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Devemos estar preocupados com os impactos da 
mudança climática na saúde mental 

De Chia Evers 

Em seu trabalho anterior, Nick Obradovich e seus colaboradores encontraram impactos 
de temperatura em larga escala sobre os comportamentos humanos e bem-estar, 
demonstrando que  as expressões emocionais são alteradas pelo clima  externo, que 
o  sono é prejudicado por temperaturas noturnas incomumente quentes e que  as 
temperaturas taxas de atividade física (embora temperaturas amenas os 
aumentem). Eles também descobriram riscos que os estressores ambientais 
representam para as  instituições de governança  e o  processo eleitoral . Seu 
artigo  mais recente, mostrando que a mudança climática representa riscos para a saúde 
mental, destaca uma área de preocupação adicional e de vital importância, que 
provavelmente interage com cada uma das áreas acima. 

Obradovich diz: “Meu trabalho anterior examinando os efeitos das variáveis 
meteorológicas nas expressões de sentimento on-line - uma medida que usamos como 
proxy para estados emocionais - estimulou a ideia inicial para essa pesquisa. Nesse 
documento , descobrimos que temperaturas extremas, tanto quentes quanto frias, 
pioram os sentimentos expressos pelas pessoas. Eu me perguntava, se o sentimento 
expresso no dia-a-dia é alterado pelo clima, esses efeitos podem se acumular em pior 
saúde mental? Mais recentemente, uma equipe que incluía um de meus colaboradores 
anteriores encontrou efeitos das temperaturas altas nas taxas amplificadas de 
suicídio. Portanto, havia evidências de que a temperatura poderia afetar tanto o 
sentimento regular quanto os resultados extremos de saúde mental. Ficamos 
imaginando se isso também poderia afetar a qualidade intermediária da saúde mental 
”. 

Para responder a essa pergunta, Obradovich, Iyad Rahwan e seus co-autores se 
propuseram a examinar se alguns dos estressores ambientais associados à mudança 
climática - temperaturas mais altas, aquecimento de longo prazo, ciclones tropicais mais 
severos - estão relacionados à pior saúde mental. Usando dados meteorológicos 
publicamente disponíveis e dados de autorrelato de saúde mental do Programa de 
Vigilância de Fator de Risco Comportamental do Centro de Controle de Doenças (BRFSS), 
eles descobriram que as temperaturas mensais quentes aumentam a probabilidade de 
apresentar sintomas de saúde mental precária. Eles também encontraram associações 
entre o aquecimento de longo prazo e os aumentos de longo prazo na prevalência de 
problemas de saúde mental autorreferidos e descobriram que a exposição de uma área 
ao furacão Katrina estava associada a aumentos subseqüentes na prevalência de 
problemas de saúde mental. Em resumo, 



Quando perguntado por que eles escolheram usar sintomas de saúde mental 
autorreferidos, Obradovich disse: “Muitas pessoas que sofrem de sintomas de 
transtornos mentais não procuram tratamento ou não, necessariamente, preenchem 
critérios para diagnósticos clínicos, mesmo que experimentem algumas sintomas e 
procurar tratamento. Nossa medida se correlaciona com os resultados dos 
questionários clínicos, mas uma vantagem adicional que tem sobre os registros médicos 
é que provavelmente captura melhor os sintomas subclínicos e outros não relatados na 
população. Dito isso, fazer essas análises com base em registros médicos seria um 
próximo passo útil ”. 

Ele também observa: “Uma das coisas que realmente não podemos fazer neste artigo é 
examinar os efeitos de longo prazo na saúde mental que o aumento do nível do mar 
pode induzir (incluindo migração forçada, custos de remediação por inundação, etc.). 
). Dada a magnitude dos prováveis efeitos sociais da elevação do nível do mar, estudos 
adicionais sobre esse tópico seriam úteis para obter uma noção mais ampla do que a 
mudança climática pode fazer para a saúde mental da população no futuro ”. 

