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Agência de saúde da ONU divulga publicação em 
português sobre segurança de motos  

O uso de motos e outros automóveis motorizados de duas e três rodas está associado a 

286 mil mortes por ano em todo o mundo. Para identificar fatores de risco envolvidos 

nessas modalidades de transporte e prevenir novos acidentes no trânsito, a Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) traduziu para o português um manual sobre a 

segurança desses veículos. O manual busca ajudar governos e a sociedade civil na 

elaboração de programas eficazes, por meio de ações, por exemplo, que combatam o 

excesso de velocidade, o uso do transporte sem capacete e a combinação do consumo 

de álcool com a direção. O documento está focado em um público multidisciplinar, como 

engenheiros, formuladores de políticas, policiais, profissionais de saúde pública e 

educadores. 

Atualmente, a frota de veículos motorizados de duas e três rodas, como motos e 

motonetas, tem crescido rapidamente na maior parte do mundo. Esses automóveis têm 

se tornado um dos principais meios de locomoção tanto de pessoas como de produtos 

em muitos países, atraindo uma população de usuários cada vez mais variada. 

Fatores de risco 



Os principais fatores de risco para lesões causadas no trânsito com motocicletas são a 

direção sem capacete, a velocidade do veículo, o uso de álcool, o tráfego misto, a falta 

de proteção no próprio veículo durante um incidente e a falta de infraestrutura segura 

— como superfícies irregulares e riscos na beira da estrada. 

Relatório global 

Em dezembro de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um relatório 

que mostra um aumento contínuo das mortes no trânsito, com um total anual de 1,35 

milhão de óbitos no mundo. O documento destaca que pedestres e ciclistas 

representam 26% de todos os falecimentos no trânsito. Já os motociclistas e passageiros 

representam 28% dessas mortes. 

Olhar da saúde 

Também em dezembro do ano passado, o escritório da OPAS no Brasil lançou a 
publicação Trânsito: um olhar da saúde para o tema, que discute a importância de a 
segurança viária ser tratada como uma questão de saúde pública. Os óbitos no trânsito 
correspondem hoje à oitava maior causa de morte no mundo — quando considerada a 
faixa etária dos cinco aos 29 anos de idade, o problema é a primeira causa de 
falecimentos. 

O material está disponível gratuitamente em meio online 

FONTE:http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49695/9789275720486_por.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 
 

 

ONU apoia estratégia brasileira de promoção do 
envelhecimento saudável  

O número de pessoas idosas no Brasil tende a crescer. Dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) indicam que havia mais de 20 milhões de pessoas idosas 

no Brasil em 2010. De acordo com o censo demográfico daquele ano, a estimativa é de 

um incremento médio de mais de 1 milhão de idosos anualmente ao longo da próxima 

década. 



O aumento segue uma tendência global. A previsão é de que o número de pessoas com 

mais de 60 anos no mundo salte de 901 milhões (valor de 2015) para 1,4 bilhão em 2030, 

um crescimento de 56%. Para além de porcentagens impressionantes, o aumento 

chama a atenção para um problema social e de saúde pública: os obstáculos para o 

envelhecimento saudável. 

A Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa foca justamente em medidas para o 

envelhecimento ativo, saudável e sustentável de todos os cidadãos e cidadãs. 

Implementada pelo Governo Federal em parceria com a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), a iniciativa visa integrar políticas públicas voltadas ao 

idoso em municípios e comunidades, garantindo a realização plena do Estatuto do Idoso, 

em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS). 

“Valorizar a pessoa idosa e considerar seriamente o envelhecimento da população são 

vitais para a realização da Agenda 2030. Afinal, as questões que envolvem esse 

segmento populacional são transversais, perpassam quase todos os ODS, como os que 

abordam a erradicação da pobreza, a saúde e o bem-estar, a igualdade de gênero, o 

crescimento econômico, o trabalho decente, a redução das desigualdades e cidades 

sustentáveis”, aponta a analista de programa do PNUD, Maria Teresa Amaral Fontes. 

“O PNUD apoia integralmente essa iniciativa de indução de políticas públicas para que 

comunidades e cidades se tornem mais amigas das pessoas idosas”, completa. 

