, uma situação que 
só é exacerbada por a pandemia. 

Pais sob pressão 

O outro grupo angustiado não será uma surpresa para os pais: aqueles com filhos 
menores de 18 anos em casa. Com escolas e creches fechadas durante a pandemia, 
muitos pais estão tentando fazer o quase impossível trabalhando e supervisionando 
seus filhos ao mesmo tempo. Esportes , escotismo, aulas de música, acampamentos e 
praticamente todas as outras atividades em que os pais confiam para manter seus filhos 
ocupados foram cancelados. Até os parques ficaram fechados por semanas . 

Essa tendência não ocorreu apenas porque as pessoas com filhos em casa são mais 
jovens. Mesmo entre 18 e 44 anos, aqueles com crianças em casa apresentaram maiores 
aumentos no sofrimento mental do que aqueles sem filhos. 

Em 2018, os pais eram realmente menos propensos a sofrer de sofrimento mental do 
que aqueles sem filhos. Mas até o final de abril de 2020, os pais estavam mais 
angustiados do que seus pares sem filhos. 

Para onde vamos daqui? 

Os resultados deste estudo são preliminares. As amostras de 2020 e 2018, embora 
muito similares em idade, gênero, raça e região, vieram de fontes diferentes e, portanto, 
podem diferir de outras maneiras. 

No entanto, há também outras indicações de que a saúde mental está sofrendo durante 
a pandemia. Por exemplo, as chamadas para linhas diretas de saúde mental parecem ter 
aumentado . 

Isso não significa necessariamente que devemos abrir a economia para preservar a 
saúde mental. O aumento resultante de doença e morte do COVID-19 pode ser ainda 



pior para a saúde mental, e os trabalhadores obrigados a voltar ao trabalho podem, com 
razão, se preocupar em pegar o vírus. 

Isso significa que os formuladores de políticas precisam estar preparados para um 
número potencialmente sem precedentes de americanos que precisam de serviços de 
saúde mental. Assim como os hospitais corriam o risco de ficar sem ventiladores durante 
uma onda de pacientes com COVID-19, o sistema de saúde mental pode ser 
rapidamente sobrecarregado. 

A pesquisa também mostra o quão generalizado o impacto da pandemia tem sido e 
quantas pessoas estão sofrendo. Se você está se sentindo triste com tudo o que foi 
perdido - e nervoso com a incerteza do que vem a seguir - você não está sozinho. 

FONTE:https://theconversation.com/new-study-shows-staggering-effect-of-coronavirus-pandemic-
on-americas-mental-health-137944 

 

Estados árabes e COVID-19: lições aprendidas na 
preparação e resposta a COVID-19 

A pandemia da doença de coronavírus 2019 (COVID-19) teve um efeito mundial e a 
região dos estados árabes não foi imune a ela. No entanto, a pandemia do COVID-19 é 
muito mais do que um risco biológico que afeta apenas o setor da saúde. Embora o 
impacto da pandemia varie de um país para outro, provavelmente levará ao aumento 
generalizado da pobreza e exacerbará as desigualdades em escala global, tornando 
ainda mais urgente a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Partindo de um webinar organizado em 17 de maio de 2020, este resumo faz as 
seguintes recomendações, entre outras (p. 3-4): 

 Use a pandemia do COVID-19 como uma oportunidade para testar / aprender 
com as estratégias e planos de RRD existentes para informar futuras atividades 
de preparação e resposta; 

 Destacar a importância da implementação de estratégias e planos de ação de 
RRD; 

 A implementação bem-sucedida de medidas de gerenciamento de riscos de 
desastres requer coerência e coordenação entre os governos nacionais e locais. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/72169_arabstatesandcovid19lessonslearnedi.pd
f 

 



Uma análise interna: Próximos passos para o 'novo 
normal' na sede da ONU 

“A segurança e a saúde do pessoal da ONU, delegados e todos os outros nas 
instalações são a prioridade número um. O retorno físico do pessoal ao local de 
trabalho estará de acordo e seguirá - e não se antecipará - ao afrouxamento das 
restrições pela cidade e pelo estado de Nova York. ” - Atul Khare, subsecretário-geral 
de apoio operacional. Departamento de Comunicações Globais. O Departamento de 
Comunicações Globais das Nações Unidas (DGC) promove a conscientização global e a 
compreensão do trabalho das Nações Unidas. 

