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Uma região, uma saúde: preparando a Ásia Central para 
futuras pandemias 

Por Lilia Burunciuc 

Não é nenhuma novidade sugerir que a cooperação regional na Ásia Central tem um 
potencial significativo para a região. Tampouco é novidade relembrar a herança e a 
história compartilhadas, incluindo a famosa Rota da Seda, que liga os países da Ásia 
Central. E ainda há uma área de cooperação amplamente esquecida, que tem importância 
e urgência cada vez maiores ... 

One Health 

Em meio à incerteza que envolve o mundo hoje, o que permanece claro é que os surtos de 
doenças zoonóticas continuarão a ocorrer. Doenças zoonóticas (zoonoses) são doenças 
animais e infecções que se transmitem aos humanos - por exemplo, SARS, Ebola, H1N1 
(gripe suína), brucelose e raiva. A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) estima 
que  60 por cento das doenças infecciosas humanas existentes são zoonóticas e, das cinco 
novas doenças humanas que surgem a cada ano, três são de origem animal.  

A iniciativa One Health, embora possa parecer aparentemente simples, é na verdade um 
esforço complexo para reunir pessoas, conhecimento, experiência e informações para 
melhorar os laços entre humanos, animais e saúde ambiental.  Essa abordagem surge do 
entendimento de que a saúde humana e animal estão profundamente interconectadas e 
coexistem em um ecossistema. 



Por meio do One Health, podemos identificar ameaças mais cedo, trocar informações 
cruciais e, como resultado, tomar medidas para salvar vidas no início. 

Mas a One Health não para por aí. 

A abordagem One Health pode ajudar a fortalecer os sistemas para apoiar a recuperação 
de surtos de doenças infecciosas. Os efeitos indiretos incluirão melhoria da saúde pública 
global, crescimento econômico sustentado e redução da pobreza.  

À medida que os humanos continuam a usar a terra de forma irresponsável, por exemplo, 
negligenciando as práticas de saneamento em mercados úmidos para alimentos e 
produtos agrícolas, evitando a biossegurança adequada na agricultura e deixando de 
abordar as ameaças das mudanças climáticas, os riscos de novos surtos de doenças 
zoonóticas, bem como seus efeitos de transbordamento e disseminação rápida 
permanecerão e provavelmente aumentarão. Acrescente a essa mistura destrutiva de 
viagens, comércio e urbanização, e pode-se concluir que o destino da humanidade é 
realmente sombrio. 

Uma região 

Localizada na encruzilhada das cadeias de valor globais, com países que dependem 
fortemente da migração laboral, a Ásia Central é particularmente vulnerável. Ao mesmo 
tempo, a Ásia Central e, de fato, toda a região, está bem posicionada para prevenir e 
enfrentar futuros surtos de doenças. 

Isso se deve ao passado epidemiológico comum dos países da ex-União Soviética, que 
antes ostentavam uma elaborada rede de centros antiplagas, institutos de pesquisa e 
laboratórios com pessoal treinado. Uma vez que algumas partes desse legado 
permanecem, a região já tem uma base incorporada para implementar a abordagem de 
saúde única. 

Outras características que os países da Ásia Central compartilham incluem ecótipos, zonas 
agroecológicas, densidades populacionais humanas e animais, sistemas agrícolas, 
movimento e padrões de comércio e mecanismos existentes para cooperação regional. 

Um passo de cada vez 

A abordagem One Health é um esforço abrangente, pois busca estabelecer uma 
plataforma comum que abriga uma rede interconectada de instituições, serviços, 
laboratórios e pessoas que são capazes de compartilhar conhecimento, trocar 
informações e experiências e aprender e trabalhar juntos para garantir a prevenção e 
detecção oportuna, resposta e gestão de surtos de doenças. 



Para que o One Health decole na Ásia Central, será necessário investimento, liderança e 
envolvimento dos países membros. No Banco Mundial, estamos prontos para apoiar e 
acompanhar esta iniciativa.  

Há muito tempo ajudamos os países da Ásia Central a se unirem, construindo em suas 
semelhanças e complementaridades, para trabalhar em direção a objetivos comuns em 
comércio, conectividade, segurança da água, preparação para desastres, clima e outras 
questões. 

Também temos colaborado com eles para fortalecer os vários sistemas que trabalhariam 
juntos sob a égide da Saúde Única: sistemas de saúde, vigilância, pecuária, agricultura, 
clima e proteção ambiental. Nosso portfólio atual consiste em nove projetos relevantes, 
totalizando US $ 886 milhões. 

Além das operações de emergência em resposta à pandemia COVID-19 (coronavírus), 
estamos ajudando a República do Quirguistão, o Tajiquistão e o Uzbequistão a melhorar 
seus sistemas nacionais de vigilância para controle de doenças infecciosas.  Este esforço 
também será útil no estabelecimento de redes regionais para coordenar a gestão de risco 
no caso de surtos de doenças transfronteiriças. 

Na pecuária e na agricultura, podemos desenvolver o trabalho já realizado por meio de 
iniciativas como o  Projeto Integrado de Melhoria da Produtividade Leiteira  na República 
do Quirguistão e o  Projeto de Desenvolvimento do Setor Pecuário  no Uzbequistão. 

Em ambos os países, estamos ajudando a resolver as deficiências nos serviços veterinários 
públicos e privados para melhorar a saúde animal. No Cazaquistão, o recentemente 
aprovado  Programa de Desenvolvimento de Pecuária Sustentável para Resultados , além 
de fortalecer os serviços veterinários, melhorará a rastreabilidade animal e a 
sustentabilidade das cadeias de valor da carne bovina. 

Com mais de duas décadas de envolvimento na região, o Banco Mundial está bem 
posicionado para atuar como um convocador e fornecer experiência em design de 
programa regional e apoio à implementação. Este ano, adotamos uma Estrutura de 
Compromisso Regional para a Ásia Central, o primeiro programa de trabalho indicativo 
preparado para a região desde que o Banco abriu escritórios na região na década de 
1990. Portanto, estamos aumentando nossos esforços para apoiar um processo local de 
cooperação econômica mais profunda na Ásia Central e em toda a Eurásia. 

Embora os vírus fluam livremente através das fronteiras, conhecimentos, informações e 
ações importantes precisam ser atualizados. A pandemia COVID-19 foi um sinal de alerta 
sobre a necessidade de melhorar os sistemas de vigilância e preparação para doenças 
para impedir que tais crises ocorram novamente. 

Não vamos apertar o botão de soneca desta vez. 



FONTE:https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/one-region-one-health-preparing-central-asia-
future-pandemics 

 

Covid-19 reduz comércio marítimo global e transforma a 
indústria 
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Unctad, prevê uma 
queda de 4,1% do comércio marítimo em 2020 devido à perturbação causada pela Covid-
19.  

Em seu relatório Revisão do Transporte Marítimo 2020, a agência afirma que 
as perspectivas de curto prazo são sombrias. Novas ondas de pandemia podem causar um 
declínio ainda mais acentuado.   

Mudanças  

A Unctad espera que o crescimento retorne no próximo ano, crescendo 4,8%. Existem, no 
entanto, muitas incertezas sobre a escala da recuperação.  

Em comunicado, o secretário-geral da Unctad, Mukhisa Kituyi, afirma que “a indústria de 
transporte marítimo global estará na vanguarda dos esforços para uma recuperação 
sustentável.”  

Kituvi afirma que o setor precisa estar bem preparado para um mundo diferente depois da 
pandemia. Segundo ele, “a indústria deve ser uma das principais partes interessadas, 
ajudando a adaptar a logística de eficiência.”  