O diretor de Atenção ao Idoso da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento 

Humano, Leonardo Milhomem, aponta que a estratégia é intersetorial e 

interinstitucional. “A estratégia visa melhorar a qualidade de vida da população idosa, a 

partir de um conjunto de ações, envolvendo diversos setores da sociedade, em oito 

diferentes dimensões: ambiente físico, transporte e mobilidade urbana, moradia, 

participação social, respeito e inclusão social, comunicação e informação, 

oportunidades de aprendizagem e apoio à saúde e cuidado”, explica o gestor. 

A implementação da estratégia começa com a proposição pelo Governo Federal de um 

certificado de metas para estados e municípios. Os objetivos do documento visam 

oferecer melhores condições de vida para a população idosa, em especial a mais 

vulnerável. Os estados participam sensibilizando, mobilizando e capacitando 



municípios, além de monitorarem e reconhecerem as ações locais. Já os municípios se 

responsabilizam por compartilhar as estratégias com os conselhos locais e entidades da 

sociedade civil. 

Fases da estratégia 

A estratégia possui cinco fases, definidas por selos correspondentes — Adesão, Plano, 

Bronze, Prata e Ouro. O selo Adesão, como o próprio nome indica, corresponde ao 

primeiro passo do município para integrar-se às ações. Nessa etapa, o secretário 

municipal de Assistência Social preenche os dados para que a cidade faça parte do 

Sistema Brasil Amigo da Pessoa Idosa, e o prefeito assina o termo de adesão. Dois 

gestores devem ser indicados para capacitação. 

A fase seguinte, correspondente ao selo Plano, envolve a criação de um Conselho 

Municipal da Pessoa Idosa, caso já não exista. Também é promovida uma capacitação 

dos gestores municipais que devem implementar a estratégia, criar um diagnóstico de 

políticas públicas no nível municipal e, por fim, elaborar um planejamento de ações. 

Depois, na terceira fase (Bronze), esse plano precisa ser submetido a aprovação na 

Câmara de Vereadores. 

A quarta etapa (Prata) é a primeira de execução do plano após aprovado e sancionado 

pelo prefeito. Três tipos de ação estão previstos: obrigatórias, implementadas 

independentemente do diagnóstico; opcionais, selecionadas a partir de uma lista 

correspondente às questões identificadas no diagnóstico; e escolhas locais, ações que 

os municípios e a população idosa optem por realizar, de acordo com suas 

singularidades. 

Todos os municípios brasileiros são convidados a participar da iniciativa. Ao menos 352 
cidades de 21 estados já aderiram 
 
FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/estrate
gia-foca-na-integracao-de-politicas-publicas-para-o-envel.html 
 
 
 
 
 



 

Guterres detalha as cinco prioridades das Nações Unidas 
em 2019  
 

Mesmo diante de “ventos contrários”, as Nações Unidas “fizeram uma diferença real” 

em 2018 e precisarão fazer ainda mais em 2019, conforme o planeta enfrenta “um 

mundo de problemas”. 

Esta foi a mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na 

quarta-feira (16) na sede da ONU em Nova Iorque, em sua apresentação das prioridades 

para o ano: diplomacia para paz; ação climática ambiciosa; aceleração em direção aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); melhor governança sobre novas 

tecnologias; e valores mais fortes da ONU em todo o mundo. 

“A verdade é que a experiência do último ano prova que quando trabalhamos juntos e 

quando assumimos nossas responsabilidades, conseguimos fazer as coisas”, disse 

Guterres, antes de destacar algumas das maiores conquistas da ONU em 2018. 

Entre os sucessos, ele citou progresso em direção à paz no Iêmen, na Península Coreana 

e no Sudão do Sul; e entre as ex-inimigas Etiópia e Eritreia. 

Ele também destacou o “resultado bem-sucedido” da conferência da ONU sobre o clima 

em dezembro na Polônia, na qual houve consenso geral sobre como implementar o 

Acordo de Paris, de 2015, sobre mudança climática. Entre outras grandes conquistas 

internacionais de 2018, estão os pactos globais sobre migração e refugiados, 

engajamento renovado para operações de manutenção da paz e grandes passos dados 

para reformar a ONU. 

“Conforme olhamos para 2019, não irei medir palavras”, disse. “Embora reconhecemos 

o progresso que estamos fazendo, não podemos ser complacentes. Para cumprir as 

necessidades e as expectativas das pessoas para as quais servimos, devemos acelerar 

nosso trabalho”, afirmou, antes de citar as suas cinco maiores prioridades para o ano. 



