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Liderança, desempenho humano e comunicação interna 
em emergências nucleares 

FONTE:  AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÔMICA (AIEA)  

Esta publicação enfoca os desafios e suas possíveis soluções nas áreas de liderança, 
desempenho humano e comunicação interna em uma emergência nuclear grave. Ele 
apresenta uma breve visão geral de alguns dos conceitos-chave, especialmente como 
eles se relacionam com a capacidade de uma organização gerenciar com sucesso um 
evento de emergência. O público-alvo desta publicação são os funcionários e gerentes 
seniores que lidam com a resposta de emergência na organização operacional, 
governo, autoridades locais e órgão regulador. Aqueles que influenciam o estilo de 
liderança e desenvolvimento e treinamento de pessoal que são aplicados em suas 
organizações e que estão envolvidos na preparação e resposta de emergência também 
se beneficiarão desta publicação. 

FONTE:https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1789_web.pdf 

 

Estratégia da Ásia-Pacífico para doenças emergentes e 
emergências de saúde pública (APSED III): o avanço da 
implementação do Regulamento Sanitário Internacional 
(2005) 

Durante a última década, a Estratégia Ásia-Pacífico para Doenças Emergentes (APSED) 
forneceu um quadro comum de ação na região Ásia-Pacífico para fortalecer as 
capacidades básicas exigidas no âmbito do RSI (2005). Os resultados da avaliação da 
implementação da APSED realizada em 2015 confirmaram que os Estados Membros 
consideraram a APSED como uma estratégia importante e relevante para a 



implementação do RSI (2005). Como resultado, em 2005, o Grupo Consultivo Técnico 
sobre a Estratégia Ásia-Pacífico para Doenças Emergentes (APSED TAG) recomendou 
que a OMS desenvolva uma nova estratégia para a região da Ásia-Pacífico. Este novo 
quadro estratégico, a Estratégia da Ásia-Pacífico para doenças emergentes e 
emergências de saúde pública (APSED III), reflete a abordagem de todos os perigos 
adotada pela região da Ásia-Pacífico e incorpora as lições aprendidas com os eventos 
reais. 

A direção e estrutura do APSED III baseia-se no APSED (2010), e também reflete os 
resultados e recomendações da avaliação APSED de 10 anos realizada em 2015. O 
APSED III aprimorado visa aprimorar ainda mais os principais sistemas de saúde pública 
e colaboração e conexão regional , como uma prioridade para o gerenciamento efetivo 
da preparação para emergências de saúde pública (PHEP) e resposta através da adoção 
de sistemas de gerenciamento de incidentes para todos os perigos. 

A visão da APSED III é uma região da Ásia-Pacífico capaz de prevenir, detectar e 
responder a emergências de saúde pública através da responsabilidade coletiva pela 
segurança da saúde pública. O objetivo é fortalecer o PHEP e a capacidade de resposta, 
melhorando os principais sistemas de saúde pública, aumentando a conectividade e 
coordenação regional e investindo na melhoria contínua do desempenho. A APSED III 
tem como objetivo fornecer uma abordagem estratégica para orientar os esforços 
coletivos de todos os Estados Membros, da OMS e dos parceiros na implementação 
das obrigações do RSI (2005) para atingir as principais capacidades e aprimorar ainda 
mais os ganhos obtidos e garantir a sustentabilidade financeira através de ações que 
promovam e proteger a saúde das pessoas na região da Ásia-Pacífico. 

FONTE:http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13654/9789290618171-eng.pdf 

 

 

Criando uma cidade resistente a inundações: Passando 
da resposta de desastre para a resiliência de desastres 
em Ibadan (Nigéria) 

Ao refletir sobre 2017, o impacto verdadeiramente devastador das mudanças 
climáticas está sendo sentido em todo o mundo. A evidência nunca foi mais clara que o 
impacto das mudanças climáticas está acontecendo agora. O  relatório do Banco 
Mundial " Shockwaves" estima que, sem grandes investimentos, as mudanças 
climáticas irão empurrar até 100 milhões de pessoas para a pobreza até 2030.  

A série de devastadores desastres naturais em 2017, desde deslizamentos de terra em 
Serra Leoa até Tempestades tropicais e furacões da categoria 5 no Caribe, deixaram 
sua trilha de destruição no ambiente construído e em centenas de milhares de 



comunidades. Embora impensável para muitos, os esforços de reconstrução não levam 
meses, mas anos.    

Por isso, durante as reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI de outubro passado, 
não foi surpresa que o evento, " O desastre que nunca aconteceu: a infraestrutura 
resiliente pode ajudar a salvar o mundo?"  Estava lotada - uma casa cheia.   