5 de junho de 2020 - Ao retornar à sede das Nações Unidas, após meses de teletrabalho 
induzido pelo COVID-19, espera-se que o pessoal da ONU, diplomatas, membros da 
sociedade civil e jornalistas residentes adotem novas medidas no local de trabalho por 
enquanto: tráfego de pedestres unidirecional, no máximo dois - ocupação de pessoas em 
elevadores, uso de máscara durante o transporte e estar sentado a pelo menos 2 metros de 
distância dos colegas. 

Para cumprir as orientações locais de saúde, o complexo da Sede das Nações Unidas 
permaneceu praticamente fechado desde meados de março, com apenas algumas centenas 
de pessoas trabalhando para desempenhar as funções no local. No entanto, com a cidade de 
Nova York se movendo gradualmente para aliviar essas restrições, a ONU também está se 
preparando para retornar à normalidade em três fases. 

“A segurança e a saúde do pessoal da ONU, delegados e todos os outros nas instalações são 
a prioridade número um”, diz Atul Khare, subsecretário-geral de suporte operacional. "O 
retorno físico do pessoal ao local de trabalho estará de acordo e seguirá - e não se antecipará 
- ao afrouxamento das restrições pela cidade e pelo estado de Nova York." 

De acordo com o Departamento de Suporte Operacional, os preparativos estão em 
andamento para um eventual retorno na Fase 1, com funcionários do Serviço de Instalações 
e Atividades Comerciais trabalhando diligentemente para preparar escritórios e salas de 
conferência históricas. 

Equipes foram desdobradas para desinfetar áreas de alta densidade e alto toque no 
complexo da Sede, que compreende a torre da Secretaria de 39 andares, o Salão da 
Assembléia Geral, além de edifícios para conferências e bibliotecas. 

Eles limpam profundamente todas as áreas e superfícies usadas com freqüência - de saguões, 
elevadores e banheiros a móveis, maçanetas, placas de interruptores, além de corrimãos, 
catracas e balcões. 

Os funcionários do Departamento de Suporte Operacional estão marcando corredores e 
muros para designar novas rotas de tráfego de pedestres, para garantir que, se houver filas, 
ainda atendam aos requisitos físicos de distanciamento. Eles também estão instalando 
estações de desinfecção das mãos nos saguões e em outras áreas comuns, incluindo pelo 
menos uma estação em cada andar do escritório.  



Fase um 

Durante a Fase 1, somente atividades selecionadas serão permitidas. A ocupação máxima no 
complexo da sede será limitada a 400 pessoas por dia, em oposição ao limite de 4.200 em 
horários normais. Para edifícios anexos, incluindo DC1 e DC2, a ocupação máxima também 
será mantida em 10% do nível usual. A ênfase será estritamente nas tarefas que devem ser 
executadas no local, com muitas tarefas críticas continuando sendo realizadas remotamente. 

Espera-se que o pessoal necessário para executar as funções no local chegue com 
revestimentos faciais, mas nenhuma verificação de temperatura será necessária para entrar 
nas instalações. Nenhum teste para COVID-19 será necessário antes de seu retorno ao local 
de trabalho, mas qualquer pessoa que deseje ser verificada quanto ao vírus pode entrar em 
contato com a Divisão de Gerenciamento de Saúde e Segurança e Saúde Ocupacional 
(DHMOSH) através do portal de auto-relato ou visitar locais de teste disponíveis ao público 
em geral em suas áreas residenciais. 

Espera-se que todas as pessoas nas instalações usem revestimentos faciais ao transitar áreas 
comuns, como saguões, elevadores, corredores, banheiros e vias de circulação em todos os 
andares, mas geralmente não são obrigados a usar máscaras em suas mesas. 

Durante as fases 1 e 2, reuniões administrativas ou organizacionais de rotina não são 
permitidas. 

Para passar para a Fase 1, a ordem executiva 'Nova York na PAUSA' deve ser 
relaxada. Também devem ser observadas melhorias na situação epidêmica local e na 
capacidade de assistência à saúde, de acordo com as recomendações da cidade e do estado.  

