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Opas traça retrato da saúde na região das Américas 

A cada ano, 15 milhões de bebês nascem na região das Américas e quase sete milhões 
de pessoas morrem. Já a expectativa de vida é de 80,2 anos para as mulheres e 74,6 
para os homens. 

Mais de oito em cada 10 pessoas vivem em áreas urbanas. 

Esses dados constam em relatório publicado pela Organização Pan-americana de 
Saúde, Opas. O estudo, “Indicadores Básicos 2018” traça um retrato da saúde na 
região, onde vivem mais de um bilhão de pessoas. 

Produzido anualmente, o relatório apresenta os dados mais recentes de 49 países e 
territórios sobre a situação demográfica e socioeconômica das Américas, o estado de 
saúde da população, os fatores de risco e a cobertura dos serviços e sistemas de 
saúde. 

Brasil 

O documento mostra, por exemplo, que a cada ano na região das Américas morrem 
aproximadamente 6 mil mulheres de causas relacionadas à gravidez. A ocorrência de 
óbitos infantis é de quase 164 mil. 

No Brasil, um dos países analisados, o índice comunicado de mortalidade materna em 
2016 foi de 64,4 para cada 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade infantil foi de 14 
mortes por cada mil bebês. 

No país, a expectativa de vida no nascimento ficou em 75,9 anos e o tempo médio de 
escolaridade foi 7,4 anos.  

Dengue 

Em 2017, a América Latina e o Caribe notificaram aproximadamente 580 mil casos de 
dengue. Destes, 44% ocorreram Brasil, que teve mais de 252 mil casos. 



A malária atingiu 569.204 pessoas na região em 2016. Mais de 129 mil destas 
ocorrências foram no Brasil. 

O país teve também 90% dos casos de hanseníase, com 28 mil das 31 mil ocorrências 
registradas. 

Em termos de gastos com a saúde pública, em 2015, o Brasil destinou 3,8% do PIB para 
este fim. Na Argentina e no Chile o gasto foi de 4.9% do PIB e no Uruguai 6,4%. 

A média na região é de 5% do PIB, abaixo dos 6% recomendados pela Estratégia da 
OPAS para o Acesso e Cobertura Universal de Saúde. A porcentagem na América do 
Norte, 8%, é o dobro da registrada na América Latina e Caribe. 

Indicadores 

A diretora da OPAS, Carissa Etienne, lembra que “os indicadores são um elemento 
essencial na produção de evidências em saúde” para que “a tomada de decisões seja 
mais informada e leve a maiores oportunidades para intervenções efetivas que 
tenham um impacto maior nos resultados de saúde.” 

Na região, o relatório indica que as mulheres nas Américas têm em média dois filhos. 
No entanto, há diferenças sub-regionais. Na América Latina e no Caribe 61 em cada mil 
mulheres são mães adolescentes, dando à luz quando têm entre os 15 e os 19 anos. 

Já na América do Norte apenas 18 em cada mil mulheres são mães ainda adolescentes. 

Analisando as doenças não transmissíveis, o estudo conclui que as enfermidades 
cardíacas, câncer e derrames são as principais causas de morte nas Américas. 

Em toda a Região, a taxa de mortalidade por doenças não transmissíveis é de 427,6 
pessoas por 100 mil habitantes, sete vezes maior do que a taxa de mortalidade por 
doenças transmissíveis, com 59,9 pessoas por 100 mil habitantes. 

Doenças 

A taxa de diagnóstico do HIV foi de 14,6 pessoas por 100 mil habitantes em toda a 
região e, para cada novo diagnóstico de HIV entre as mulheres, houve 3,6 diagnósticos 
de HIV entre homens. 

No Brasil, a taxa de diagnóstico de HIV por cada 100 mil habitantes, em 2016, ficou em 
18.2 e a de tuberculose em 35.2. 

Fatores de Risco 

Em relação aos fatores de risco, 8% dos recém-nascidos na região tem baixo peso ao 
nascer, menos de 2.500 gramas. A desnutrição crônica afeta 10% das crianças menores 
de cinco anos e 6% das crianças da mesma faixa etária estão acima do peso. 

As taxas de sobrepeso e obesidade são altas entre os adultos nas Américas. Em 2016, 
64% dos homens e 61% das mulheres tinham sobrepeso ou obesidade. Além disso, 
39% dos adultos não realizam atividade física suficiente. 



Na região, 13% dos adolescentes consomem tabaco, um percentual que varia entre os 
países, de um mínimo de 3,8% no Canadá a 25% no Chile e na Dominica. 