Respostas   

No auge da crise, o setor cortou a capacidade e os reduziu custos para manter a 
lucratividade. Como resultado, as taxas de frete permaneceram estáveis, apesar da queda 
na demanda, mas graves limitações de espaço causaram atrasos nas entregas.  

Além disso, vários governos, autoridades portuárias e administrações 
alfandegárias fizeram reformas para continuar com o fluxo do comércio e, ao mesmo 
tempo, manter as pessoas seguras.  

Segundo o chefe da Unctad, “será importante avaliar as melhores práticas que 
emergiram para fortalecer o comércio nos próximos anos.”  

Muitas das medidas requerem mais investimentos em digitalização e automação. Aceitar 
cópias digitais em vez de originais em papel, processamento antes da chegada, 
pagamentos eletrônicos e automação alfandegária ajudam a acelerar o comércio 
internacional.  



Preparação  

Embora a Covid-19 tenha destacado como as nações dependem umas das outras, a 
pandemia também levantou questões sobre globalização e a utilização de locais 
distantes nas cadeias de produção.   

A pesquisa diz que existem questões sobre encurtamento da cadeia de suprimentos, 
dependência de modelos de estoque reduzidos, diversificação de locais de produção, 
manufatura e fornecedores.  

A crise de saúde também “expôs o quão despreparado o mundo parecia estar” 
destacando a necessidade urgente de investir na gestão de riscos e preparação de 
resposta a emergências.  

Para a diretora de Tecnologia e Logística da Unctad, Shamika Sirimanne, as políticas de 
recuperação também devem apoiar o progresso em direção a soluções verdes e 
sustentabilidade.  

Segundo ela, “a dinâmica dos esforços atuais para lidar com as emissões de carbono do 
transporte marítimo e a atual transição energética dos combustíveis fósseis deve ser 
mantida.”  

A pesquisa afirma ainda que 2019 já tinha sido um ano fraco, devido a tensões comerciais 
entre China e Estados Unidos. Outros fatores foram incertezas em torno do Brexit, 
reclamações de vários países contra tarifas, disputa 
comercial entre Japão e Coréia do Sul e movimentos gerais em direção ao protecionismo.   

FONTE:https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf 

 

Banco Mundial divulga estudo sobre agricultura 
sustentável na AL e Caribe 

 
O Banco Mundial afirma que é preciso repensar o futuro da agricultura e dos sistemas 
alimentares na América Latina e no Caribe.  

Um estudo do órgão, divulgado esta semana, defende reformas para que esses setores 
ajudem a reduzir o impacto das mudanças climáticas, proteger os recursos naturais e 
desempenhar um papel importante na recuperação econômica pós-Covid-19.  

Agricultura é fundamental para promover o comércio, gerar empregos e reduzir 
a pobreza, segundo novo relatório. 

Pobreza 



Tudo isso enquanto se garante a produção de alimentos saudáveis e que cheguem a uma 
população crescente. 

Segundo o relatório, a agricultura responde por entre 5% e 18% do Produto Interno Bruto, 
PIB, em 20 países da América Latina e do Caribe; e uma parcela ainda maior quando 
consideradas as contribuições mais amplas dos sistemas alimentares.  

Por isso, o setor é fundamental para promover o comércio, gerar empregos e reduzir a 
pobreza.  

O estudo analisa ainda dados de degradação ambiental, desnutrição e obesidade, entre 
outros pontos. 

Desmatamento 

Aponta, por exemplo, que a agricultura e a pecuária respondem por 70% das 
transformações nos habitats da América Latina e do Caribe, e a taxa de desmatamento é 
três vezes maior do que a média global.  

O documento enfatiza que combater o esgotamento do solo e restaurar áreas degradadas 
é essencial para proteger a biodiversidade e os recursos naturais dos quais a agricultura 
depende.  

Para encarar esse e outros desafios, o relatório traz 20 propostas de ação.  
Algumas delas, segundo os autores, merecem prioridade porque têm garantia de retorno 
como tornar a agricultura mais resistente aos impactos das mudanças climáticas.  

Brasil 

No Brasil, isto está sendo feito por meio do Programa de Agricultura de Baixo Carbono, 
ABC, que oferece empréstimos com juros baixos aos produtores rurais que queiram 
adotar práticas sustentáveis. 

Outra recomendação, válida inclusive para o Brasil, é modernizar a infraestrutura 
agrologística.  

Segundo o estudo do Banco Mundial, o Brasil perde em competitividade por causa das 
distâncias entre as áreas de produção e distribuição.  

O documento ainda traz propostas para que o setor enfrente com mais resiliência 
doenças zoonóticas, como o novo coronavírus, e outros desastres. 
  

Por Mariana Ceratti, do Banco Mundial Brasil 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1732892?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=1f66049c1e-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_14_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-1f66049c1e-105027597 



 

Em reunião sobre Covid-19 e financiamento, Guterres 
ressalta relevância do setor bancário  
O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que os bancos públicos de 
desenvolvimento podem ter um papel relevante na recuperação da pandemia e na luta 
contra a mudança climática.   

O chefe das Nações Unidas discursou, por vídeo, na Cúpula sobre Financiamento 
Comum realizada durante o Fórum da Paz de Paris.  

Metas  

 
Guterres lembrou o 5º aniversário do Acordo de Paris sobre Mudança Climática e da 
adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs, dizendo que “essas duas 
agendas caminham juntas.”  

Segundo ele, “as decisões tomadas agora determinarão o curso dos próximos 30 anos e 
além.”  

Para cumprir a meta de 1,5° C de aquecimento global, as emissões devem cair pela 
metade até 2030 e atingir as emissões líquidas zero o mais tardar em 2050.  

O secretário-geral diz que se esses objetivos não forem cumpridos, “as interrupções 
causadas às economias, sociedades e pessoas” causadas pela Covid-19 serão mínimas em 
comparação com a crise climática.  

Segundo ele, “isso exigirá uma mobilização sem precedentes de todos.”  

Muitos países já aderiram à meta de emissões zero até 2050. A União Europeia prometeu 
se tornar o primeiro continente neutro em carbono. Reino Unido, Japão e Coreia do 
Sul fizeram a mesma promessa como outros 110 países. A China espera chegar lá antes 
de 2060.  

Isso significa que 50% do Produto Interno Bruto, PIB, mundial e cerca de metade das 
emissões globais de dióxido de carbono estão agora cobertos por um compromisso desse 
gênero.   

Financiamento  

António Guterres afirmou, no entanto, que isso ainda não é suficiente e destacou cinco 
etapas para os bancos de desenvolvimento.  



Primeiro, estas instituições precisam estar alinhadas com os compromissos para chegar à 
neutralidade do carbono até 2050 e os ODS. Guterres pediu que os Ministros da 
Fazenda cumpram essa mudança até a COP-26, que acontece no próximo ano.   

Esses bancos também se devem comprometer a abandonar o carvão e eliminar o 
financiamento de combustíveis fósseis urgentemente.   

Em segundo lugar, precisam fazer mais para responder às necessidades urgentes causadas 
por quedas nos fluxos privados e nas receitas públicas, devido ao desaceleramento da 
economia durante a pandemia.  

Transparência  

Terceiro, Guterres disse que “o financiamento público para o desenvolvimento precisa 
aumentar dramaticamente o apoio à adaptação e resiliência.” Hoje, mais de 93% de todo 
o financiamento climático vai para esforços de redução de emissões.  