Fase Dois 

Na Fase 2, a ocupação de edifícios aumentará gradualmente para um máximo de 1.100 
funcionários por dia no complexo da Sede, ou cerca de 40% dos níveis normais. Para outros 
edifícios, será aplicada uma ocupação de 40 a 50%. Acordos de trabalho alternativos 
permanecerão amplamente em vigor e muitos funcionários continuarão trabalhando 
remotamente. A mudança da Fase 1 para a 2 exigirá uma redução adicional da epidemia e o 
fortalecimento do sistema de saúde na cidade anfitriã. 

Fase Três - 'novo normal' 

A Fase 3, que será um 'novo normal', ocorrerá quando os riscos no local de trabalho forem 
reduzidos a níveis pré-epidêmicos e as restrições relacionadas ao COVID-19 forem 
levantadas pela cidade e pelo estado de Nova York, incluindo aquelas que permitirão a 
reabertura de creches e escolas públicas. O Departamento de Suporte Operacional diz que 
ainda é muito cedo para delinear as modalidades de trabalho que serão implementadas 
nesta fase. 

Quadragésimo Quinto Período da Assembléia Geral 



O formato do debate geral anual da Assembléia Geral em setembro e de outras reuniões de 
alto nível que ocorrerão na sede durante a próxima trigésima quinta sessão provavelmente 
mudará. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, escreveu ao Presidente da 
Assembléia, Tijjani Muhammad-Bande, propondo que o órgão de formulação de políticas de 
193 membros da ONU considere realizar seu debate geral em um formato diferente, 
possivelmente usando mensagens pré-gravadas fornecidas pelos Chefes de Estado e de 
Governo ou Ministros e limitar qualquer presença física no Salão da Assembléia Geral a uma 
pessoa por delegação com sede em Nova York. 

"O COVID-19 mudou a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos", afirma o 
subsecretário-geral Khare. "Mas somos resilientes e juntos podemos navegar por isso, 
mantendo o distanciamento físico, é claro." 

Nota para o pessoal da ONU: À medida que a situação evoluir nas próximas semanas, as 
informações relativas ao plano trifásico serão atualizadas pelo Comitê de Segurança 
Operacional e Saúde do Grupo de Operações de Crise e pelo Grupo de Trabalho de 
Comunicação e publicadas em "nosso local de trabalho" no iSeek. 

FONTE:https://www.un.org/en/coronavirus/inside-look-next-steps-towards-%E2%80%98new-
normal%E2%80%99-un-headquarters 

 

 

Plano de contingência HCTT 2020 para desastres 
relacionados ao clima no contexto da pandemia de 
COVID-19 

O objetivo deste documento é ajudar a comunidade humanitária a complementar os 
esforços de preparação e resposta empreendidos pelas autoridades nacionais de 
Bangladesh em relação a desastres relacionados ao clima. Reflete o aumento do nível 
de preparação das autoridades nacionais, bem como a experiência acumulada da 
comunidade humanitária em apoiar seus esforços. 

A principal premissa deste plano é o fato de que os eventos relacionados ao clima aos 
quais Bangladesh está altamente exposto não desaparecerão devido à pandemia do 
COVID-19. Portanto, adaptar as intervenções de preparação e resposta de maneira que 
fatores nessa nova realidade sejam fundamentais. 

FONTE:https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/d
ocuments/files/hctt20contingency20plan_1720may202020_final.pdf 

 



 

Pessoas com deficiência em face do COVID-19 nas 
Américas e no Caribe 

O Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres (UNDRR), Escritório 
Regional para as Américas e o Caribe, ONG Inclusiva e a Rede de Gerenciamento de 
Riscos Inclusivos em Desastres da América Latina e Caribe (Rede LAC DiDRR) 
organizaram um seminário on-line na quinta-feira, 23 de abril 2020, focado nas pessoas 
com deficiência em face do COVID-19. Reflexões em torno da inclusão e participação 
ativa de pessoas com deficiência em todos os processos de gerenciamento de riscos de 
desastres e redução de riscos de desastres foram algumas das questões analisadas neste 
seminário. 

Para enfrentar os efeitos negativos da pandemia por meio de uma abordagem inclusiva 
e reduzir o risco de pessoas com deficiência, são propostas as seguintes ações e 
recomendações, entre outras (p. 5): 

 Para alcançar medidas apropriadas e funcionais, as organizações de pessoas com 
deficiência, seus cuidadores e suas famílias, bem como as organizações da 
sociedade civil, devem ser consultadas e envolvidas ativamente em todas as 
fases da preparação, resposta e recuperação do COVID-19. 

