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Pronto para responder a emergências de saúde pública
Departamentos de saúde estaduais e locais devem estar prontos para lidar com
muitos tipos diferentes de emergências que ameaçam a saúde e a segurança de
famílias, comunidades e da nação. Saiba como o programa de preparação para
emergências de saúde pública (PHEP) ajuda as comunidades a responder às
ameaças.

Emergências de saúde pública ocorrem todos os dias nos Estados Unidos. Tornados,
furacões, incêndios florestais, inundações, surtos de doenças infecciosas, ataques
terroristas e outras emergências ocorreram nos Estados Unidos nos últimos anos e
ocorrerão novamente.
As comunidades devem estar prontas no caso de uma emergência de saúde pública tanto as que esperam quanto aquelas que vêm sem aviso prévio. Os ataques terroristas
e de antraz de 2001 demonstraram claramente que os estados precisam de
conhecimentos e recursos antes da ocorrência de desastres. Desde o 11 de setembro, o

programa de Preparação para Emergências de Saúde Pública (PHEP) do CDC tem
trabalhado com estados, cidades e territórios para preparar e planejar emergências.
O programa PHEP fornece:


Orientação: Anual com base em provas de orientação para garantir estado, local,
tribal, e jurisdições territoriais têm as informações mais atuais para melhor proteger
suas comunidades



Assistência Técnica: Know-how operacional para garantir que os departamentos de
saúde estejam prontos para responder



Avaliação: Medição e avaliação das capacidades estaduais e locais para se preparar
para qualquer emergência de saúde pública

Por que questões de preparação
A preparação para emergências é fundamental para a segurança das pessoas,
comunidades e nação. O planejamento e o exercício de planos ajudam a garantir que os
departamentos de saúde estejam prontos para responder e salvar vidas quando
ocorrem emergências.
Preparação em ação
Desde 2002, o programa PHEP tem apoiado 50 estados, quatro cidades e oito
departamentos territoriais de saúde em todo o país para proteger as comunidades e
salvar vidas.
Embora todos nós esperemos que as emergências nunca ocorram, elas são inevitáveis
e o verdadeiro teste de qualquer sistema de preparação. Por exemplo, no final de 2016
e início de 2017, Washington experimentou um surto de caxumba que afetou mais de
800 pessoas de todas as idades. Durante este surto, os departamentos de saúde
estaduais e locais em Washington investigaram novos casos, aconselharam distritos
escolares locais sobre medidas de prevenção e desenvolveram materiais de
comunicação de risco culturalmente apropriados. Devido a um robusto sistema de
preparação e aos esforços dos funcionários e parceiros do departamento de saúde,
aproximadamente 5.000 pessoas foram vacinadas contra sarampo, caxumba e rubéola
em relação aos anos anteriores para evitar a disseminação da doença.
Como você pode ajudar
Os membros da comunidade desempenham um papel fundamental em ajudar a educar
os outros sobre a importância da preparação. Confira as Histórias do Campo para saber

mais sobre como o programa PHEP equipou as jurisdições para se preparar, responder
e se recuperar de emergências de saúde pública. Além disso, certifique-se de
compartilhar os recursos educacionais disponíveis no site State and Local Readiness e
ajudar a espalhar a palavra.
FONTE:https://www.cdc.gov/phpr/readiness/00_docs/HPP-PHEP-Cooperative-AgreementCDC-RFA-TP17-17010201SUPP18.pdf
FONTE:https://www.cdc.gov/phpr/readiness/00_docs/sixDomains_prep9e.pdf

Implementação do Acordo de Paris crítica para evitar um
grande aumento nas mortes relacionadas à temperatura

O mundo precisa manter sob controle a temperatura global, cumprindo as metas
estabelecidas no Acordo de Paris, ou mais pessoas podem morrer por causa de
temperaturas extremas, de acordo com um novo estudo conduzido pela Escola de
Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM). em Mudança Climática .
O Acordo de Paris, adotado em 2015 sob os auspícios da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC), vincula as nações a manter um aquecimento
bem abaixo de 2 graus Celsius (° C) na temperatura média global, em relação aos níveis
pré-industriais. Também insta os países a fazer esforços adicionais para limitar o
aquecimento a 1,5 ° C. Este é o primeiro estudo que avalia impactos na saúde
relacionados à temperatura global em cenários consistentes com o Acordo.
Os pesquisadores avaliaram os impactos de mortalidade projetados para uma série de
aumentos de temperatura, compatíveis com os limiares estabelecidos em Paris (1,5 ° C
e 2 ° C) ou mais (3 ° C e 4 ° C). Essas projeções levaram em conta como um aumento nas
mortes relacionadas ao calor pode ser compensado por uma diminuição nas mortes
devido ao frio, à medida que as temperaturas globais sobem.