Como mostra a pesquisa de Obradovich, a mudança climática representa uma grave 
ameaça ao bem-estar geral da humanidade. De emoções diárias a problemas de saúde 
mental leves a moderados a consequências extremas, como o suicídio, os fatores 
ambientais que a mudança climática está piorando prejudicam nossa qualidade de 
vida. E a saúde mental é apenas uma das muitas áreas de risco social. Má qualidade da 
saúde mental produz custos sociais cumulativos e cumulativos; Inversamente, no 
entanto, os esforços para mitigar a severidade da mudança climática provavelmente 
terão benefícios sociais cumulativos e cumulativos. Adaptações propostas para os 
efeitos físicos das mudanças climáticas devem estar cientes dos riscos à saúde mental 
que ela representa. Melhorar a qualidade dos cuidados de saúde mental também pode 
aumentar a resiliência, especialmente para aqueles mais vulneráveis aos impactos das 
mudanças climáticas. 

FONTE:https://www.media.mit.edu/posts/effects-of-climate-change-on-mental-health/ 

 

 

Planos de prontidão, resposta e recuperação de crises do 
distrito escolar - Estados Unidos, 2006, 2012 e 2016 

Por Judy Kruger, Nancy Brener, Rebecca Leeb, Amy Wolkin, 

As crianças passam a maior parte do tempo na escola e são particularmente vulneráveis 
aos impactos negativos emocionais e comportamentais dos desastres, incluindo 
ansiedade, sintomas depressivos, relacionamentos sociais prejudicados e desempenho 
escolar ruim. Devido a preocupações com o planejamento de emergência inadequado 



na escola para atender às necessidades exclusivas das crianças e adultos que as apoiam, 
o Healthy People 2020 inclui objetivos para melhorar os planos de preparação, resposta 
e recuperação da escola (Preparação [PREP] -5). Para examinar as melhorias ao longo 
do tempo e as lacunas nos planos de preparação das escolas, os dados do Estudo de 
Políticas e Práticas de Saúde Escolar de 2006, 2012 e 2016 (SHPPS) foram analisados 
para avaliar as mudanças na porcentagem de distritos que atendem aos objetivos do 
PREP-5. Os resultados dessas análises indicam que os distritos cumpriram o objetivo do 
PREP-5 de exigir que as escolas incluíssem os serviços de saúde mental pós-desastre em 
seus planos de preparação para crises pela primeira vez em 2016. Entretanto, as análises 
de tendências não revelaram aumentos estatisticamente significativos de 2006 a 2016 
na porcentagem de distritos que atendem a qualquer um dos objetivos do PREP-
5. Diferenças na prontidão foram detectadas nas análises estratificadas por urbanidade 
e região censitária, destacando os pontos fortes e os desafios no planejamento de 
emergência para as escolas. Para promover a saúde e segurança do corpo docente, 
funcionários, crianças e famílias, os distritos escolares são encorajados a adotar e 
implementar políticas para melhorar os planos de preparação, resposta e recuperação 
de crises escolares. 

A SHPPS é uma pesquisa nacional conduzida periodicamente pelo CDC para avaliar as 
políticas e práticas de saúde escolar. Este relatório utilizou dados de nível distrital das 
pesquisas de 2006, 2012 e 2016. Em cada ano de estudo, uma amostra nacionalmente 
representativa dos distritos de escolas públicas é desenhada usando um desenho 
amostral de dois estágios. Cinco a sete questionários, cada um avaliando um 
componente diferente da saúde escolar, são administrados em cada distrito amostrado 
por meio de papel e lápis ou online. Este relatório resume os resultados do módulo de 
preparação para crises dentro do questionário de ambiente escolar saudável e 
seguro. Nos três anos de estudo, o número de distritos amostrados que completaram 
este questionário variou de 461 a 697, e as taxas de resposta variaram de 64,0% a 66,5%. 

