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Defesa Civil promove simulado de comunicação com radioamadores
Iniciativa teve como intuito testar como sistema pode ser acessado em caso de emergências
em áreas de proteção ambiental

Defesa Civil promoveu Simulado Regional de Comunicação com a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores
A Defesa Civil de Campinas promoveu na tarde desta segunda-feira, dia 13 de junho, o Simulado Regional de Comunicação com a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores
(REER) – SP. O evento foi realizado a partir da subprefeitura de Joaquim Egídio e teve como
objetivo testar a comunicação com todas as áreas estratégicas da região para o acionamento
em uma emergência.
A iniciativa integra as ações da Operação Estiagem e visa treinar a comunicação em emergências, como um incêndio florestal, por exemplo, na região da Área de Proteção Ambiental
(APA), entre Campinas (Joaquim Egídio), Itatiba, Pedreira e Morungaba.

Os operadores participaram do teste remotamente a partir de 11 repetidoras distribuídas
pelas cidades de Campinas, Serra Negra, Extrema (MG), Indaiatuba, Jundiaí e São Paulo. Os
equipamentos ficam em pontos altos que variam desde 1.380 a 730 metros de altitude e estão
em locais como o Observatório Municipal de Campinas, emissora de TV e nas serras do Japi e
Cantareira.
Rede de Radioamadores
Criada em 2019 pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São
Paulo para atuar no território estadual, a Reer supre ou suplementa as telecomunicações em
cenários de desastres. Participam voluntários, habilitados a operar estação de radioamador
instalada no território estadual e titulares de certificado expedido pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), após realização de curso na Defesa Civil estadual. A Reer emprega as frequências direcionadas às faixas de operação de radioamadorismo, ou seja, não interfere nas comunicações das redes destinadas aos órgãos públicos.
De acordo com o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado,
o teste permitiu aprender com os próprios operadores da Reer como funciona o sistema e
como acionar os pontos necessários. Para ele, essa parceria traz como principal benefício a
redundância dos meios de comunicação em caso de desastres e se alia à construção de uma
cidade resiliente, como preconiza a iniciativa internacional MCR2030 de que Campinas faz
parte. “A integração com os outros municípios também é fundamental.”
Presencialmente, a ação teve a participação do subprefeito de Joaquim Egídio, Maurício
Augusto Lopes, além de agentes da Defesa Civil de Campinas e da Secretaria do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Na APA Norte, a Defesa Civil também estava presente junto à Administração Regional 14 e Sônia Regina Peres da Silva, representante da
própria APA Norte.
Como funciona o sistema
O radioamador Fábio Silveira Bueno explicou o funcionamento da dinâmica. De acordo com
ele, dois elos funcionaram ao mesmo tempo, um rádio digital conectado à internet e outro
analógico, sem conexão à internet. Para a parte digital, foi instalada uma repetidora especialmente para o simulado ou para acionamento em emergência. Ela repete os sinais e transfere
à internet.
Já a repetidora analógica, por sua vez, já está instalada no Observatório Municipal de Campinas, na Estrada do Capricórnio. O sistema é conectado ao aplicativo Zelo, que pode ser acessado por quem não está com o rádio. “Essa repetidora é o centro de operação. Pedreira,
Morungaba, Itatiba, Campinas operam por ela”, disse Bueno.
Segundo ele, o sistema também possui três contingências, que são repetidoras redundantes.
Uma delas está entre Serra Negra e Campinas, outra na saída de Valinhos e a última, entre
Extrema (MG) e Campinas. Esse contingenciamento também é integrado com um sistema de
rádio digital que é replicado na Serra do Japi, Campinas e Indaiatuba.