O escopo do estudo permitiu comparações globais em várias áreas do mundo. A equipe
primeiro analisou dados históricos sobre mortes relacionadas à temperatura de 451
locais em 23 países com diferentes condições socioeconômicas e climáticas. Eles então
projetaram mudanças na mortalidade sob cenários climáticos consistentes com os
vários aumentos na temperatura global, enquanto mantinham distribuições
demográficas e riscos para a saúde da temperatura constantes.
Os resultados indicaram aumentos dramáticos de mortes relacionadas ao calor sob
aquecimento extremo (3 ° C e 4 ° C) em comparação com o limiar mais leve (1,5 ° C),
com excesso adicional de mortalidade variando de +0,73% a +8,86% em todos regiões. A
diferença líquida permaneceu positiva e alta na maioria das áreas, mesmo quando as
potenciais diminuições nas mortes relacionadas ao frio foram consideradas. A imagem
foi mais complexa ao comparar 2 ° C contra 1,5 ° C de aquecimento.
Um aumento líquido nas mortes ainda era projetado para regiões mais quentes, como
a América do Sul, Europa do Sul e Sudeste Asiático (com mudanças que variavam de
0,19% a + 0,72%), enquanto nas regiões mais frias o excesso de mortalidade era previsto
ficar estável ou cair um pouco. Os resultados apoiam a avaliação de um próximo
relatório especial do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, com previsão
de aprovação em outubro, que avaliará os riscos para a saúde associados a 1,5 ° C e 2 °
C de aquecimento.
Ana Maria Vicedo-Cabrera, primeira autora do estudo, disse: “Nossas projeções
sugerem que grandes aumentos nas mortes relacionadas à temperatura poderiam ser
limitados na maioria das regiões se o aquecimento fosse mantido abaixo de 2 ° C. Sob
mudanças extremas no clima, grandes partes do mundo podem experimentar um
aumento dramático no excesso de mortalidade devido ao calor. Isso não seria
equilibrado por diminuições nas mortes relacionadas ao frio. Esforços para limitar o
aumento da temperatura global para abaixo de 1,5 ° C podem fornecer benefícios
adicionais em regiões tropicais ou áridas, incluindo os países mais populosos e
frequentemente mais pobres. ”
Antonio Gasparrini, co-autor do estudo, disse: “Esperamos que os resultados ajudem a
convencer as nações a tomarem medidas decisivas implementando políticas climáticas
ambiciosas, consistentes com o Acordo de Paris, em um esforço para salvar
vidas. Atualmente, estamos em uma trajetória para alcançar mais de 3 ° C de
aquecimento, e se esta tendência continuar, haverá sérias consequências para a saúde
em muitas partes do mundo ”.
Os autores reconhecem as limitações do estudo, incluindo a falta de dados de algumas
regiões do mundo (por exemplo, África e Oriente Médio) e os cenários simplificados que
não levam em conta as mudanças demográficas e a adaptação. A esse respeito, as
estimativas não devem ser consideradas como previsões de mortalidade futura, mas
projeções de impactos hipotéticos sobre a saúde com base nas condições
socioeconômicas atuais, na estrutura populacional e no nível de vulnerabilidade.

FONTE:https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/implementation-parisagreement-critical-avoid-large-increase-temperature

Pesquisas no Google revelam onde as pessoas estão mais
preocupadas com a mudança climática

Por Carla Archibald e Nathalie Butt
O que você faz se tiver uma pergunta? Você provavelmente o Google.
De acordo com o Google Trends , em 2017 os australianos estavam ansiosos para saber
sobre tênis, Sophie Monk, fidget spinners e Bitcoin. Mas, além dessas consultas
indiscutivelmente triviais, nossas pesquisas no Google também revelaram nossas
preocupações com eventos climáticos extremos, como o ciclone Debbie, o furacão Irma
e o vulcão de Bali.
Nossa pesquisa, publicada na revista Climatic Change , sugere que os históricos de
pesquisa do Google podem ser usados como um "barômetro de consciência social" para
medir a consciência das comunidades sobre as mudanças climáticas e sua capacidade
de adaptação a elas.
Descobrimos que Fiji, Ilhas Salomão e Vanuatu compartilham os mais altos níveis de
conscientização sobre as mudanças climáticas, de acordo com suas pesquisas no Google
- como seria de se esperar das nações insulares, onde a mudança climática é uma
realidade premente. A Austrália está bem atrás, com um alto nível de conhecimento
público sobre as mudanças climáticas, apesar da atual falta de ação política.
As pesquisas do Google são como uma janela para as perguntas e preocupações que
estão jogando na mente coletiva da sociedade. Histórias de busca têm sido usadas para
alertar os epidemiologistas sobre os surtos de gripe (embora com sucesso variável ) e
para avaliar como as comunidades podem responder a eventos climáticos extremos,
como furacões .