Cada distrito identificou o entrevistado que tinha a responsabilidade principal pelo 
conteúdo de cada questionário ou que conhecia melhor. Os entrevistados do módulo 
de preparação para crises foram questionados se o distrito escolar exigia que as escolas 
tivessem um plano abrangente para lidar com a preparação, resposta e recuperação de 
crises, incluindo quatro tópicos específicos identificados no PREP-5: procedimentos de 
reagrupamento familiar, procedimentos para responder à pandemia de gripe ou outros 
surtos de doenças infecciosas (pedidos apenas em 2012 e 2016), disposições para 
estudantes e funcionários com necessidades especiais e prestação de serviços de saúde 
mental para estudantes e funcionários após uma crise. Os entrevistados também foram 
questionados se seus distritos forneceram financiamento para treinamento ou 
ofereceram treinamento sobre seus planos de preparação para crises para professores 
e funcionários da escola, alunos, e as famílias dos alunos, e se o seu distrito ofereceu 
educação sobre preparação para crises, resposta e recuperação para as famílias dos 
alunos. Para categorizar os distritos escolares da SHPPS com precisão nas regiões do 
Censo dos EUA, os dados da SHPPS foram vinculados a dados existentes no banco de 
dados Market Data Retrieval, um banco de dados comercial que compila uma lista de 
escolas K-12 nos Estados Unidos, juntamente com suas características. As análises foram 
estratificadas por região censitária (Centro-Oeste, Nordeste, Sul ou 



Oeste); urbanicidade (cidade, subúrbio, cidade ou rural); e tamanho do distrito 
(pequeno [≤ 4.999 estudantes], médio [5.000-9.999] ou grande [≥ 10.000]). Os dados da 
SHPPS foram vinculados a dados existentes do banco de dados Market Data Retrieval, 
um banco de dados comercial que compila uma lista de escolas do ensino fundamental 
e médio nos Estados Unidos, juntamente com suas características. As análises foram 
estratificadas por região censitária (Centro-Oeste, Nordeste, Sul ou 
Oeste); urbanicidade (cidade, subúrbio, cidade ou rural); e tamanho do distrito 
(pequeno [≤ 4.999 estudantes], médio [5.000-9.999] ou grande [≥ 10.000]). Os dados da 
SHPPS foram vinculados a dados existentes do banco de dados Market Data Retrieval, 
um banco de dados comercial que compila uma lista de escolas do ensino fundamental 
e médio nos Estados Unidos, juntamente com suas características. As análises foram 
estratificadas por região censitária (Centro-Oeste, Nordeste, Sul ou 
Oeste); urbanicidade (cidade, subúrbio, cidade ou rural); e tamanho do distrito 
(pequeno [≤ 4.999 estudantes], médio [5.000-9.999] ou grande [≥ 10.000]). 

Os dados de cada ano de estudo foram ponderados para fornecer estimativas 
nacionais. Análises usando software estatístico foram responsáveis pelo design 
complexo da amostra. Estimativas de prevalência e intervalos de confiança de 95% 
foram calculados para todas as estimativas pontuais. A significância estatística (p <0,05) 
para tendências lineares foi determinada usando análises de regressão logística com 
dados de todos os 3 anos. Os dados de 2016 foram usados apenas para estatísticas 
descritivas relacionadas a treinamento e educação. Testes-T foram usados para 
determinar as diferenças entre os subgrupos, com valores de p <0,05 considerados 
estatisticamente significativos. 

No geral, não foram detectadas alterações significativas ao longo do tempo na 
percentagem de distritos que exigiram que as escolas incluíssem tópicos específicos nos 
seus planos de preparação, resposta e recuperação de crises escolares que 
correspondem aos objetivos da Healthy People 2020 PREP-5. Notavelmente, os 
requisitos do distrito Healthy People 2020 para planos escolares para incluir provisão de 
serviços de saúde mental para alunos, professores e funcionários após uma crise (PREP-
5,4; meta ≥ 76,2%) foram atendidos (77,6%) pela primeira vez em 2016 