A hipertensão arterial afeta 21% dos homens e 15% das mulheres na região, enquanto 
o diabetes mellitus afeta 9% dos homens e 8% das mulheres. 

Sistemas de saúde 

Nas Américas, existem em média 18 médicos, 59,7 enfermeiros e 6,7 dentistas por 10 
mil habitantes. 

A doação de sangue de doadores voluntários, a maneira mais segura de coletar 
sangue, variou de 100% na América do Norte a uma média de 40% no restante da 
região. 

Poluição do ar e homicídios 

A publicação deste ano também inclui três características especiais. O estudo oferece 
informação sobre a carga de doenças atribuíveis à poluição do ar, recomendações 
sobre as limitações da análise epidemiológica ao lidar com números pequenos e um 
mapa mostrando a distribuição de homicídios nos países da região. 

 
FONTE:http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49511/IndicadoresBasicos2018_spa.

pdf?sequence=2&isAllowed=y&ua=1 

 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2019/02/1660061  

 

Informação para evitar incêndio por curto em casa 
 

Secretário municipal de Defesa Civil de Niterói dá o caminho das pedras 

De acordo com instituições ligadas à área, os números de acidentes de origem elétrica 

vêm aumentando no País. Entre 2013 e 2017, esse tipo de ocorrência teve aumento de 

33.6%, segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da 

Eletricidade. O secretário municipal de Defesa Civil de Niterói, tenente-coronel do 

Corpo de Bombeiros Walace Medeiros, aponta os principais cuidados a serem tomados 

em relação à rede elétrica e procedimentos de segurança para evitar acidentes. 

Nessa semana, a Defesa Civil de Niterói foi acionada para vistoriar um imóvel após 

uma ocorrência de incêndio possivelmente causado por aparelho celular carregando 

de forma incorreta. Qual a recomendação para evitar esse tipo de acidente? 

Nunca, em hipótese alguma, fazer ligação enquanto o aparelho está carregando. O 

melhor local para carregar o celular é em cima de uma mesa de madeira, sem tecido, 



ou no chão. O essencial é que o telefone fique sempre afastado de você e longe de 

materiais inflamáveis. 

Qual a outra recomendação para evitar ocorrências de incêndio relacionadas à rede 

elétrica? 

Todo material elétrico tem potencial para propagar chamas em função de um curto 

circuito, que gera calor necessário para início do incêndio. Por conta disso, a principal 

recomendação é nunca deixar materiais elétricos em contato com materiais 

inflamáveis. Por exemplo: não se deve colocar aquele pano em cima do forno 

microondas enquanto o aparelho estiver ligado. 

Quais são os outros motivos recorrentes causadores de incêndios por curto-circuito? 

Nós temos também um histórico de incêndios gerados por ar-condicionados, porque, 

via de regra, perto do ar condicionado ficam as cortinas. Quando o ar-condicionado 

entra em curto circuito, estando separado da cortina, ele pode entrar em chamas, mas 

o cidadão consegue desligar a rede elétrica e o problema se resume ao aparelho. Para 

evitar que o fogo se propague, é importante afastar a cortina do ar-condicionado o 

máximo possível. Muitas pessoas colocam a cama encostada na tomada, que, sendo 

usada ou não, gera uma área de risco para um possível incêndio. O ideal é que a cama 

seja afastada da tomada. 

Caso o cidadão se depare com uma situação de princípio de incêndio após curto-

circuito, como proceder? 

O primeiro passo é sair do local, se afastar da fumaça, que é tóxica, desligar o disjuntor 

da casa e ligar para o Corpo de Bombeiros. Só depois, se houver condição de não 

respirar fumaça, afastar os materiais inflamáveis. Tirar de perto cama, móveis. Depois 

que a rede elétrica for desligada, é muito importante ligar para o 193. 

É muito comum o uso dos famosos “benjamins” para ligar vários aparelhos na rede 

elétrica. São seguros? 

Tomadas residenciais não são feitas para serem usadas por mais de um equipamento 

ao mesmo tempo e não são dimensionadas para colocar o “benjamim”, onde se ligam 

três, quatro aparelhos. Esse tipo de adaptador sobrecarrega a rede e gera um 

potencial curto circuito na instalação. 