Em quarto lugar, o secretário-geral destacou a necessidade de mais transparência, para 
garantir que todas as finanças, públicas e privadas, apoiem os ODS e o Acordo de Paris.  

Por fim, os bancos públicos de desenvolvimento precisam investir em dados e estatísticas 
que fortaleçam a capacidade dos países em desenvolvimento de tomar as decisões 
necessárias.  

António Guterres terminou dizendo aos representantes que as suas decisões “enviarão 
um sinal à comunidade financeira global e aos formuladores de políticas em todo o 
mundo.” Segundo o chefe da ONU, estes agentes financeiros podem “ajudar a construir as 
bases de uma nova economia adequada ao século 21.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1732682 

 

Adaptando sistemas de gestão de risco de desastres para 
emergências relacionadas à saúde: primeiras lições da 
região da Ásia-Pacífico 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a primeira 
pandemia causada por um coronavírus (COVID). Países ao redor do mundo agiram 
rapidamente para declarar estados de emergência, fechando portas de entrada e ativando 
sistemas de gerenciamento de crises. Esta nota técnica destaca a natureza adaptativa e a 
aplicação flexível dos sistemas nacionais de gestão de desastres em 15 países selecionados 
da Ásia-Pacífico que estão respondendo a emergências de saúde pública resultantes da 
pandemia COVID-19. Ao analisar as reflexões iniciais e algumas lições aprendidas com as 



respostas iniciais à pandemia COVID-19, esta nota considera como os sistemas de gestão 
de desastres existentes são aplicados ou ativados para gerenciar emergências 
relacionadas à saúde, com foco em quatro aspectos principais: declaração do estado de 
emergência; organização nacional de gestão de desastres (NDMO); redução de 
risco, preparação e consciência; e multiplicidade de desastres. Esta nota resume como os 
países selecionados aplicaram os sistemas e práticas de gestão de desastres à resposta do 
COVID-19, seguindo uma abordagem de múltiplos perigos para perigos naturais e outros. 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/866721604561114600/pdf/Adapting-Disaster-Risk-Management-Systems-for-
Health-Related-Emergencies-Early-Lessons-from-the-Asia-Pacific-Region.pdf 

 

Comunicações de risco para emergências de saúde pública: 
o que aprender com eventos da vida real 

Este relatório resume os resultados do workshop da Rede de Saúde Pública da ASEF, 
“Comunicações de risco para emergências de saúde pública: O que aprender com eventos 
da vida real”, realizado em 2-3 de outubro de 2014, em Oslo, Noruega. O relatório analisa 
as 3 apresentações de emergências de saúde pública da vida real nos últimos anos: 
terremoto de Christchurch em 2011; SARS (2000), H5N1 e H1N1 (2009) em Singapura; e 
surto de Ebola na África Ocidental em 2014. 

O relatório também documenta os pontos principais das discussões do grupo de trabalho 
e as declarações simuladas da conferência de imprensa de um exercício de 
simulação. Afirma que a comunicação pública deve enfocar a preparação (compreensão 
do nível de conhecimento público e mal-entendido) e educação de conscientização. 

O workshop reuniu especialistas em comunicação de agências governamentais, 
organizações internacionais, organizações não governamentais, setor privado e mídia. Ele 
gerou várias abordagens para comunicar os riscos em emergências de saúde pública, 
principalmente envolvendo os principais influenciadores nas comunicações de risco para 
atingir o público-alvo, integrando a mídia e a comunidade no processo de planejamento 
de risco de emergência e desenvolvendo um sistema de gerenciamento de big data de 
código aberto para saúde. comunicações de risco relacionadas. 

FONTE:https://www.asef.org/images/docs/150305_RiskCommsWorkshopReport_FINAL.pdf 

 



Construindo resiliência contra perigos biológicos e 
pandemias: COVID-19 e suas implicações para a Estrutura 
de Sendai 

2020 se tornou o ano de lidar com a doença coronavírus inglesa 2019(COVID-19). Este ano 
seria o “super ano” da sustentabilidade, um ano de fortalecimento das ações globais para 
acelerar as transformações necessárias ao cumprimento da agenda 2030. Argumenta-se 
que 2020 pode e deve ser um ano de ambos. Assim, há um apelo para uma maior 
utilização da estrutura de gestão de risco de desastres de emergência de saúde (Health-
EDRM) para complementar as respostas atuais ao COVID-19 e o risco patente de 
fenômenos semelhantes no futuro. Para fazer este caso, o estudo examina as respostas 
atuais ao COVID-19 e suas implicações para a Estrutura Sendai para Redução de Risco de 
Desastres (SFDRR). O documento argumenta que os mecanismos e estratégias atuais para 
resiliência a desastres, conforme descrito no SFDRR, podem melhorar as respostas a 
epidemias ou pandemias globais, como o COVID-19. A respeito disso, há várias 
recomendações gerais e específicas de RRD que são destacadas aqui. Estas 
recomendações dizem respeito ao conhecimento e provisão de ciência na compreensão 
de desastres e riscos de emergência relacionados à saúde, a extensão da governança de 
risco de desastres para gerenciar riscos de desastres e potenciais emergências de saúde, 
particularmente para aspectos de coordenação humanitária; e o fortalecimento da 
preparação e resposta no nível da comunidade. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S259006172030017X?token=30E43ACB0578591EB2BAAFC75385562CF3A3426381
6B409E69667EDAA183C9C66074BE387D7DF9A0DD7FC1D98A99E2F7 

 

 

Saúde ambiental e fortalecendo a resiliência a pandemias 

A pandemia do coronavírus (COVID-19) destaca a necessidade por uma abordagem mais 
compreensiva e integrada para a saúde humana. Fortalecer a saúde ambiental por meio 
de melhor qualidade do ar, disponibilidade de água, saneamento e gestão de resíduos, 
unido a esforços de resguardar a biodiversidade, irá reduzir a vulnerabilidade das 
comunidades a pandemias e, portanto, melhorar o bem estar geral e a resiliência das 
sociedades. A exposição a poluição aumenta o risco de doenças cardiovasculares, 
respiratórias e relacionadas ao desenvolvimento, assim como o risco de morte prematura, 
tornando os indivíduos mais vulneráveis à COVID-19. Acesso à água de qualidade e a 
proteção da biodiversidade são chaves para combater a propagação de pandemias, 
enquanto uma gestão de resíduos eficaz é essencial para minimizar os impactos 
secundários na saúde e no meio ambiente. 



FONTE:https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133555-drxo9w75l9&title=Saude-ambiental-e-
fortalecendo-a-resiliencia-a-pandemias 

 OMS declara 2021 Ano Internacional dos Trabalhadores de 
Saúde e Cuidadores 
Os trabalhadores de saúde têm um papel fundamental em assegurar saúde e bem-estar 
para a população. Este ano, eles têm demonstrado dedicação, sacrifício e compromisso 
extremos não só para fazer este trabalho, mas também para vencer a pandemia da Covid-
19. 

Com esse reconhecimento, os participantes da 73ª. Assembleia Mundial da Saúde, que 
ocorre em Genebra, anunciaram 2021 como o Ano Internacional dos Trabalhadores de 
Saúde e Cuidadores. 

Em todo o mundo, a Covid-19 já contaminou mais de 51 milhões de pessoas 
causando pelo menos 1,2 milhão de mortes. 

Revisão 

Para os integrantes do evento, realizado de forma virtual, é preciso responder aos 
desafios enfrentados pelos profissionais e urgência criada pela crise global do novo 
coronavírus. 