A avaliação dos requisitos distritais por subgrupo identificou um aumento significativo 
na porcentagem de distritos em áreas suburbanas que exigiram que as escolas 
incluíssem procedimentos de reagrupamento familiar em seus planos (PREP-5.1) de 
2006 a 2016 e um aumento linear nessa exigência entre distritos no Nordeste ( p = 
0,05). A porcentagem de distritos escolares que exigiram que as escolas incluíssem 
procedimentos para responder à gripe pandêmica ou outros surtos de doenças 
infecciosas em seus planos (PREP-5.2) diminuiu significativamente nas áreas rurais (p 
<0,05) e nos distritos do Sul (p = 0,05) . Até 2016, todas as metas do Healthy People 2020 
avaliadas foram atendidas em grandes distritos escolares, embora as tendências não 
tenham sido estatisticamente significativas. 

Em 2016, os distritos grandes tinham uma probabilidade significativamente maior do 
que os pequenos distritos de financiar ou oferecer treinamento sobre preparação para 
crises para professores, funcionários e famílias de estudantes da escola (p <0,05). Em 



comparação com os distritos do Centro-Oeste, os distritos do Sul eram menos propensos 
a fornecer financiamento para treinamento ou oferecer treinamento sobre preparação 
para crises para professores e funcionários da escola (p <0,05). Em contraste, os distritos 
do Centro-Oeste eram menos prováveis do que os do Nordeste, Sul e Oeste para 
fornecer financiamento para treinamento ou para oferecer treinamento sobre 
preparação para crises para as famílias dos estudantes (p <0,05). Os distritos no Centro-
Oeste também eram menos prováveis do que os do Ocidente para oferecer educação 
sobre preparação para crises, resposta e recuperação para as famílias dos estudantes (p 
<0,05). 

Discussão 

Esses resultados destacam os pontos fortes e os desafios do planejamento de 
emergência para as escolas. Em 2016, a meta dos Povos Saudáveis 2020 exigindo que os 
distritos escolares implementem planos que incluam a prestação de serviços de saúde 
mental para alunos, professores e funcionários após uma crise foi alcançada 
nacionalmente pela primeira vez, sugerindo que os distritos escolares reconhecem cada 
vez mais a importância abordar as necessidades de saúde mental pós-desastre como 
parte vital da recuperação de crises. Além disso, na última década, melhorias foram 
feitas para a inclusão de procedimentos de reagrupamento familiar após uma crise em 
nível nacional, particularmente em escolas e escolas suburbanas no nordeste dos 
Estados Unidos. 

Apesar desse progresso, as lacunas em alcançar as metas de preparação da escola em 
nível nacional persistem, e o progresso em muitas áreas essenciais é mínimo. Enquanto 
a maioria dos distritos escolares tem planos de atender às necessidades de saúde mental 
e reagrupamento familiar após uma emergência, nacionalmente, aproximadamente um 
em cada quatro distritos ficam aquém dessas metas, e um em cada três distritos 
escolares não possui políticas para se preparar para um programa infeccioso. Surto de 
doença. Como as escolas muitas vezes funcionam como centros comunitários, essas 
lacunas no planejamento de preparação deixam as comunidades potencialmente 
vulneráveis a ameaças críticas de saúde pública. 

O planejamento de preparação não foi consistente em todas as localidades. A 
porcentagem de distritos escolares rurais que incluíam procedimentos para responder 
à gripe pandêmica ou outros surtos de doenças infecciosas em seus planos de 
preparação diminuiu significativamente ao longo do tempo e foi menor do que a 
porcentagem entre distritos e cidades urbanas e suburbanas. Além disso, em 
comparação com grandes distritos, uma porcentagem significativamente menor de 
pequenos distritos forneceu fundos para treinamento ou ofereceu treinamento para 
preparação para crises para professores, funcionários e famílias de estudantes. Como as 
escolas podem ser um local de reunião central durante uma emergência em áreas de 
baixa densidade populacional, as reduções nos planos de preparação para doenças 
infecciosas e a falta de recursos para apoiar a preparação para emergências podem levar 
a uma lacuna na cobertura quando ocorrer um evento. Os administradores das escolas 
têm a oportunidade de liderar a promoção da saúde e a segurança nas comunidades 
rurais e menores. As escolas podem servir como ponto de encontro centralizado e 