FONTE:http://www.ofluminense.com.br/en/cidades/informa%C3%A7%C3%A3o-
para-evitar-inc%C3%AAndio-por-curto-em-casa 



 

OIM realiza workshop para discutir combate à 
escravidão moderna no Brasil 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) realizou na quinta-feira (14), em 
Brasília (DF), workshop para reunir informações relevantes sobre escravidão moderna 
e elaborar recomendações para fortalecer políticas públicas relacionadas ao tema. Na 
semana anterior (7), um workshop semelhante foi realizado em São Paulo (SP). 

Durante o workshop, representantes de organizações governamentais e não 
governamentais, como Polícia Federal (PF), Ministério Público da União (MPU), 
Ministério Público do Trabalho (MPT), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) e Universidade de São Paulo (USP), buscaram elencar fatores de risco e 
de proteção das vítimas de escravidão moderna, bem como os serviços e 
equipamentos públicos disponíveis para prevenção, proteção e persecução do delito. 

Essas atividades fazem parte do projeto “Análise da dinâmica da escravidão moderna 
na América Latina e no Caribe a partir da perspectiva britânica”, financiado pelo Reino 
Unido, que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de 
políticas no enfrentamento da escravidão moderna em países da América Latina e do 
Caribe. 

O projeto está sendo implementado em oito países da região: Colômbia, Venezuela, 
Brasil, Haiti, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador e Guatemala. O projeto 
prevê ainda entrevistas individuais com atores relevantes no tema e a elaboração de 
diagnósticos e recomendações no nível nacional e regional. 

A escravidão moderna é um problema invisível que afeta a vida e a liberdade de 
milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com Fundação Walk Free, 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e OIM, cerca de 40,3 milhões de homens, 
mulheres, meninos e meninas foram vítimas da escravidão moderna no mundo em 
2016, dos quais 1,9 milhão estão nas Américas. 

“Mesas de trabalho como essa são importantes para construirmos momentos de 
reflexão. Pensar o futuro das políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas 
e combate ao trabalho escravo é um desafio coletivo, considerando os novos arranjos 
institucionais no Brasil e a sua correlação com a América Latina e região”, disse a 
colaboradora da ONG Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da 
Juventude (ASBRAD), Graziella Rocha. 

Além dos encontros em São Paulo e Brasília, estão previstas novas oficinas em março, 
envolvendo representantes de Colômbia, Costa Rica, Brasil, entre outros países, para 
diagnosticar os cenários existentes e discutir as soluções propostas. Após os encontros, 
os resultados serão publicados com as recomendações trabalhadas pelo projeto. 



FONTE:https://nacoesunidas.org/oim-realiza-workshop-para-discutir-combate-a-escravidao-

moderna-no-brasil/#gallery-155269-3-slideshow 

 

 

Municípios de Pernambuco e Alagoas discutem 
implementação local de objetivos globais 

Gestores públicos de cidades dos estados de Pernambuco e Alagoas reuniram-se esta 
semana em Cabo de Santo Agostinho (PE) e São Miguel dos Campos (AL) para 
apresentação de projeto sobre territorialização dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). O objetivo foi fortalecer as capacidades dos municípios no 
cumprimento das metas da Agenda 2030 das Nações Unidas. 

Foram discutidas ações para fortalecer o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental de forma integrada no âmbito local. Resultado de parceria entre a 
Petrobras e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a 
iniciativa envolve a produção de diagnósticos para políticas públicas voltadas ao 
planejamento de ações pelo desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

Gestores públicos de cidades dos estados de Pernambuco e Alagoas reuniram-se esta 
semana em Cabo de Santo Agostinho (PE) e São Miguel dos Campos (AL) para 
apresentação de projeto sobre territorialização dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). O objetivo foi fortalecer as capacidades dos municípios no 
cumprimento das metas da Agenda 2030 das Nações Unidas. 

Foram discutidas ações para fortalecer o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental de forma integrada no âmbito local. Resultado de parceria entre a Petrobras 
e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a iniciativa envolve 
a produção de diagnósticos para políticas públicas voltadas ao planejamento de ações 
pelo desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

Ao todo, foram selecionados 110 municípios do país, em 14 estados, para participar da 
iniciativa. Na cidade de Cabo de Santo Agostinho (PE), por exemplo, a atividade 
econômica é diretamente afetada por ações de municípios vizinhos, como Recife e 
Ipojuca, o que gera grande fluxo de migração de habitantes e, consequentemente, 
aumento da demanda por serviços públicos. 

De acordo com gestores locais, a identificação dos maiores gargalos para o 
desenvolvimento sustentável será essencial para que a região possa melhorar os 
indicadores sociais, ambientais e econômicos. 