Falar de ações de mudança climática como “adaptação” geralmente se concentra em
lugares conhecidos e em risco, como as Ilhas do Pacífico. À medida que o nível do mar
aumenta, as comunidades são forçadas a se adaptar construindo muros marítimos ou,
em casos extremos, se mudando.
Entender como as comunidades conscientes são dos impactos da mudança climática é
crucial para determinar o quanto elas estão dispostas a se adaptar. Assim, encontrar
uma maneira de avaliar rapidamente a conscientização pública sobre a mudança
climática poderia ajudar a distribuir recursos e recursos para áreas que não só precisam
mais dela, mas também estão dispostas a tomar as medidas necessárias.
Em nossa pesquisa, usamos os históricos de pesquisa do Google para medir a
conscientização sobre a mudança climática em diferentes comunidades e mostrar como
os mapas de conscientização (como o abaixo) podem ajudar a direcionar melhor o
financiamento e os recursos.
OK Google, preciso me preocupar com o clima?
Google é solicitado mais de 3,6 bilhões de perguntas todos os dias, alguns dos quais são
sobre a mudança climática. Analisamos quantas pesquisas do Google relacionadas ao
clima foram feitas em 150 países diferentes e classificamos esses países de mais para
menos conscientes das mudanças climáticas.
Países como Fiji e Canadá, que relataram altas taxas de mudança do clima no Google,
foram considerados como tendo uma alta consciência das mudanças climáticas.

Mapa mundial da conscientização sobre as mudanças climáticas com base no volume
relativo de pesquisas relacionadas à mudança climática e à vulnerabilidade às mudanças
climáticas. As cores mostram a relação entre consciência e vulnerabilidade: amarelo,
Em seguida, dividimos os países em categorias com base em sua conscientização sobre
o clima, sua riqueza e seu risco de impactos da mudança climática (com base em fatores
como temperatura, precipitação pluviométrica e densidade populacional). Todas essas
variáveis podem influenciar a capacidade das comunidades de se adaptarem às
mudanças climáticas .

Esta é uma maneira rápida de avaliar como as comunidades estão prontas para se
adaptar às mudanças climáticas, especialmente em uma grande escala global. Por
exemplo, dois países da categoria “alta conscientização e alto risco” são a Austrália e as
Ilhas Salomão, mas esses dois países diferem muito em seus recursos financeiros. A
Austrália tem uma grande economia e deve, portanto, financiar sua própria adaptação
climática, enquanto as Ilhas Salomão seriam candidatas a financiamentos internacionais
de ajuda climática.
Analisando as situações específicas dos países - não apenas em termos de riqueza
relativa, mas também seu grau de engajamento público com as questões climáticas podemos não apenas melhorar a distribuição estratégica do financiamento para a
adaptação às mudanças climáticas, mas também ajudar a determinar que tipo de
abordagem pode ser melhor.
Desafios e oportunidades
Naturalmente, há muitas outras maneiras de avaliar a preparação climática além das
pesquisas do Google. Além disso, o acesso à Internet é limitado em muitos países, o que
significa que os históricos de pesquisa do Google podem ser distorcidos em relação às
preocupações dos cidadãos mais ricos ou urbanizados do país.
A conscientização sobre as mudanças climáticas já foi medida usando pesquisas e
entrevistas. Essa abordagem fornece muitos detalhes, mas também é meticulosa e exige
muitos recursos. Portanto, nosso método big data pode ser mais útil para tomar
decisões rápidas e em larga escala sobre onde e quando fornecer financiamento para
adaptação às mudanças climáticas.
Os históricos de pesquisa do Google também não nos dizem sobre as posições políticas
dos governos em questões climáticas. Essa é uma preocupação notável na Austrália, que
tem um alto grau de conscientização pública sobre o clima, pelo menos a julgar pelas
buscas do Google, mas também uma história de decisões políticas que não entregam
ações climáticas.
Em meio ao impasse político em grande parte do mundo, o big data pode ajudar a
revelar como a sociedade se sente em relação às questões ambientais em nível de
base. Essa abordagem também oferece uma oportunidade de vincular outros projetos
de big data, como o novo Environmental Insights Explorer e a Pesquisa de conjunto de
dados do Google .
O potencial inexplorado do big data para ajudar a moldar a política no futuro poderia
fornecer esperança para as comunidades que estão ameaçadas pelas mudanças
climáticas.
FONTE:https://theconversation.com/google-searches-reveal-where-people-are-most-concernedabout-climate-change-102907
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