familiar para as comunidades durante as crises; no entanto, o suporte técnico e os 
recursos são necessários para garantir um planejamento bem-sucedido para os 
administradores. O treinamento regular sobre preparação, resposta e recuperação de 
crises para estudantes e suas famílias é essencial para garantir que as comunidades 
estejam prontas quando ocorrer um desastre. Os distritos escolares podem fazer 
parcerias com departamentos locais e regionais de saúde pública para determinar a 
melhor forma de usar recursos limitados, identificar temas emergentes nas respostas e 
revisar os planos de operações de emergência para identificar as melhores 
práticas. ponto de encontro familiar para as comunidades durante as crises; no entanto, 
o suporte técnico e os recursos são necessários para garantir um planejamento bem-
sucedido para os administradores. O treinamento regular sobre preparação, resposta e 
recuperação de crises para estudantes e suas famílias é essencial para garantir que as 
comunidades estejam prontas quando ocorrer um desastre. Os distritos escolares 
podem fazer parcerias com departamentos locais e regionais de saúde pública para 
determinar a melhor forma de usar recursos limitados, identificar temas emergentes 
nas respostas e revisar os planos de operações de emergência para identificar as 
melhores práticas. ponto de encontro familiar para as comunidades durante as 
crises; no entanto, o suporte técnico e os recursos são necessários para garantir um 
planejamento bem-sucedido para os administradores. O treinamento regular sobre 
preparação, resposta e recuperação de crises para estudantes e suas famílias é essencial 
para garantir que as comunidades estejam prontas quando ocorrer um desastre. Os 
distritos escolares podem fazer parcerias com departamentos locais e regionais de 
saúde pública para determinar a melhor forma de usar recursos limitados, identificar 
temas emergentes nas respostas e revisar os planos de operações de emergência para 
identificar as melhores práticas. e a recuperação para os estudantes e suas famílias é 
essencial para garantir que as comunidades estejam prontas quando ocorrer um 
desastre. Os distritos escolares podem fazer parcerias com departamentos locais e 
regionais de saúde pública para determinar a melhor forma de usar recursos limitados, 
identificar temas emergentes nas respostas e revisar os planos de operações de 
emergência para identificar as melhores práticas. e a recuperação para os estudantes e 
suas famílias é essencial para garantir que as comunidades estejam prontas quando 
ocorrer um desastre. Os distritos escolares podem fazer parcerias com departamentos 
locais e regionais de saúde pública para determinar a melhor forma de usar recursos 
limitados, identificar temas emergentes nas respostas e revisar os planos de operações 
de emergência para identificar as melhores práticas. 

Para promover a saúde e a segurança do corpo docente, funcionários, crianças e famílias 
e atender às metas de preparação para as Pessoas Saudáveis 2020, mais distritos 
escolares podem adotar e implementar políticas de prontidão. A adoção de 
procedimentos de reagrupamento familiar pode incluir medidas para determinar locais 
alternativos de abrigo escolar e mensagens de comunicação familiar (por exemplo, 
mensagens de texto) para permitir que escolas e comunidades evitem grandes desafios 
para reunir famílias, como aquelas observadas após o furacão Katrina. O reagrupamento 
familiar oportuno promove a recuperação pós-desastre para adultos e crianças, 
beneficiando a saúde das comunidades e da população como um todo. Reforçar as 
políticas e o planejamento de surtos de doenças infecciosas é vital para garantir que as 
comunidades permaneçam saudáveis e produtivas. O surto de Ebola de 2014 na África 