1. Intensificação em diplomacia 

“Parcerias são fundamentais”, disse o secretário-geral da ONU, especialmente na África, 

conforme as Nações Unidas buscam “consolidar ganhos em direção à paz no 

continente”, principalmente em Sahel, Mali, Sudão do Sul, Somália, República Centro-

Africana e República Democrática do Congo. 

Outros conflitos onde a diplomacia eficaz será essencial e que exigem “união e apoio do 

Conselho de Segurança” para superar impasses são Iêmen, Líbia, Síria e Afeganistão. 

“Conforme nos esforçamos para acabar com os conflitos no mundo todo, entendemos 

que a paz duradoura deve ser baseada em um amplo consenso da sociedade, tendo as 

mulheres como participantes de todos os processos de paz”, acrescentou Guterres. 

2. Maior ambição sobre ação climática 

Destacando que “não há maior desafio para o mundo de hoje e de amanhã” do que a 

mudança climática, Guterres relembrou Estados-membros de que até 2020, sob o 

Acordo de Paris, precisam “avaliar progressos e enviar compromissos para cumprir os 

objetivos que aceitaram”. 

“E até 2050, precisamos alcançar zero emissão global”, destacou, explicando que isso 

exigirá esforços intensificados, tanto na redução de emissões quanto para aproveitar as 

oportunidades de um futuro energético limpo e verde. 

“É por isso que irei convocar uma Cúpula sobre o Clima em 23 de setembro para 

mobilizar ação por parte de líderes políticos, da comunidade empresarial e da sociedade 

civil”, explicou, acrescentando que “precisamos de maior ambição – ambição sobre 

mitigação, ambição sobre adaptação, ambição sobre financiamentos e ambição sobre 

inovação”. 

3. Avanços no desenvolvimento sustentável 

“Apesar de esforços consideráveis de governos e outros, as mudanças transformativas 

exigidas pela Agenda 2030 ainda não estão sendo feitas”, lamentou o secretário-geral 

da ONU. 



Ele instou Estados-membros a ter um “foco mais acentuado no que funciona para 

reduzir a pobreza e a desigualdade, e na entrega de economias mais fortes e inclusivas 

que ao mesmo tempo salvaguardam o meio ambiente – e nós precisamos de mais 

financiamento para estas soluções”. 

Em setembro, logo após a Cúpula sobre Mudança Climática, o chefe da ONU convidou 

chefes de Estado e de governo a outra cúpula, focada em como acelerar ação em direção 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e para outros três encontros 

sobre financiamento ao desenvolvimento, cobertura de saúde universal e riscos 

enfrentados por pequenas nações insulares em desenvolvimento. 

“Peço a todos que façam o seu melhor para transformar setembro de 2019 em um 

momento decisivo para interromper a mudança climática desenfreada, alcançando os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e construindo uma globalização justa”. 

4. Resposta aos desafios apresentados por novas tecnologias 

Reconhecendo as novas tecnologias que “podem turbinar” os esforços mundiais para a 

paz e o desenvolvimento sustentável, o chefe da ONU alertou que elas “também estão 

superando nossa capacidade de calcular seus impactos profundos”. 

Os esforços da ONU em 2019 nesta questão terão como foco “reduzir a desigualdade 

digital, construir capacidade digital e garantir que novas tecnologias estejam ao nosso 

lado como uma força para o bem”, disse. 

5. Reafirmar os valores da ONU em todo o mundo 

“O que nos guia é um conjunto de valores – os valores universais da Carta das Nações 

Unidas que nos deixa unidos”, disse o secretário-geral, citando paz, justiça, dignidade 

humana, tolerância e solidariedade. 

“Hoje, estes valores estão sob ataque no mundo todo”, alertou, explicando que “uma 

batalha ideológica está acontecendo” e que “nós ouvimos os ecos problemáticos e 

odiosos de eras passadas e de visões nocivas se movendo à corrente convencional”. 

O secretário-geral da ONU pediu maiores esforços para “mostrar que nós entendemos 

as ansiedades, os temores e as preocupações das pessoas” e para “responder às causas 



que fazem com que pessoas se sintam abandonadas em nosso mundo de rápidas 

mudanças”. 

“Vamos continuar mostrando para todas as pessoas que nós nos importamos”, concluiu. 
“Vamos continuar provando nosso. 
 
FONTE:https://www.un.org/sg/en 
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