“Não tem como pensar na população sem propostas e planejamentos que busquem o 
desenvolvimento das pessoas, de forma que a região como um todo seja impactada. 
Então, as parcerias são necessárias entre governos e outras entidades para que 



possamos promover vidas. Esse é o trabalho do governo municipal. Todos nós, juntos, 
conseguimos incentivar a educação, os programas sociais e ações de proteção ao meio 
ambiente”, declarou Sueli Lima Nunes, secretária de Educação do município. 

Na avaliação do secretário de governo de Cabo de Santo Agostinho, Paulo Farias do 
Monte, “ações como o projeto de Petrobras e PNUD são muito benéficas para apoiar 
os municípios na formulação de políticas públicas que realmente combatam pobreza, 
desigualdades e fortaleçam o desenvolvimento econômico e social das cidades”. 

Municípios de Alagoas, estado que ocupa a última posição no ranking do Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH (dados referentes a 2010), também serão 
contemplados pelo projeto. Em São Miguel dos Campos, cidade com pouco mais de 61 
mil habitantes, gestores públicos locais e representantes da prefeitura da cidade de 
Juquiá da Praia também discutiram ferramentas de desenvolvimento local com base 
no projeto de territorialização dos ODS. 

Segundo a secretária de educação de São Miguel dos Campos (AL), Erluza Rodrigues 
Costa, o planejamento de políticas públicas é essencial para atender demandas que 
afetam diretamente os municípios. Por meio de indicadores locais, segundo ela, o 
planejamento será fortalecido, e o governo municipal poderá atender demandas mais 
específicas e que afetam diretamente a vida da população. 

“A importância de nos reunirmos para ter o conhecimento em prol do 
desenvolvimento dos nossos municípios é essencial para podermos planejar ações 
mais eficazes. Com o diagnóstico, poderemos pensar nas nossas cidades da forma em 
que queremos. Teremos o conhecimento para fortalecermos políticas públicas locais 
que integram nossos habitantes. Isso sim é um desenvolvimento planejado e 
igualitário”, destacou a secretária. 

O projeto conjunto de Petrobras e PNUD, além de promover diagnósticos sobre as 
metas dos ODS no âmbito local, também fará a capacitação de gestores públicos locais 
para auxiliar ações e iniciativas baseadas na Agenda 2030. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/em-alagoas-e-
pernambuco--desenvolvimento-local-facilitara-alcanc.html 

 

 
 

Governo e Fida já investiram R$ 46 milhões em projetos 
no semiárido 

A secretária de Desenvolvimento Rural, Patrícia Vasconcelos; o diretor de Inclusão 
produtiva e coordenador do Programa Viva o Semiárido (PVSA) no Piauí, Francisco das 



Chagas Ribeiro e o deputado estadual Francisco Limma receberam, na manhã desta 
segunda-feira (11), o oficial de Projetos do Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola no Brasil, Hardi Vieira e equipe. Na oportunidade foi apresentado o relatório 
das atividades do projeto e também foi realizada a entrega de sete veículos que serão 
utilizados para apoiar as ações no estado. 
Segundo Francisco das Chagas Ribeiro que, na ocasião, apresentou relatório com ações 
do Projeto Viva o Semiárido, a missão de apoio têm objetivo inicial de avaliar os 
trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Viva o Semiárido e encaminhar os procedimentos 
de acordo com empréstimo que encerra em julho de 2020, fase final de 
implementação dos Projetos de Investimentos Produtivos (PIPs). Nesta etapa, a missão 
também irá manter diálogo com a Seplan, Sefaz e Comissão de Financiamentos 
Externos (Cofiex) para viabilizar o aditivo que vai dar continuidade às ações do Viva o 
Semiárido no Piauí. "Pela manhã, fizemos um balanço geral dos avanços -
 principalmente desde a última missão do FIDA, em setembro. Foi uma avaliação dos 
resultados destes seis anos de acordo de empréstimo e três anos de 
operacionalização, quando mostramos ações iniciais de 206 projetos aprovados para 
associações e comunidades com aproximadamente 46 milhões de reais investidos, 
onde predomina a ovinocaprinocultura no Vale do Itaim (Coovita)", declarou o diretor. 
Ribeiro acrescenta que outras ações exitosas podem ser destacadas, como a 
apicultura, que está presente em quase todos os territórios, e tem destaque 
estratégico na região de Picos (Comapi) e Simplício Mendes (Casa Apis). "Também foi 
possível distribuir 25 mil novas colméias, das quais, 20 mil já estão no campo, 5 mil os 
recursos estão garantidos, já nas contas das associações, que em parceria com 12 
novas casas de mel, também resultado da parceria com o Fundo, darão mais 
incremento na apicultura”, afirmou. Ele diz ainda que vinte e cinco mil matrizes de 
reprodutores de ovelhas e caprinos reforçaram os rebanhos dos produtores com 
melhor qualidade genética e também foram distribuídas mais de 180 mil mudas de 
cajueiro. 
O oficial de Projetos Fida no Brasil, Hardi Vieira, afirmou que a equipe ficou satisfeita 
com os avanços e que o projeto entrou no sexto ano num ritmo forte de 
produção. "Estamos em campo com mais de 200 PIPs, mas nos resta um desafio muito 
grande, pois temos que transformar os projetos sustentáveis para estas comunidades, 
afim de que o PVSA possa gerar renda para as famílias e para as associações onde está 
sendo feito o investimento”, pontuou.  
Hardi destacou a importância da garantia da qualidade técnica de execução no campo 
e acrescentou que, após as reuniões com os devidos órgãos durante esta semana, será 
decida a possibilidade do aditivo, e que o governo do estado também demonstra 
satisfação na parceria com o FIDA. “Estamos construindo este projeto, que vai gerar 
um aditivo por volta de 100 milhões de reais, para continuar o trabalho muito bem 
sucedido do PVSA nos 89 municípios do Piauí”, concluiu. 