Ocidental fechou escolas nas áreas afetadas por até 10 meses, comprometendo a saúde 
e o bem-estar de crianças, funcionários e professores que dependem de escolas para 
um senso de normalidade durante uma crise. Portanto, os distritos escolares devem 
considerar o desenvolvimento de protocolos personalizados no caso de um surto de 
influenza sazonal. Nos Estados Unidos, o Departamento de Educação dos EUA, Escritório 
de Alunos Seguros e Saudáveis, Gestão de Prontidão e Emergência para o Centro de 
Assistência Técnica Escolar * e a Unidade de Preparação Infan l do CDC † 
desenvolveram um conjunto de publicações e ferramentas para ajudar as escolas e 
famílias a se prepararem responder e recuperar de emergências. e professores que 
dependem de escolas para um senso de normalidade durante uma crise. Portanto, os 
distritos escolares devem considerar o desenvolvimento de protocolos personalizados 
no caso de um surto de influenza sazonal. Nos Estados Unidos, o Departamento de 
Educação dos EUA, Escritório de Alunos Seguros e Saudáveis, Gestão de Prontidão e 
Emergência para o Centro de Assistência Técnica Escolar * e a Unidade de Preparação 
Infan l do CDC † desenvolveram um conjunto de publicações e ferramentas para ajudar 
as escolas e famílias a se prepararem responder e recuperar de emergências. e 
professores que dependem de escolas para um senso de normalidade durante uma 
crise. Portanto, os distritos escolares devem considerar o desenvolvimento de 
protocolos personalizados no caso de um surto de influenza sazonal. Nos Estados 
Unidos, o Departamento de Educação dos EUA, Escritório de Alunos Seguros e 
Saudáveis, Gestão de Prontidão e Emergência para o Centro de Assistência Técnica 
Escolar * e a Unidade de Preparação Infan l do CDC † desenvolveram um conjunto de 
publicações e ferramentas para ajudar as escolas e famílias a se prepararem responder 
e recuperar de emergências. 

As conclusões deste relatório estão sujeitas a pelo menos três limitações. Primeiro, os 
dados da SHPPS são auto-reportados e, portanto, estão sujeitos a vieses. Segundo, a 
documentação da SHPPS afirma que a palavra “política” se refere a qualquer lei, regra, 
regulamento, ordem administrativa ou tipo similar de mandato emitido pela diretoria 
da escola local ou outra agência local com autoridade sobre escolas nos distritos; isso 
pode ser interpretado de forma diferente por respondentes individuais. Finalmente, a 
opção de resposta binária (sim / não) não indica se um distrito escolar tomou medidas 
sobre a política em questão. 

Durante a última década, mais distritos escolares adotaram políticas que exigem certas 
medidas de preparação para as escolas. No entanto, os distritos escolares não atingiram 
todas as metas dos objetivos da Healthy People 2020 PREP-5, indicando um 
planejamento de preparo abaixo do ideal em algumas localidades. Os resultados deste 
relatório destacam a necessidade de uma adoção mais ampla de políticas sobre o 
reagrupamento familiar, a pandemia de gripe e outros procedimentos para o 
surgimento de doenças infecciosas, e disposições para estudantes e funcionários com 
necessidades especiais, particularmente nas áreas rurais. Informações específicas do 
distrito escolar sobre planejamento e treinamento de preparação para crises escolares 
podem ajudar a identificar e abordar disparidades e lacunas críticas nas políticas e 
planos de preparação e resposta para crianças. 
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ONU lembra necessidade de países melhorarem coleta de 
dados sobre desastres 

No Dia Internacional para a Redução de Desastre, 13 de outubro, o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, lembrou que a data deste ano — marcada pelo devastador 
terremoto seguido de tsunami na Indonésia — mostrou a urgência de melhorar a 
resiliência e o controle de riscos nos países. 

“Desastres têm um alto custo humano”, disse Guterres. “Milhões de pessoas são 
deslocadas a cada ano, perdendo suas casas e empregos por causa de eventos climáticos 
extremos e terremotos”, salientou. 