O encontro também discutiu o aumento da migração de trabalhadores internacionais de 
saúde como parte do aniversário e revisão do Código Global da OMS de Prática sobre 
Recrutamento Internacional do Pessoal de Saúde, Code. 

Em todo o mundo, a Covid-19 já contaminou mais de 51 milhões de pessoas causando 
pelo menos 1,2 milhão de mortes. Uma das regiões mais afetadas, as Américas 
notificaram somente na semana passada, 150 mil novos casos. 

Numa entrevista a jornalistas, nesta quarta-feira, o vice-diretor da Organização Pan-
Americana da Saúde, Opas, informou que o número de contaminações tem crescido na 
região. A informação é do vice-diretor da agência, o médico brasileiro Jarbas Barbosa. Os 
Estados Unidos continuam registrando novas infecções e devem ultrapassar os 10 milhões 
de casos. 

Ameaça 

Na América do Sul: Chile, Paraguai e Uruguai conseguiram achatar a curva de 
contaminação. Mesmo assim, o vírus continua uma ameaça.  A Opas diz que vários países 
da Europa, que passam por uma segunda onda de contaminação, devem servir de 
exemplo para as nações latino-americanas e caribenhas. 

Barbosa voltou a afirmar que para controlar o vírus é preciso manter o sistema de 
vigilância que detectam as altas nos casos da Covid-19 e as medidas de prevenção como 
uso de máscaras, distanciamento social, medidas de higiene e outros protocolos. 



Isolamento 

O médico informou que a maioria dos países do Caribe também estão combatendo o vírus 
de maneira adequada. No início da semana, a Opas anunciou o envio de novos testes 
rápidos de Covid-19 nas Américas. 

Ao todo, foram 190 mil novas provas para diagnóstico rápido. Os testes foram doados a 
quatro países: Equador, El Salvador, Honduras e Suriname.  Os suprimentos partiram do 
estoque da Opas no Panamá.  

Perigo 

Com a passagem do furacão Eta pela América Central, o sistema de saúde de Honduras 
sofreu um grande baque colocando em perigo o combate à pandemia. 

A chefe da Opas, Carissa Etienne, disse que os testes vão ajudar trabalhadores de saúde 
que lideram a luta contra a covid-19 para melhor gerenciar o isolamento de pacientes. 

A líder da agência acredita que se forem distribuídos, maciçamente através da região, 
esses testes devem ajudar a transformar a resposta da região à Covid-19. 

Esses exames são parte do Acelerador (ACT) da OMS para criar acesso a vacinas, 
tratamentos e terapias contra a Covid-19. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1732632?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=a19a839788-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_13_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-a19a839788-105027597 

 

O uso da ajuda do Reino Unido para as ferramentas COVID-
19 pode violar as regras internacionais, dizem os políticos 

Por William Worley // 13 de novembro de 2020 
LONDRES - Políticos britânicos disseram que o orçamento de ajuda não deve ser usado 
para pesquisa e desenvolvimento de  vacinas, testes e tratamentos COVID-19 , apesar dos 
gastos do governo de cerca de £ 310 milhões ($ 510 milhões) nesta área. 

Em vez disso, fundos não relacionados à ajuda deveriam ser usados para apoiar esses 
esforços, liberando o orçamento de ajuda para lidar com os impactos secundários da 
pandemia, de acordo com um relatório do Comitê de Desenvolvimento Internacional, um 
grupo multipartidário de políticos responsáveis por examinar o desenvolvimento do Reino 
Unido trabalhos. 



“Precisamos de uma distinção clara de financiamento; A P&D para a cura do coronavírus, 
para o benefício de todo o mundo, não pode obter financiamento secreto de nosso 
orçamento de ajuda esgotado ”, disse Sarah Champion, presidente do IDC. “O 
financiamento da ODA [assistência oficial ao desenvolvimento] é necessário para a 
distribuição da vacinação, independentemente da riqueza e para enfrentar os terríveis 
impactos secundários que a pandemia infligiu.” 

A pesquisa da vacina contra o coronavírus não conta como ODA, diz OCDE 

Apesar de alguns doadores usarem seus orçamentos de ajuda para financiar pesquisas em 
vacinas e tratamentos para COVID-19, ela não pode ser relatada como ajuda oficial ao 
desenvolvimento, de acordo com o órgão que estabelece as regras. 

O relatório da IDC, disse que não estava claro se amplo financiamento do governo de 
pesquisa e desenvolvimento para COVID-19 ferramentas tinha sido feito em conformidade 
com os princípios acordados internacionalmente de despesas da ajuda, tal como definido 
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico de Desenvolvimento 
Comitê de Assistência . 

A OCDE DAC decidiu  em uma base preliminar que “a pesquisa para uma vacina / testes / 
tratamentos para COVID-19 não contaria como AOD, pois contribui para enfrentar um 
desafio global e não uma doença que afeta desproporcionalmente as pessoas nos países 
em desenvolvimento. Essa situação pode evoluir. ” A questão será revista em novembro. 

Como resultado, o IDC afirmou que “por enquanto, não seria prudente para o governo 
trabalhar com base em que o financiamento alocado para [isso] ... contaria como AOD”. 

O governo do Reino Unido comprometeu  £ 313 milhões para as ferramentas COVID-19 
em uma conferência de doação global em maio, incluindo £ 250 milhões para a Coalition 
for Epidemic Preparedness Innovations , £ 40 milhões para o COVID-19 Therapeutics 
Accelerator e £ 23 milhões para a Fundação para novos diagnósticos inovadores . 

O relatório também revelou divergências entre doadores internacionais sobre o gasto da 
ajuda desta forma. Citou uma reunião de junho do grupo de trabalho estatístico da OCDE 
DAC. Durante a reunião, “nem todos os membros concordaram com a interpretação do 
Secretariado das regras nesta instância”, de acordo com o relatório. “Em particular, dois 
membros discordaram da avaliação da elegibilidade da pesquisa para uma vacina Covid-
19.” 

“A P&D para a cura do coronavírus, para o benefício de todo o mundo, não pode obter 
financiamento pelos fundos de nosso orçamento de ajuda esgotado.” 



- Sarah Champion, presidente, IDC 
Apesar da ambição do relatório do IDC de monitorar o impacto do coronavírus em países 
de baixa renda, ele descobriu que havia poucos dados confiáveis para estabelecer a 
extensão da doença. Mas sugeriu que os efeitos secundários da pandemia, como os danos 
econômicos e o aumento dos níveis de violência contra as mulheres, foram piores do que 
seus impactos na saúde em muitos lugares. 

Um  porta-voz do Foreign, Commonwealth & Development Office disse: “O Reino Unido 
está liderando o caminho para combater o coronavírus em casa e em países 
vulneráveis. Fornecemos até 1,3 bilhão de libras esterlinas em ajuda do Reino Unido para 
interromper a propagação do surto, encontrar e distribuir de forma equitativa uma vacina 
e proteger os sistemas de saúde e meios de subsistência em todo o mundo. Usaremos 
nossa presidência do G7 no próximo ano para definir uma nova abordagem internacional 
para a segurança da saúde global. ” 

Atualização, 13 de novembro: Os números sobre os gastos do governo citados 
originalmente pelo IDC eram imprecisos. Este artigo foi alterado para esclarecer que o 
governo gastou £ 313 milhões de ajuda em P&D para vacinas, testes e tratamentos COVID-
19. 