O deputado estadual Francisco Limma ressaltou a parceria entre os órgãos do governo 
e o Fida e o trabalho dos técnicos na capital e no interior do estado ao longo dos anos, 
com as oficinas e avaliações realizadas nas comunidades e associações. O parlamentar 
destacou a importância do acompanhamento mais intenso de todo o trabalho para 
que o alcance dos projetos seja ainda maior e continue contribuindo para o 
desenvolvimento do estado. 



Durante a entrega dos veículos que serão utilizados pelo PVSA, a secretária Patrícia 
Vasconcelos agradeceu o empenho das equipes envolvidas em todas as etapas do 
projeto e na aquisição dos novos veículos, frisou o trabalho voltado para as mulheres e 
jovens rurais e questões de gênero e destacou que ao investimento também somam as 
ações de capacitação direcionadas a Educação Contextualizada para professores de 
120 escolas da e ações de cursos de empreendedorismo, que inclui treinamento para 
120 jovens da zona rural, graças a co-execução da Setre e Seduc. 

A missão cumpre agenda no Piauí até o dia 14 de fevereiro. 
 
FONTE:http://www.sdr.pi.gov.br/materia/noticias/governo-e-fida-ja-investiram-r-46-milhoes-em-

projetos-no-semiarido-294.html 

 

EVENTOS 
 

                     
 

CONGRESSO NACIONAL PSICOLOGIA 
COMPORTAMENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

O Congresso Psicologia Comportamental e Políticas Públicas ocorrerá nos dias 28, 29 
e 30 de março de 2019, na cidade de Brasília. O evento é inovador na área ao unir 
pesquisas da Análise do Comportamento voltadas para fenômenos culturais com 
impacto sobre o planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas. 

Setores nacionais de formação de agentes públicos nesta área têm contado com a 
Ciência Comportamental Aplicada, utilizando experimentos da área de Economia 

Comportamental. O evento proposto permitirá novas interfaces com áreas do setor 
público, incluindo a ciência política e a economia, ao apresentar trabalhos da análise 

comportamental da cultura. 

O Congresso Psicologia Comportamental e Políticas Públicas envolve pesquisadores 
da Análise do Comportamento com trabalhos inovadores relativos ao comportamento 
social, cooperação, uso de recursos naturais e sustentabilidade. Em geral, todos com 

foco no estudo da na evolução e seleção de práticas culturais. O evento nacional 
contará com 24 apresentações, bem como seis sessões coordenadas por 

pesquisadores de significativa importância para o desenvolvimento de pesquisas 
comportamentais da cultura. Líderes da Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP), do Ministério do Tribunal de Contas da União e do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável compõem a equipe deste evento 

nacional. E ainda, apresentações de pesquisadores do Think Tank 6, brasileiros e 
estrangeiros. Uma sessão com painéis de pesquisa compõe também as atividades. 

FONTE: http://www.politicaspublicas-ac.com.br/  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

                    

 