 Recursos estatais, tecnologias da informação, parcerias e redes de apoio devem 
ser disponibilizados a todas as pessoas, por meio de coordenação e colaboração, 
para garantir os direitos, proteção, dignidade e bem-estar de todas as pessoas, 
sem prejuízo. 

 Para ser inclusivo, as plataformas de comunicação e informação devem estar 
acessíveis, incluindo Braille, legendas e linguagem de sinais. A comunicação que 
não é inclusiva não é uma comunicação verdadeira, especialmente quando se 
trata de gerenciamento de riscos. 

FONTEhttps://www.preventionweb.net/publications/view/72129?&a=email&utm_source=pw
_email 

 

Relatório de avaliação entre agências sobre o estado da 
redução de riscos de desastres no Uruguai 



Como parte da implementação do Plano de Ação das Nações Unidas para Redução de 
Riscos de Desastres para Resiliência e como resultado de conversas entre o governo 
uruguaio e o Coordenador Residente das Nações Unidas no Uruguai, foi acordado 
realizar uma avaliação Interagência para atualizar o diagnóstico sobre o estado de 
redução de risco de desastres no país.  

O relatório propõe um conjunto de recomendações estruturadas com base nas quatro 
prioridades da Estrutura de Sendai e termina com uma priorização delas no curto prazo, 
incluindo:  

 Operacionalizar a criação do Conselho Nacional de Gerenciamento de Riscos; 
 Abordar o processo regulatório da lei; 
 Analisar e formalizar o Protocolo de Coordenação Geral do SINAE; 
 Formular e adotar um Plano Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres; 
 Fortalecer o sistema de informação do SINAE; 
 Promover avaliações probabilísticas de riscos para ameaças e setores 

prioritários; 
 Desenvolver uma estratégia para uma abordagem abrangente de DRM e ACC; e 
 Desenvolva uma estratégia de gerenciamento de risco financeiro para desastres. 

FONTE:https://eird.org/americas/docs/informe-evaluacion-interagencial-uruguay-2015.pdf 

 

 

Cartilha bilíngue sobre autocuidado e higiene para 
crianças migrantes é lançada com apoio da OIM 

Cuidar de si, é cuidar do mundo; dentes saudáveis, sorriso mais feliz; hora do banho; a 
natureza somos nós e está em suas mãos: são os temas abordados nas atividades da 
cartilha “Manitas Brillantes”, que em português significa “mãos brilhantes” – um 
material desenvolvido para o público infantil, que busca incentivar boas práticas de 
higiene e cuidado com o meio ambiente através de atividades lúdicas. O material tem 
como foco o autocuidado e reforça a importância da lavagem das mãos, ato de extrema 
importância em meio ao atual cenário de pandemia. 

A cartilha foi produzida pelo ‘Projeto Orinoco: Águas que atravessam Fronteiras’, da 
Cáritas Brasileira , apoiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID/OFDA) e pela Organização Internacional para as Migrações (OIM). 

Segundo o coordenador local do Projeto Orinoco, Raphael Macieira, a cartilha se baseia 
em narrativas reais das crianças migrantes e apresenta um pouco da cultura do país 
receptor .“Queremos também apresentar um pouco da cultura brasileira, além disso, a 
cartilha traz um poema em forma de cordel que conduz as atividades e conta a trajetória 



de uma criança venezuelana recém chegada ao Brasil e sua rotina de hábitos de higiene 
de uma maneira divertida”, explicou. 

O material tem um papel fundamental na conscientização sobre doenças, como a 
COVID-19, por exemplo. A cartilha foi baseada na Teoria dos 21 dias, onde entende-se 
que é o tempo necessário para a mudança de determinado hábito, nesse caso, incentiva-
se a mudança de hábitos relacionados à higiene. Dessa forma, as educadoras do Projeto 
Orinoco desenvolveram 21 atividades com enfoque na promoção de higiene, que 
podem ser trabalhadas diariamente com o apoio de outras ferramentas pedagógicas 
como músicas, vídeos e danças. 