A sessão centrou-se nas abordagens multidimensionais necessárias para alcançar uma 
infraestrutura resiliente. Destacando histórias de sucesso de governos, como o Japão e 
a Índia, a resiliência requer aprendizagem contínua para melhoria nos sistemas e 
investimentos iniciais para garantir a resistência das infraestruturas.   

Uma das principais observações que particularmente ressoou foi  Christiana Figueres , 
uma autoridade mundial sobre mudanças climáticas globais, que enfatizou a 
necessidade de obter conhecimento de "Mapeamento, preço e, em seguida, 
construir", antes de realizar qualquer infração ou projetos de reconstrução.   

Esforços da Nigéria  

Isso está sendo usado como um princípio orientador para o  Projeto de Gestão de 
Inundações Urbanas de Ibadan , solicitado pelo governo do estado de Oyo em resposta 
a inundações que causaram perdas econômicas e humanas significativas para a cidade 
de Ibadan.   

Ibadan é a segunda maior cidade da Nigéria; estima-se que a população estimada de 
seis milhões prevê duplicar até 2025. Tem uma longa história de inundações que, 
juntamente com as rápidas taxas de urbanização e um clima em mudança, reduzirá as 
chances de prosperidade da cidade.  

A equipe que trabalha no projeto encomendou uma série de planos principais e 
estudos estratégicos em setores como o gerenciamento de resíduos sólidos e de risco 
de inundação. Isso proporcionará ao governo da Nigéria a capacidade de planejar 
melhor, programar investimentos de longo prazo e repensar as instituições.   

Os estudos também permitirão que o projeto identifique e priorize a infraestrutura 
que corre o risco de falhar e fortaleça a capacidade do governo para detectar e 
responder de forma mais eficaz às inundações e criar resiliência a longo prazo.  

O desejo da liderança do Estado de Oyo é mudar a resposta do governo da gestão de 
risco de desastres para medidas preventivas.    

O  primeiro plano-mestre da cidade urbana em Ibadan, na Nigéria,  está passando 
pelas etapas finais antes de se tornar uma lei. O projeto lançou recentemente um 
plano de gestão e gerenciamento de riscos de inundações, que identificará 
investimentos de US $ 150 milhões para construir infraestrutura resiliente.   

O plano diretor está usando a tecnologia para auxiliar na digitalização de áreas urbanas 
para criar mapas, avaliação de risco de inundações e risco, e modelagem 



hidrodinâmica 2D, para ajudar a identificar áreas de risco e priorizar os 
investimentos. Além disso, vai além dos conselhos tradicionais e propõe intervenções 
para integrar espaços verdes e introduzir infraestrutura verde.    

Esta abordagem de criação de espaços de múltiplos propósitos é para que estes 
possam ser utilizados como espaços comunitários, parques recreativos, campos de 
esportes e assim por diante, e durante as inundações atuam como lagoas de retenção 
de inundações que protegem as comunidades vizinhas e reduzem o escoamento das 
águas pluviais.   

Embora tenha reconhecido que haverá necessidade de usar respostas mais tradicionais 
para reduzir os riscos de inundações, a abordagem do plano mestre ajuda a aumentar 
a conscientização do governo estadual para técnicas de baixo carbono que continuam 
após a intervenção do Banco Mundial.    

O compromisso político e o envolvimento com as partes interessadas são positivos, 
mas é necessário promover (i) a construção da base de conhecimento para a 
construção de resiliência atual e de longo prazo na cidade de Ibadan, (ii) envolver 
proativamente as comunidades para entender o atual e futuros riscos potenciais, bem 
como a contribuição que podem ter para reduzir e gerir melhor esses riscos; e (iii) e 
fortalecer as instituições responsáveis pelo risco de inundação e gerenciamento de 
risco de desastres.  

FONTE:https://blogs.worldbank.org/nasikiliza/creating-a-flood-resilient-city-moving-from-disaster-

response-to-disaster-resilience-in-ibadan 

FONTE:http://projects.worldbank.org/P130840?lang=en 

 

ONU disponibiliza dados sobre tráfico de pessoas em 
plataforma colaborativa gratuita 

 



Vítimas de tráfico de pessoas estão frequentemente em situação de dificuldade econômica. 

Foto: EBC 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência das Nações 
Unidas, mantém uma plataforma colaborativa e gratuita com informações sobre 
tráfico humano. A página já recebeu mais de 80 mil contribuições. A instituição 
convida instituições não governamentais e governos a colaborar com o portal, 
disponibilizando informações úteis para profissionais, pesquisadores e gestores 
políticos. 

Por mais de uma década, a OIM desenvolveu e manteve uma ferramenta central sobre 
tráfico de pessoas para registrar vítimas identificadas. Este é o maior banco de dados 
global desse tipo, pois possui dados detalhados sobre as vítimas assistidas ou 
identificadas em diferentes partes do mundo. Com a nova plataforma, a OIM está 
disponibilizando, pela primeira vez, esse material. 