FONTE:https://www.devex.com/news/uk-s-use-of-aid-for-covid-19-tools-could-breach-international-rules-politicians-say-
98537?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=yourheadlines&utm_content=text&mkt_to
k=eyJpIjoiTnpNeE1tRTJNRFJrTkRkbCIsInQiOiJ6MUJocDZwQmF6aFRXWHZjem1EOFNYTjRIZlFRVjlUVGFtMmNGMUhpdjdCdGgreHV2aV
lLbHdMVzZFTVRnYVFZSVlFeHpGV1FXNFwvOVZuREQ4em1NS05CV09GN001TnFlSFA5dzNGV01cL0JMeGYyTlNjTWMxc1JrTmt6UmhQa
VwvMCJ9 

 

Envolvimento da comunidade para prevenção e controle 
COVID-19: uma rápida síntese de evidências 

Este artigo pretende compreender 'como o envolvimento da comunidade é usado para a 
prevenção e controle de doenças infecciosas durante as epidemias '. Ao fazer isso, ele 
analisa as evidências de epidemias anteriores com base nos resultados de cinco epidemias 
anteriores - Ebola, SARS, síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), Zika e H1N1 - e 
identifica quais abordagens e atores comunitários estão envolvidos, quais intervenções 
são realizadas, quem são os grupos-alvo do envolvimento da comunidade, etc. 

Para fazer isso, três bancos de dados foram pesquisados, além de uma extensa bola de 
neve para a literatura cinza. Epidemias anteriores foram limitadas a Ebola, Zika, SARS, 
síndrome respiratória do Oriente Médio e H1N1 desde 2000. Nenhuma restrição foi 
aplicada ao desenho do estudo ou linguagem. 



Esta revisão encontra e identifica seis atores principais que muitas vezes contribuem para 
o envolvimento da comunidade durante as epidemias, tendo diferentes funções, tais 
como: concepção e planejamento, entrada na comunidade e construção de confiança, 
comunicação de mudança social e de comportamento, comunicação de risco, vigilância e 
rastreamento e logística e administração 

1. líderes locais 
2. organizações comunitárias e religiosas 
3. Grupos comunitários 
4. Comitês de unidades de saúde 
5. indivíduos 
6. e principais interessados 

FONTE:https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/10/e003188.full.pdf 

 

O futuro da biossegurança da Austrália: revelando a 
próxima década de resiliência 

Em 2014, o CSIRO publicou 'O Futuro da Biossegurança da Austrália: Preparando-se para 
os desafios biológicos do futuro', que identificou as principais tendências de 
biossegurança enfrentadas pelo cenário de biossegurança da Austrália, com foco em um 
público do setor de biossegurança agrícola, ambiental e marinha. 

Concentrando-se no mesmo público primário, este relatório busca desenvolver a 
publicação de 2014, descrevendo um estado futuro ideal para 2030 e identificando 
ações que podem ser tomadas para chegar lá . O relatório também tem como objetivo 
encorajar discussões entre o governo e a indústria em torno da importância da gestão 
interdisciplinar dos riscos de biossegurança. O relatório foi desenvolvido de forma 
colaborativa por meio de entrevistas e workshops com a Commonwealth e governos 
estaduais, pesquisa, indústria e organizações não governamentais (ONGs), totalizando 57 
indivíduos representando 26 organizações. 

No capítulo 4 (p.15 em diante), o relatório apresenta diferentes conjuntos de 
recomendações divididas em três temas. Seu objetivo é enfrentar os desafios do sistema e 
buscar uma abordagem mais eficiente e eficaz para gerenciar a biossegurança da 
Austrália. 

1. conectividade do sistema 
2. responsabilidade compartilhada 



3. inovação em ciência e tecnologia.  

FONTE:https://www.csiro.au/en/Research/BF/Areas/Our-impact-strategy 

 

Relatório CSIRO encontra indústrias de bilhões de dólares 
em risco de ameaças de biossegurança 

O relatório Austrália's Biossegurity Future: Unlocking the next década of resilience, 
concluiu que a Austrália está em risco de aumento de surtos de doenças e incursões de 
pragas, exportações enfraquecidas e danos à nossa reputação comercial global. 

Nos cinco anos até 2017, a quantidade de materiais de risco de biossegurança 
interceptados na Austrália aumentou quase 50 por cento. Ao mesmo tempo, o risco de 
ameaças de biossegurança como pandemias está aumentando, alimentado pelo comércio 
e viagens globais, urbanização, mudanças climáticas, perda de biodiversidade e resistência 
antimicrobiana. O relatório foi co-desenvolvido com a Animal Health Australia, Plant 
Health Australia e o Centre for Invasive Species Solutions e foi lançado hoje no Australian 
Biosecurity 2030 Workshop. 

O Diretor de Saúde e Biossegurança do CSIRO, Dr. Rob Grenfell, disse que o COVID-19 
ilustrou a interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental e onde uma fraqueza 
em uma é uma vulnerabilidade para todos. “A pandemia COVID-19 aumentou a 
consciência da comunidade e do público sobre a importância da biossegurança”, disse o 
Dr. Grenfell. 

“Precisamos aproveitar esta oportunidade única para transformar o sistema de 
biossegurança da Austrália para que ele possa lidar com o crescente volume e 
complexidade das ameaças. “A maneira como a Austrália navegará pelas mudanças 
necessárias na próxima década terá um impacto significativo na saúde dos australianos, 
em nossas comunidades, ecossistemas e sistemas agrícolas e na segurança alimentar no 
futuro.” 

A Austrália tem um dos sistemas de biossegurança mais fortes do mundo e uma reputação 
global como exportador de alta qualidade, protegendo ativos ambientais avaliados em 
mais de US $ 6 trilhões e economizando bilhões de dólares para as indústrias australianas 
por ano. 

Embora o modelo atual tenha nos servido bem, o relatório concluiu que precisa ser 
aprimorado para lidar com as crescentes ameaças de biossegurança que o país enfrenta, 



caso contrário, a Austrália poderia ser exposta a consequências sociais, ambientais e 
financeiras significativas. O sistema de biossegurança do futuro precisa ser construído em 
tecnologias de plataforma digital, autônoma e interconectada. 

O relatório identifica 20 recomendações em três temas para mudar a trajetória para o 
futuro da biossegurança da Austrália. Esses temas são: 

 Conectividade do sistema - digitalização e aprimoramento do compartilhamento 
de dados nas cadeias de abastecimento e nos setores de saúde humana, agrícola, 
ambiental e marinha para garantir a identificação e gestão de riscos emergentes. 

 Responsabilidade compartilhada - habilitando o papel da indústria e da 
comunidade na responsabilidade de biossegurança por meio de um melhor 
envolvimento da comunidade; mais colaborações sistêmicas entre organizações e 
indivíduos indígenas e não indígenas; e trabalhar com a indústria para desenvolver 
seu papel na vigilância. 

 Ciência e tecnologia - apoiando o crescimento de novas start-ups habilitadas para 
tecnologia que criam oportunidades de negócios para biossegurança, bem como 
desenvolvendo prioridades de inovação em biossegurança internacionais para o 
setor se concentrar e colaborar. 

O CEO do Centro de Soluções para Espécies Invasivas, Andreas Glanznig, disse que 
transformar nosso sistema de biossegurança poderia abrir novas possibilidades de 
exportação para empresas australianas e aumentar ainda mais nossa posição 
global. “Colaboração e inovação são fundamentais para transformar nosso sistema 
nacional de biossegurança para que ele atenda aos desafios e pressões do século 21”, 
disse o Sr. Glanznig. 

