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VI Plataforma Regional para Redução de Riscos de 
Desastres nas Américas 
Sob os auspícios do Governo da Colômbia como país anfitrião, em cooperação com o Escritório 
das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres (UNISDR), a VI Plataforma Regional 
para Redução de Riscos de Desastres nas Américas representará uma oportunidade para 
Governos, setor privado, sociedade civil e outros atores nas Américas trocam experiências sobre 
a implementação do Plano de Ação Regional, acordado em março de 2017 em Montreal, 
Canadá, como um guia para a implementação do Quadro de Sendai para Redução de Risco de 
Desastres 2015-2030 nas Américas. 

As Plataformas Regionais e as Plataformas Globais desempenham um papel fundamental no 
avanço da implementação do Marco de Sendai, oferecendo espaços privilegiados de debate e 
aprendizado e fortalecendo a colaboração de todos os grupos e setores envolvidos. 

O principal objetivo da VI Plataforma Regional para Redução de Riscos de Desastres nas 
Américas será discutir a maneira pela qual governos, ministros, líderes da sociedade civil, 
instituições técnicas e científicas, o setor privado e a mídia A comunicação poderia promover a 
aplicação e a medição dos resultados esperados do Marco de Sendai nas Américas. Espera-se a 
presença de mais de 1.000 delegados, tais como formuladores de políticas, profissionais de 
várias áreas e especialistas em gestão de risco de desastres. 

A VI Plataforma Regional incluirá um segmento intergovernamental, sessões técnicas e 
atividades paralelas e especiais nas quais os participantes terão a oportunidade de 
interagir e discutir a aplicação do Marco de Sendai, melhores práticas e lições 
aprendidas. Um dos aspectos mais relevantes será o segmento de alto nível, no qual os 
ministros presentes e outras autoridades de alto nível acompanharão a agenda regional 
de redução do risco de desastres para os próximos dois anos na região americana. 

A Plataforma Regional também incluirá um espaço de exposição ("marketplace"), uma 
exposição de fotografias e um chamado palco ao vivo ("Ignite Stage"), um local onde 
diversos profissionais e especialistas em RRD apresentam ferramentas e iniciativas 
inovadoras. em torno da redução do risco de desastres. Ele também ofereceu uma 



oportunidade para os grupos sub-regionais intergovernamentais e vários grupos 
envolvidos no campo da RRC pode interagir e fortalecer parcerias de trabalho, bem 
como compartilhar experiências com vista a alcançar os sete objetivos globais definidos 
no Quadro de Sendai. Qualquer parte interessada em todo o continente americano 
também pode fazer parte dessa conversa usando a tag on-line #SendaiAmericas. 

O Governo da Colômbia e a UNISDR continuam firmemente comprometidos em 
assegurar que consultas inclusivas e multissetoriais sejam realizadas como parte dos 
preparativos para a VI Plataforma Regional. Haverá mais informações disponíveis no site 
da Plataforma:  

FONTE: http://eird.org/pr18/ 

        

OMS lança nova classificação internacional de doenças  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta segunda-feira (18) sua nova 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 

a CID 11. Com cerca de 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de morte, o 

documento é a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo o 

mundo. A publicação traz uma linguagem comum que permite aos profissionais da área 

compartilhar informações em nível global. 

Segundo o chefe da agência da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a CID possibilita 

“entender muito sobre o que faz as pessoas adoecerem e morrerem e agir para evitar 

sofrimento e salvar vidas”. 

“Há mais de uma década em desenvolvimento, a CID-11 oferece melhorias significativas 

em relação às versões anteriores. Pela primeira vez, é completamente eletrônica e 

possui um formato que facilita seu uso. Houve um envolvimento sem precedentes de 

profissionais de saúde, que se juntaram em reuniões colaborativas e submeteram 

propostas. A equipe da CID na sede da OMS recebeu mais de 10 mil propostas de 

revisão.” 

A CID-11 será apresentada para a adoção pelos países em maio de 2019, durante a 

Assembleia Mundial da Saúde. A entrada em vigor do documento está prevista para 1º 

de janeiro de 2022. A versão disponibilizada nesta semana é uma pré-visualização que 



permitirá aos países planejar seu uso, preparar traduções e treinar profissionais de 

saúde. 

A publicação é utilizada por seguradoras de saúde que usam a codificação de doenças 

para definir e garantir reembolsos. Os gestores nacionais de programas de saúde, 

especialistas em coleta de dados e outros técnicos que determinam a alocação de 

recursos de saúde também usam amplamente a CID. 

Better health data means better #HealthForAll.  

The International Classification of Diseases #ICD11 is now available 

https://t.co/HxH0V4DqwU pic.twitter.com/iepq1QCwxq 

— World Health Organization (WHO) (@WHO) 18 de junho de 2018 

O documento conta com novos capítulos, um deles sobre medicina tradicional. Embora 

milhões de pessoas recorram a esse tipo de cuidado médico, ele nunca havia sido 

classificado nesse sistema. Outra sessão inédita, sobre saúde sexual, reúne condições 

que antes eram categorizadas ou descritas de maneiras diferentes — por exemplo, a 

incongruência de gênero estava incluída em condições de saúde mental. O distúrbio dos 

jogos eletrônicos foi adicionado à seção de transtornos que podem causar adicção. 

A 11ª versão da CID reflete o progresso da medicina e os avanços na pesquisa científica. 