Além do próprio organismo global, as ONGs Polaris e Liberty também já divulgaram 
estatísticas coletadas sobre tráfico de pessoas. A plataforma permite tornar anônimas 
as identidades das vítimas de registros de crimes que eventualmente sejam incluídos 
por colaboradores. 

Segundo a OIM, as tendências sobre o perfil das vítimas de tráfico em diferentes 
partes do mundo não devem ser interpretadas como um reflexo definitivo do tráfico 
de pessoas em cada país. A agência da ONU explica que, na verdade, os dados 
nacionais devem ser vistos como amostragens que não representam a totalidade dos 
casos. 

A Base Colaborativa de Dados sobre Tráfico de Pessoas (CTDC, na sigla em inglês) pode 
ser acessada em  

FONTE:https://www.ctdatacollaborative.org/ 

 

Recursos de conhecimento para a redução do risco de 
desastres centrada na criança na Índia 

Esta questão de Southasiadisasters.net compila práticas, lições aprendidas e inovações 
que ocorreram na Índia e no sul da Ásia sobre a questão da proteção das crianças 
contra os desastres. 

A exposição aos riscos naturais e aos desastres que se seguem adiciona outra 
dimensão de angústia e privação às vidas já precárias das crianças na Índia. Devido à 
sua condição física, mental e social, as crianças têm um peso desproporcional dos 
impactos das catástrofes. Alguns dos impactos adversos de desastres em crianças 



incluem morte, lesões, interrupção da educação, separação de pais e cuidadores, 
trauma psicológico, tráfico, violência, tráfico e abuso sexual. 

FONTE:http://www.aidmi.org/publications.aspx 

 

Enquadramento operacional para o fortalecimento dos 
sistemas de saúde pública humana, animal e ambiental 
em sua interface 

Este Enquadramento Operacional fornece uma referência prática para atingir o 
objetivo da resiliência e preparação dos sistemas de saúde pública na interface 
homem-animal-ambiente, com os seguintes objetivos principais: 

• Fornecer orientações operacionais para abordar diretamente a necessidade de 
investimentos direcionados que previnam, preparem, detectem, respondam e 
se recuperem de questões como doenças com potencial endêmico, emergente 
e pandêmico, incluindo resistência antimicrobiana; 

• Mostre oportunidades para focar ameaças de doenças a montante (prevenção 
na fonte, ou através de detecção precoce e resposta efetiva) para ajudar a 
reduzir a frequência e o impacto das emergências às quais o sistema precisa 
reagir; 

• Produzir ganhos a longo prazo (e considerar trade-offs) na saúde humana, 
produção animal e gestão ambiental, em última análise, melhorar a saúde geral 
do planeta e as vidas, os meios de subsistência e o bem-estar das pessoas; 

• Descreva as atividades e as intervenções com um ponto de partida na interface 
homem-animal-ambiente, destaca os métodos propostos de implementação 
institucional e técnica e possibilita mecanismos de coordenação e parceria para 
construir mais sistemas colaborativos de saúde pública. 

Na sua totalidade, o Framework Operacional fornece uma forte orientação para a One 
Health para ajudar os usuários a compreendê-la e implementá-la, desde a lógica até a 
orientação concreta para sua aplicação. São incluídos seis capítulos principais, 
apoiados por anexos que mergulham mais profundamente em ferramentas 
operacionais e alinhamento recente do Banco Mundial com os tópicos One Health e 
um glossário que explica termos-chave, incluindo interpretações específicas do 
Framework Operacional. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/703711517234402168/pdf/WP-P133691-

PUBLIC.pdf 

 



 

Melhorando o tempo de alerta antecipado de inundação 
no Nepal 

Este breve descreve o uso da previsão probabilística para fornecer informações sobre a 
probabilidade de inundações no Nepal. Como uma abordagem, a previsão 
probabilística permite mais cinco horas de alerta precoce, o que significa que as 
famílias e as comunidades ganham horas cruciais para chegar à segurança e agir para 
se proteger, suas casas e seus meios de subsistência. Esta abordagem é uma melhoria 
dos sistemas de alerta precoce de inundações com base no monitoramento em tempo 
real dos níveis de água, o que deixa as comunidades com pouco tempo para 
responder aos avisos de inundações. 

FONTE:https://infohub.practicalaction.org/oknowledge/bitstream/11283/620667/5/Improv

ing%20flood%20early%20warning_web_updated.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNZalZvPPBAZV0Jig1qYsiNVbVw1KSgT

uj864pGaCHjQrYDQ/viewform 

 



 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

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

          INFORMATIVOS UNISDR 

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

         PREVENTIONWEB 

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

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

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

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

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

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

           

 

 

 

 