A CEO da Plant Health Australia, Sarah Corcoran, disse que este foi um investimento na 
saúde de nossas indústrias agrícolas, comunidades e meio ambiente natural único. “Os 
sistemas avançados de compartilhamento de dados discutidos no Futuro de 
biossegurança da Austrália permitiriam que governos, indústria e pesquisadores 
respondessem rapidamente às ameaças de biossegurança, colaborassem efetivamente e 
liderassem a inovação tecnológica”, disse a Sra. Corcoran. 

A CEO da Animal Health Australia Kathleen Plowman disse que todos os australianos têm 
um papel a desempenhar. “Os incêndios florestais de 2019-20 e o surto de COVID-19 
destacam o quão interdependente é o nosso sistema de biossegurança - o que acontece 
na saúde humana pode impactar muito o que acontece em outros setores”, disse a Sra. 
Plowman. “Responsabilidade compartilhada tem tudo a ver com aproveitar o 
conhecimento coletivo e a capacidade de nossos cidadãos, nossas comunidades, nossas 
indústrias e nossos governos para garantir que todos os australianos estejam cientes de 
seu papel no gerenciamento de riscos de biossegurança e trabalhem juntos para construir 
a resiliência do sistema de biossegurança . ” 



Este foi o segundo relatório de biossegurança CSIRO lançado nos últimos anos, seguindo o 
Futuro de Biossegurança da Austrália: Preparando-se para desafios biológicos futuros em 
2014, que identificou 12 megashocks de biossegurança potenciais que poderiam impactar 
a Austrália, incluindo o surto de uma doença zoonótica (animal para humano), como 
COVID -19. 

FONTE:https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2020/CSIRO-report-finds-billion-dollar-industries-
at-risk-from-biosecurity-
threats?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news 

 

Vulnerabilidade relacionada à comunicação a desastres: 
uma estrutura heurística 

Neste artigo, os autores apresentam uma estrutura heurística para explicar como os 
fatores relacionados à comunicação podem afetar adversamente a capacidade das 
pessoas de se preparar e responder a desastres . Isso ajudará pesquisadores, 
formuladores de políticas e profissionais da área de desastres e crises a identificar 
sistematicamente os fatores individuais, socioestruturais e situacionais de vulnerabilidade 
que moldam a forma como as pessoas acessam, entendem e agem com base nas 
informações sobre perigos.  

A vulnerabilidade social a desastres pode frequentemente ter um componente 
comunicativo ou motivador. É importante que pesquisadores de desastres, formuladores 
de políticas e responsáveis pela resposta a emergências identifiquem sistematicamente 
essas vulnerabilidades e planejem maneiras concretas de reduzir suas causas ou, pelo 
menos, mitigar seus impactos. Neste artigo, apresentamos uma nova estrutura heurística 
para apoiar este esforço.  

De acordo com os autores, a vulnerabilidade relacionada à comunicação pode ser 
entendida como sendo impulsionada por (uma combinação de) fatores que se enquadram 
em três tipos:  

 Fatores individuais decorrentes de condições pessoais físicas, mentais, emocionais 
ou comportamentais e que podem tornar difícil ou impossível para as pessoas 
enviar, receber, compreender ou reagir a informações sobre perigos. Estes incluem 
deficiências cognitivas, sensoriais e de mobilidade (por exemplo, não se pode 
ouvir, ver, ler, andar), habilidades limitadas (por exemplo, uma criança pequena 
não consegue ler; um turista pode não entender o idioma local) e recursos 



limitados (por exemplo, ninguém tem dinheiro sobrando para comprar um 
dispositivo de comunicação para enviar ou receber informações sobre desastres). 

 Fatores  socioestruturais decorrentes de várias formas de desigualdade social 
construídas histórica, política e culturalmente e configurações de políticas 
governamentais que as exacerbam (ou deixam de mitigar). Pessoas em algumas 
áreas podem sofrer de infraestrutura de comunicação deficiente. As informações 
sobre desastres podem ser distribuídas pelas autoridades por meio de canais que 
certos grupos não podem (ter recursos para) acessar ou geralmente não usam, ou 
em um idioma que eles não podem entender. Pode faltar apoio social para alguns 
grupos desfavorecidos e, devido à marginalização social, pode aumentar a 
desconfiança entre eles em relação aos funcionários e à mídia como fontes de 
mensagens de alerta e informações sobre desastres. 

 Fatores situacionais ou complicações para a comunicação de desastres que 
surgem no contexto específico de um determinado desastre. Algumas dessas 
complicações podem afetar o acesso (por exemplo, os canais de comunicação 
podem ser interrompidos devido a quedas de energia causadas por tempestades 
ou incêndios florestais), enquanto outras afetam a compreensão (por exemplo, 
exposição a informações falsas ou enganosas) ou reações (por exemplo, falta de 
experiências anteriores com um tipo particular de perigo).  

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420920314333 

 

 

Guia de princípios de comunicação de risco: um guia para a 
comunicação com populações socialmente vulneráveis ao 
longo do ciclo de vida do desastre 

Este documento deve ser usado como um guia de alto nível para o avanço das melhores 
práticas de comunicação de risco. Ele sintetiza a pesquisa acadêmica e a orientação 
disponível sobre o tópico de perigos e comunicação de risco de desastre. 

Ele se baseia em uma série de recomendações baseadas em evidências para comunicar 
riscos de maneira eficaz em todo o ciclo de vida do desastre e os sintetiza em três 
princípios abrangentes: 

1. Comunique-se por meio de mensageiros familiares e confiáveis (páginas 5-11) 
2. Forneça informações claras e acionáveis (páginas 12-17) 



3. Adaptação de mensagens e caminhos de informação para públicos-alvo (páginas 
18-23) 

Além disso, este guia integra percepções importantes que podem ser aplicadas à 
comunicação envolvendo populações socialmente vulneráveis. A vulnerabilidade social 
influencia a capacidade de antecipar, enfrentar, resistir e se recuperar do impacto de um 
desastre. Populações socialmente vulneráveis são, portanto, mais propensas a sofrer 
impactos negativos desproporcionais de desastres, incluindo sofrimento emocional, perda 
de propriedade, deslocamento temporário ou permanente, doença e morte. Em vez de 
gerar um conjunto diferente de regras para engajar esses grupos, este documento visa 
destacar como os princípios gerais e amplamente aceitos de comunicação de risco podem 
ser aplicados de maneira cuidadosa a populações que são frequentemente 
marginalizadas, negligenciadas ou difíceis de alcançar 

FONTE:https://hazards.colorado.edu/uploads/freeform/Risk%20Communication%20Guide_FINAL_508.pdf 

 

Disponibilidade de dados abertos para resiliência a 
inundações em Curitiba (Paraná) 

Os gestores urbanos enfrentam o desafio da falta de dados atualizados. A Lei de Acesso à 
Informação enfatizou a importância de tornar os dados acessíveis para que a população 
possa utilizá-los livremente. Ao mesmo tempo, a incidência de desastres nas cidades 
aumentou nos últimos anos, sendo a produção de dados de risco de desastres uma das 
funções do governo. Quanto mais detalhada for a identificação dos riscos associados aos 
perigos naturais, mais eficazes serão as medidas de redução dos impactos. 