“No entanto, nem todos os países relatam sistematicamente as perdas econômicas de 
grandes eventos de desastre, de acordo com um novo relatório preparado pelo 
Escritório da ONU para Redução de Risco de Desastres.” 

Segundo Guterres, este ano o Dia Internacional tem como objetivo enfatizar a 
necessidade de os Estados-membros melhorarem a coleta de dados sobre desastres, 
incluindo uma contabilidade abrangente das perdas econômicas. 

“Isso é crucial para o progresso na prevenção de crises”, declarou. “Por exemplo, uma 
melhor compreensão das perdas econômicas causadas por eventos climáticos extremos 
pode ajudar a gerar maior ação sobre as mudanças climáticas e aumentar a ambição de 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa”. 

“Medir as perdas econômicas também pode motivar os governos a fazer mais para 
alcançar as metas do Marco de Sendai para Redução de Risco de Desastres, que busca 
uma redução substancial nas perdas por desastres até 2030.” 

De acordo com Guterres, reduzir as perdas econômicas dos desastres tem o poder de 
transformar vidas e contribuir para a erradicação da pobreza. “Ao lembrarmos o Dia 
Internacional para a Redução de Desastre, reafirmemos nosso compromisso com esse 
esforço vital”. 

FONTE:https://www.unisdr.org/2016/iddr/IDDR2018_Economic%20Losses.pdf 



 

 

Entendendo o excesso de mortalidade por desastres não 
tão naturais 

Esta breve publicação destaca os fatores socioeconômicos humanos "não tão naturais" 
que estão contribuindo para as taxas de mortalidade e morbidade excessivas nos EUA 
dentro do contexto de furacões, tempestades e inundações.  

O documento pede ações urgentes, reforço do sistema de saúde, infraestrutura básica 
e códigos de construção para reduzir o impacto da mudança climática na sociedade dos 
EUA.  

FONTE:https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30209-
2/fulltext 

 

 

Compreensão local do risco de desastres e resiliência dos 
meios de subsistência: o caso dos pequenos produtores 
de arroz e das inundações no Equador 

Sob a premissa de que a resiliência de um sistema é parcialmente uma função de sua 
capacidade de gerenciar riscos, este documento apresenta sistematicamente um 
processo passo a passo para desenvolver e aplicar uma avaliação participativa de risco 
como uma forma aproximada de entender melhor a resiliência de meios de subsistência 
de uma perspectiva local. , especificamente no contexto de pequenos produtores de 
arroz localizados em áreas propensas a inundações no Equador. Esse processo é 
caracterizado principalmente por (i) abordar os pequenos agricultores para determinar 
os ativos de subsistência que são relevantes para eles, como eles poderiam ser 
entendidos como estando em risco e como sua situação de risco deve ser medida e 
interpretada; e (ii) usando desenhos e histórias como uma ferramenta de pesquisa 
combinada para atualizar a memória no processo de coleta de dados. 

O processo de pesquisa diferenciado mostrou que (i) incluir conhecimento local e 
interpretação do risco desde o início da construção da ferramenta de avaliação resulta 
em uma aplicação mais fácil no campo; (ii) desenhar e contar histórias como uma 
ferramenta combinada, por um lado, ajudou os participantes a fornecer informações 



detalhadas sobre fatos, sentimentos e dinâmicas sociais, e, por outro lado, nos permitiu 
avaliar indiretamente sua disposição de colaborar e as estratégias para fazê-lo; e (iii) 
estratégias populares ou inovadoras, envolvendo recursos tangíveis e intangíveis, 
identificadas em todas as etapas, provaram ser um elo entre a resiliência local e as 
capacidades de gerenciamento de risco. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420917303680?token=6077607FA7A107CC06

8E60F5E7311BC50BBD333C226BE1AAE269AA76F252BEC05BE2823F9A4CC6BDA0CF9854EBFBC14B 

 

EVENTOS 

 



 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

        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 

         CEPED – PARANÁ 

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

                    