A educadora venezuelana do Orinoco, Éukaris Couttiller, enfatiza que além do papel de 
promoção de higiene, a cartilha foi pensada também como um método para diminuir os 
processos xenófobos vividos por crianças migrantes e incentivar a integração, já que a 
cartilha é bilíngue (português e espanhol). “Pensando em um cenário pandêmico e, 
principalmente, pós-pandêmico, essa cartilha com certeza terá belos frutos nas redes 
de ensino, como uma forma de combater a xenofobia e discriminação durante o 
processo educacional e também nas mudanças de hábitos higiênicos das crianças”, 
afirmou. 

Distribuição 

Seguindo o Plano de Contingência da Cáritas Brasileira para enfrentar a pandemia do 
coronavírus, a equipe formada pelas educadoras do Projeto Orinoco está organizando a 
entrega dos exemplares da cartilha “Manitas Brillantes” para organizações e agências 
humanitárias que realizam atividades junto a crianças migrantes, além da Prefeitura de 
Boa Vista e Pacaraima. Antes da distribuição, houve uma apresentação on-line para que 
as organizações pudessem entender os objetivos e receber algumas indicações de como 
a cartilha pode ser trabalhada com as crianças. 

Ao todo, serão 1.500 exemplares distribuídos, impressos com o apoio da OIM, que 
recebeu 200 unidades do material para trabalhar com crianças migrantes na Área de 
Proteção e Cuidado (APC), localizada na Rodoviária Internacional de Boa Vista, e com 
crianças indígenas da etnia Warao que residem na ocupação espontânea Ka-Ubanoco. 

O projeto Direitos Humanos: Crianças em Movimento, dos Maristas; Fundação Fé e 
Alegria, Instituto Pirilampos, Visão Mundial, Serviço Jesuítas para Migrantes e 
Refugiados (SJMR), Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista e 
Pacaraima, também serão contemplados com exemplares da cartilha. 

Para garantir o uso efetivo, foram organizados pequenos kits para serem entregues com 
a cartilha, compostos por lápis, borracha, caixa lápis de cor e apontador, assim, as 
crianças poderão usufruir totalmente das brincadeiras e atividades que a cartilha 
oferece. 

FONTE:http://caritas.org.br/storage/arquivo-de-biblioteca/June2020/KV2vdVLa3NR6lbUnQtQO.pdf 

 



EVENTOS 

 

OPAS lança pesquisa sobre consumo de álcool durante o 
distanciamento social 

 

OPAS lança pesquisa sobre uso de álcool e COVID-19. 

O consumo de álcool é principalmente uma atividade social, geralmente realizada em 
público, em locais públicos, festivais e eventos. A disponibilidade de álcool nesses locais 
diminuiu com a implementação do isolamento social e outras medidas para conter a 
propagação da COVID-19. É importante saber o que mudou nos hábitos da população, 
para que a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) possa responder de maneira 
adequada através de informação, educação, serviços de assistência e outras estratégias, 
conforme necessário e de maneira oportuna. 

Por esse motivo, a OPAS preparou uma pesquisa anônima e confidencial para ser 
respondida por pessoas maiores de 18 anos que moram em um país da América Latina 
ou do Caribe. Neste questionário, não será necessário nome ou endereço, nem será 
possível rastrear endereço IP ou número de telefone. Solicita-se apenas informações 
demográficas gerais para serem usadas para preparar estatísticas populacionais de cada 
país. 

A OPAS não oferece benefícios para as pessoas que responderem ao questionário, mas 
a participação nesta pesquisa ajudará os especialistas em saúde pública a entender a 
situação de cada país e região e planejar soluções, que ajudarão na prevenção e 
gerenciamento das consequências da COVID-19 e das medidas relacionadas para conter 
sua propagação. Esta pesquisa leva cerca de 15 minutos para ser concluída. 

A pesquisa é financiada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e foi 
aprovada pelo Comitê de Ética da OPAS. 



Requisitos para participar da pesquisa: 
– Ter mais de 18 anos de idade; 
– Morar em qualquer um dos países da América Latina ou do Caribe desde 15 de 
março de 2020. 

Prazo: 
– As respostas serão aceitas até 30 de junho de 2020. 

Clique aqui para acessar o questionário e responder à pesquisa. 

https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2rb4xCC4dg4w29L 

Você pode enviar o link da pesquisa a qualquer um dos seus contatos maiores de 18 anos para 
que eles também possam respondê-la. 

Mais Informações (em inglês): 
Coronavirus Disease (COVID-19) 
Alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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



                    

 

 