O objetivo deste trabalho é entender se dados abertos estão sendo disponibilizados e são 
suficientes para serem utilizados como instrumento de resiliência a enchentes. Para tanto, 
o aplicativo foi realizado na cidade de Curitiba, em três etapas: 

(1) busca de arquivos no portal de dados abertos da prefeitura; 

(2) busca de arquivos não sistematizados nas páginas oficiais do município; e 

(3) entrevistar atores sociais sobre a importância do acesso aos dados para a 
compreensão dos riscos. Os resultados mostraram que apenas 77% dos 84 itens 
investigados possuíam arquivos abertos. Todos os atores sociais afirmam não receber 
incentivos do governo para usar dados abertos, mas consideram muito importante 
disponibilizá-los. 



FONTE:http://revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/139/101 

 

Mudança climática e segurança: Perspectivas de campo 

Este resumo de política examina a questão da segurança climática principalmente da 
perspectiva dos escritórios da ONU em todo o mundo. Baseia-se principalmente em um 
conjunto de 10 futuros estudos de caso encomendados pelo Centro de Governança de 
Oslo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) por meio do 
Programa Conjunto do PNUDDPPA para o Desenvolvimento de Capacidades Nacionais 
para Prevenção de Conflitos.  

O briefing visa capturar temas comuns e lições entre esses estudos, também identificando 
áreas onde mais trabalhos podem ajudar a fortalecer as políticas e práticas futuras da 
ONU. Este resumo complementa a análise rápida global do Mecanismo de Segurança 
Climática dos esforços da ONU para lidar com os riscos de segurança relacionados ao 
clima e pode ser usado por profissionais para informar novas pesquisas e programas. 

Os resultados dos estudos de caso apresentam um forte argumento a favor de: 

 incluindo a segurança climática na  avaliação comum do país (CCA) da ONU. Em 
alguns casos, como os casos da Tunísia e Bangladesh, a pesquisa estava, de fato, 
contribuindo para seus respectivos CCAs. 

 incluindo indicadores de mudanças climáticas em sistemas regionais de alerta 
precoce de conflitos . Apontando as limitações do alerta precoce e resposta atuais, 
esta proposta veria mapeamento global moderno e sistemas de geodados 
empregados para capturar questões como uso da terra, soilerosão, abastecimento 
de água doce, inundações, potencial de colheita, desmatamento e aumento do 
nível do mar. Essa evidência poderia ser usada para detectar eventos de choque 
que poderiam causar instabilidade, como quebra de safra, deslocamento humano, 
erosão da terra em grande escala e outras crises induzidas pelo ambiente.  

 melhor gestão do conhecimento. O sistema das Nações Unidas tem uma enorme 
quantidade de dados que podem ser incluídos na agenda de pesquisa de 
segurança climática. Embora os dados sejam usados para a programação das 
agências, eles não são trazidos sistematicamente para o sistema da ONU como um 
todo. Isso não só permitiria que o sistema mais amplo da ONU se beneficiasse das 
informações das agências, mas também ajudaria a passar dos resultados da 
pesquisa para uma programação mais holística, transformando os dados em 
intervenções que abordam a agenda mais ampla de prevenção de conflitos. 

FONTE:http://collections.unu.edu/eserv/UNU:7818/UNU-ClimateChangeandSecurity.pdf 



 

Governança de informações para redução de risco de 
desastres (IG4DRR) 

Ter as informações certas no momento certo e no formato certo pode ser uma tarefa 
desafiadora. Frequentemente, cerca de 30 agências diferentes estão envolvidas para 
coordenar dados e informações para operações de DRM ou relatórios de RRD em 
entidades e setores do governo, como agricultura, saúde, infraestrutura e outros. Na 
verdade, nenhum país pode atualmente satisfazer todos os requisitos de relatórios para o 
Sendai Framework Monitor (SFM) 2. São necessárias soluções para desbloquear o 
potencial dos dados e informações, ao mesmo tempo em que aborda as lacunas e a 
duplicação das necessidades de informações ou requisitos de dados em constante 
evolução. A governança da informação contemporânea (IG) é uma oportunidade para 
enfrentar desafios complexos de informação. Este estudo apresenta IG e pré-requisitos 
para gerenciar, compartilhar e reutilizar dados e informações para um planejamento 
coerente, desenvolvimento sustentável informado sobre riscos, 

Esta orientação de governança da informação (IG) tem como alvo os líderes e profissionais 
de gestão de risco de desastre (DRM) e redução de risco de desastre (DRR) em agências 
governamentais em nível nacional e subnacional e em todos os setores, horizontal e 
verticalmente. Isso inclui parceiros de colaboração do governo para dados e informações 
de DRM, como os Escritórios Nacionais de Estatísticas (NSOs), departamentos de 
Planejamento e Finanças, Tecnologia da Informação (TI) e outros. O documento visa ainda 
orientar os parceiros de desenvolvimento global e regional e outros que apoiam 
abordagens de dados, informações e tecnologia. 

Esta publicação foi desenvolvida com base em consultas e pesquisas às partes 
interessadas no âmbito da Iniciativa Global sobre Gestão de Risco de Desastres (GIDRM), 
uma iniciativa encomendada pelo Ministério Federal Alemão para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (BMZ) e implementada pela GIZ. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/74658_74658informationgovernance4drr.pdf 

 

 



 

Legislação, desastres e emergências de saúde pública no 
Pacífico 

Este resumo descreve como a  IFRC, capitalizando sua longa experiência e liderança em 
leis de desastres, apoia o Grupo de Trabalho Técnico da Parceria de Resiliência do Pacífico 
sobre Governança de Risco em um projeto  para pesquisar e fornecer orientação sobre 
leis eficazes para preparação e resposta a múltiplos perigos no Pacífico . 

A base de cada operação de resposta a emergências , seja em resposta a riscos naturais 
ou emergências de saúde pública, é  uma complexa rede de leis , regulamentos e políticas 
que determinam quando, como e por quem as atividades de preparação e resposta a 
emergências podem ser realizadas. 

O projeto analisará as ligações legislativas e políticas entre as respostas a desastres e 
emergências de saúde pública no Pacífico, tanto em nível doméstico quanto regional. Ele 
mapeará as experiências e melhores práticas decorrentes da resposta aos riscos naturais 
durante a atual pandemia, além de analisar a política e a prática aplicada a emergências 
de saúde pública anteriores na região. Ele fornecerá orientação em relação aos seguintes 
tópicos 

1. Leis eficazes e estruturas institucionais para resposta a múltiplos riscos (riscos 
naturais e emergências de saúde) 

2. o papel da lei na mitigação de impactos secundários de emergências de saúde 
pública, especificamente impactos em abrigos e moradias, mobilidade humana e 
grupos vulneráveis.  

Prevê-se que as recomendações iniciais dos projetos Pacífico e Global estarão prontas até 
o final de 2020. 

FONTE:https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/11/Pacific-Disaster-Law-and-PHE-
Snapshot.pdf 

 

Relatório das cidades mundiais 2020: O valor da 
urbanização sustentável 



O Relatório das Cidades Mundiais 2020 consiste em 9 capítulos que mostram o valor 
intrínseco da urbanização sustentável para o bem-estar de todos. Em cada capítulo, o 
relatório fornece evidências e análises políticas do valor da urbanização de uma 
perspectiva econômica, social e ambiental, incluindo o valor não quantificável que dá às 
cidades seu caráter único; e também explora o papel da inovação e tecnologia, governos 
locais, investimentos direcionados e a implementação eficaz da Nova Agenda Urbana na 
promoção do valor da urbanização sustentável. 