Os códigos relativos à resistência antimicrobiana, por exemplo, estão mais alinhados ao 

sistema global de vigilância sobre o tema, o GLASS. As recomendações da publicação 

também refletem, com mais precisão, os dados sobre segurança na assistência à saúde. 

Isso significa que situações desnecessárias com risco de prejudicar a saúde – como fluxos 

de trabalho inseguros em hospitais – podem ser identificadas e reduzidas. 

“Um dos mais importantes princípios desta revisão foi simplificar a estrutura de 
codificação e ferramentas eletrônicas. Isso permitirá que os profissionais de saúde 
registrem os problemas (de saúde) de forma mais fácil e completa”, afirma Robert Jakob, 
líder da equipe de classificação de terminologias e padrões da OMS, 

FONTE:https://icd.who.int/ 

 



 

O relatório de surto de tempestade de 2018 
O Relatório de Surto de Tempestades CoreLogic de 2018 fornece uma avaliação anual 
do número e do valor de custo de reconstrução (RCV) associado de residências 
unifamiliares nos EUA que são vulneráveis ao surto de tempestades das bacias do Golfo 
do México e do Atlântico. A análise deste ano mostra quais áreas ao longo das costas 
são suscetíveis, seus riscos associados e seus possíveis danos. O risco de inundação por 
tempestades não é uniforme ao longo das costas ou limitado apenas a estados com uma 
reputação de atividade de furacões mais frequente, como Flórida ou Louisiana. Cada 
estado com um litoral que margeia o Golfo ou o Atlântico tem pelo menos uma área de 
risco extremo de tempestade. Como mostra a análise de 2018, o número total de 
residências e o respectivo RCV aumentaram no último ano. 

O Relatório fornece os seguintes dados e análises: 

• O número de residências em risco de inundação por tempestade por Estado e Área 
de Estatística Baseada no Núcleo (CBSA) 

• O valor do custo de reconstrução para residências em risco 

• A análise da perda probabilística do surto de tempestade dos furacões Harvey e Irma 

• Uma previsão de pré-temporada para 2018 

FONTE:https://www.corelogic.com/insights/storm-surge-report.aspx 

 

Os efeitos dos eventos climáticos nos lucros das 
empresas estão ganhando força 
Com a mudança climática e eventos climáticos severos cada vez mais nas manchetes, os 
credores e investidores institucionais estão cada vez mais interessados em como esses 
eventos estão atingindo os resultados das empresas em todo o mundo. Para responder 
a essa pergunta, a S & P Global Ratings colaborou com a Resilience Economics, 
especialista em gestão de riscos climáticos baseada nas Bermudas, para determinar a 
prevalência e a materialidade do risco climático para as empresas do índice S & P 500. 

Este relatório examina as atualizações de pesquisas corporativas públicas e transcrições 
de chamadas de ganhos de abril de 2017 a abril de 2018 (ano fiscal de 2017) para 
identificar onde um determinado evento climático teve um impacto significativo nos 
lucros. Esta pesquisa complementa a análise retrospectiva ambiental e climática "Como 



os riscos e as oportunidades ambientais e climáticos refletem os Ratings Corporativos 
Globais - uma atualização", publicada em 9 de novembro de 2017. As mudanças 
climáticas continuarão a aumentar a incidência e a gravidade de doenças crônicas e 
eventos climáticos agudos, o que poderia levar a um impacto mais material nos lucros 
das empresas. Este relatório exclui todo o setor de instituições financeiras, que inclui as 
seguradoras. 

FONTE:https://www.spratings.com/documents/20184/4918240/The+Effects+of+Weather+Events+on
+Corporate+Earnings+Are+Gathering+Force_Revised/6f654f4a-2be2-475f-a1cb-096f5b70201a 

 

 

Grupo de trabalho sobre assuntos climáticos, nucleares 
e de segurança - Relatório dois: um caminho claro para 
reduzir ameaças complexas 
A partir de 2016, o Centro de Clima e Segurança criou o Grupo de Trabalho sobre 
Assuntos Climáticos, Nucleares e de Segurança para examinar a confluência desses três 
conjuntos de riscos. O grupo voltou a se reunir em janeiro de 2018 para explorar mais 
profundamente três questões específicas identificadas pelo Grupo de Trabalho em 
2017. Primeiro, podemos elaborar um conjunto de ferramentas políticas flexíveis para 
permitir que atores públicos e privados abordem os desafios climáticos, nucleares e de 
segurança? Em segundo lugar, para regiões de alta prioridade nas quais essas tendências 
estão presentes, como podemos reduzir as chances de que elas se combinem de 
maneira desestabilizadora? Finalmente, como podemos começar a melhorar a forma 
como nos comunicamos com o público e os formuladores de políticas em relação a esses 
tipos de riscos complexos, porém existenciais? 

Este documento fornece resumos dos insights produzidos por meio das sessões de 
grupo que o Grupo de Trabalho realizou durante sua reunião de janeiro de 2018 para 
enfocar as três questões levantadas acima. Em seguida, descreve brevemente os temas 
selecionados que surgiram das deliberações do Grupo de Trabalho e destaca 
recomendações específicas. 

FONTE:https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2018/05/working-group-on-climate-nuclear-
security-affairs-report-two_2018_05.pdf 

 

 

 

 

 



 

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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