O Relatório das Cidades Mundiais 2020 afirma convincentemente que cidades e vilas bem 
planejadas, administradas e financiadas criam valor que pode ser aproveitado 
para construir cidades resilientes que podem se recuperar dos impactos devastadores de 
pandemias, melhorar a qualidade de vida de todos os residentes e pode ser alavancado na 
luta contra a pobreza, a desigualdade, o desemprego, as mudanças climáticas e outros 
desafios globais urgentes. 

À medida que o mundo entra na Década de Ação para cumprir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável até 2030, as recomendações de política neste 
relatório  podem ser encontradas no final de cada capítulo e serão benéficas para os 
governos em todos os níveis, permitindo-lhes entregar programas e estratégias que 
melhoram o valor da urbanização sustentável e, no processo, contribuir para alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio da implementação efetiva da Nova 
Agenda Urbana. 

FONTE:https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf 

 

Porque os seguros são importantes: insights da pesquisa 
pós-desastre 

Este artigo analisa os resultados de um projeto de pesquisa que examina o papel da 
cobertura de seguro (ou a falta dela) na recuperação de desastres . Ele considera as 
implicações do seguro dentro de um modelo de responsabilidade compartilhada para a 
gestão de emergências e políticas e práticas de mitigação de desastres. Uma descoberta 
chave mostra como a compreensão insuficiente das classificações de nível de ataque de 
incêndio está exacerbando o problema de falta de seguro. O setor de seguros tem a 
capacidade de melhorar a recuperação da comunidade por meio de maiores esforços de 
preparação para desastres. O que é necessário na política australiana de gestão de 
emergências é uma maior ênfase nos gastos com mitigação de desastres, bem como uma 
compreensão mais holística da recuperação, na qual o seguro é entendido como uma 
ferramenta dentro de um processo complexo. 



Ao fazer isso, o documento resume três aspectos do seguro que são particularmente 
relevantes para o gerenciamento de emergências e políticas e práticas de desastres. 

 O primeiro é uma ênfase nos gastos de mitigação em vez de na resposta e 
recuperação e no papel das seguradoras em um modelo de responsabilidade 
compartilhada. 

 A segunda é como a falta de compreensão das classificações do Nível de Ataque de 
Incêndio de Bush (BAL) pelos chefes de família piora o problema do subseguro. 

 O terceiro é o papel do seguro nos processos de recuperação de incêndios 
florestais.  

Em seguida, conclui que  a centralidade do papel do seguro para a estratégia de 
resiliência a desastres da Austrália é baseada, primeiro, em um modelo que enfatiza a 
resposta pós-desastre sobre a mitigação pré-desastre e, segundo, na estrutura de 
responsabilidade compartilhada que inadvertidamente transfere os custos para famílias e 
longe do governo. Como resultado, as oportunidades de prevenir desastres ou reduzir 
seus efeitos por meio de medidas de mitigação rígidas e leves são perdidas.  

Isso não quer dizer que o seguro não deva ter nenhum papel na política e prática de 
gestão de emergência, mas sim que as  seguradoras devem ter um papel mais 
importante nas medidas de mitigação , inclusive por meio de programas de educação e 
engajamento e oferecendo reduções nos prêmios em residências reformadas. Ao 
trabalhar ativamente para reduzir custos por meio de gastos pré-desastre, as seguradoras 
podem apoiar a sustentabilidade contínua de seu setor, reduzindo os impactos nas 
comunidades. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/8219/ajem_15_2020-10.pdf 

 

O valor dos dados de observação meteorológica baseados 
na superfície: Um novo resumo sobre os custos e 
benefícios da rede básica de observação global (GBON) 

Este novo resumo de informações explica como o mundo pode se beneficiar 
de observações aprimoradas com base na superfície e mostra como os investimentos 
direcionados podem produzir o mais alto nível de melhoria na previsão do tempo e na 
análise do clima. 

As observações aprimoradas com base na superfície proporcionam benefícios 
econômicos, ambientais e sociais. Juntamente com o fornecimento de avisos oportunos 



sobre eventos climáticos extremos, os investimentos em serviços meteorológicos e 
climáticos geram uma forte relação custo-benefício positiva que impactará positivamente 
uma ampla gama de setores. No entanto, esses benefícios só serão alcançados se houver 
sistemas para traduzi-los em informações úteis por meio de previsões aprimoradas. 

Encontre aqui as principais lições do briefing: 

1. A previsão do tempo confiável e a previsão do clima são vitais para responder aos 
riscos apresentados pelas mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. As 
previsões das quais a sociedade depende não seriam possíveis sem o intercâmbio 
internacional em tempo real de dados observacionais de todo o mundo. A previsão 
local em qualquer local se beneficia de observações aprimoradas de todo o 
mundo. 

2. Os benefícios socioeconômicos da previsão do tempo são estimados em pelo 
menos US $ 160 bilhões por ano. Melhorias adicionais nos sistemas de previsão e 
alerta antecipado podem fornecer benefícios adicionais de US $ 30 bilhões por 
ano. 

3. A Global Basic Observing Network (GBON) irá melhorar significativamente a 
disponibilidade e o intercâmbio de dados observacionais baseados na superfície, 
essenciais para a previsão do clima e previsões do tempo. 

4. As melhorias no intercâmbio internacional de dados observacionais por meio do 
GBON podem gerar benefícios de mais de US $ 5 bilhões anualmente. Os 
benefícios para países de renda baixa e média provavelmente serão subestimados, 
pois os benefícios não monetizáveis não são considerados, por exemplo, o 
potencial de vidas salvas. 

5. O investimento em observações adicionais baseadas na superfície é altamente 
eficiente do ponto de vista econômico, com uma relação custo-benefício global 
estimada de 1:26. Isso significa que para cada dólar investido, pelo menos vinte e 
seis dólares em retorno socioeconômico poderiam ser realizados. 

6. Os benefícios de aumentar as observações baseadas na superfície por meio do 
GBON serão sentidos mais nas regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas e 
seus impactos, incluindo África, América do Sul, Sudoeste do Pacífico e partes da 
Ásia. No entanto, dada a natureza global do tempo e do clima, os benefícios do 
GBON serão percebidos tanto nos países onde as melhorias são feitas quanto em 
todo o mundo.  

FONTE:https://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-
public/ckeditor/files/P1_The_value_of_Surface_Based_Meteorological_Observation_Data_Costs_and_benefits_of_the_Global_Basi
c_Observing_Network_compressed_1.pdf?q.22RlJzGVfNYPmM4RufCyu2vsG.PzTr 

 

 

 



 
Fatores de risco e avaliação do nível de risco: Quarenta mil 
emergências na última década na China 

Durante uma emergência pública, que possivelmente evolui para uma grande crise 
pública, é fundamental identificar rapidamente os principais fatores de risco e avaliar os 
níveis de risco, a fim de gerenciar os riscos de forma eficiente. Neste estudo, cerca de 
40.000 emergências na China na última década são investigadas. Em seguida, os cinco 
diferentes tipos de fatores de risco são identificados dessas emergências usando a 
metodologia 5W1H, incluindo tempo de risco (Quando), localização de risco (Onde), 
população de risco (Quem), psicologia de risco (Por que) e elemento de risco (O que), que 
conduzem a uma matriz de risco adequada às condições nacionais da China. Com base 
nesta matriz de risco, combinada com o conhecimento especializado, a contagem de 
Borda e a análise do processo de hierarquia analítica, os níveis de risco podem ser 
avaliados com precisão, resolvendo 'como fornecer uma solução' (Como) 

FONTE:https://jamba.org.za/index.php/jamba/article/view/916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

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

          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/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

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

                    

 

 

 