A Reer Campinas conta com 44 pessoas. Quinze delas participaram do simulado. Para Bueno,
os radioamadores são voluntários que, treinados, podem atuar em casos de emergência e
prestar um auxílio fundamental à população. Ele citou como exemplo o desastre ocorrido
recentemente em Petrópolis (RJ). Com a queda das conexões de celulares, foram os radioamadores que levaram repetidoras aos locais altos para facilitar as comunicações e ajudar a
salvar vidas.
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/44756
FONTE:https://www.ji.com.br/artigo/defesa-civil-simulado-regional-treina-comunicacao-em-emergencias
FONTE:https://www.facebook.com/radioamadoresemergencia
FONTE:https://twitter.com/qtcecra

Embrapa recebe prêmio internacional da FAO
Nesta segunda-feira (13), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) realizou a cerimônia de premiação do “FAO Champion Award”, concedido à Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelo reconhecido e comprovado histórico em
pesquisa e desenvolvimento, fornecendo inovação, treinamento e soluções em agrotecnologia.
Os reconhecimentos foram entregues pelo diretor-geral da FAO, QU Dongyu, durante a 170ª
reunião do Conselho da Organização.
Além da Embrapa, instituições de pesquisa e agricultura da Holanda e Zimbábue também
foram reconhecidas na categoria “Partnership Award”.
Nesta segunda-feira (13), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) realizou em sua sede, em Roma, a cerimônia de premiação do “FAO Champion
Award”. Os reconhecimentos foram entregues pelo diretor-geral da FAO, QU Dongyu, durante
a 170ª reunião do Conselho da Organização, o mais alto órgão de governo da FAO.
O “FAO Champion Award” foi concedido à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) pelo reconhecido e comprovado histórico em pesquisa e desenvolvimento, fornecendo
inovação, treinamento e soluções em agrotecnologia
Além da Embrapa, instituições de pesquisa e agricultura da Holanda e Zimbábue também
foram reconhecidas na categoria “Partnership Award”.
“Nos encontramos diante de tempos desafiadores. Milhões de pessoas estão lutando contra a
fome, pobreza e má nutrição, especialmente agricultores rurais, mulheres e jovens. Nossos
premiados demonstraram por meio de suas realizações que temos as ferramentas, o conhecimento e a capacidade para fazer mudanças positivas e fazer a diferença na vida dessas pessoas”, disse o diretor-geral da FAO.
A Embrapa, por meio de sua rede e programas, ajudou a expandir e escalar tecnologias e
sistemas avançados. Seu trabalho de colaboração abrange muitas áreas geográficas e
campos do conhecimento, com centros de pesquisa temáticos, ecorregionais e baseados em
produtos, liderando o caminho na disseminação e intercâmbio de práticas e informações
agroalimentares sustentáveis.

“É uma honra para a Embrapa ser premiada como Campeã 2021-2022 pela FAO, parceira
prestigiosa e de longa data. Estamos unidos nos esforços para acabar com a fome e a pobreza.
Agradeço a toda a equipe de profissionais e parceiros da Embrapa por trabalhar arduamente
para trazer inovações sustentáveis para a agricultura brasileira e mundial. Este prêmio sinaliza que estamos no caminho certo para cumprir a Agenda 2030”, afirmou o diretor-executivo
de Gestão Institucional da Embrapa, Tiago Toledo Ferreira, em seu discurso de agradecimento.
Atualmente, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) articula uma rede de
1100 empregados, em seus 43 centros de pesquisa, localizados em todo o território nacional,
trabalhando com os 17 ODS. Como um importante resultado desta articulação, a Empresa
saltou de 140 tecnologias alinhadas a 81 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em 2021, para 156 tecnologias alinhadas a 131 metas ODS, em 2022, o que vem
contribuindo para o alcance brasileiro dos pilares da Agenda 2030.
“A Embrapa é um grande símbolo do compromisso brasileiro com os pilares do desenvolvimento sustentável previstos na Agenda 2030. Há quase meio século, combate a insegurança
alimentar usando as armas da ciência e da conservação da biodiversidade”, afirmou o representante permanente do Brasil junto à FAO, embaixador Fernando Abreu, em Roma, na Itália.
O diretor-geral da FAO entregou os prêmios aos representantes das organizações que compareceram pessoalmente à cerimônia.
Sobre o prêmio - Em junho de 2021, os 195 membros da Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e a Agricultura (FAO) aprovaram em sua Conferência um novo programa de
prêmios (Awards), consolidando e renovando os prêmios existentes sob uma marca unificada
da FAO e estabelecendo cinco categorias de prêmios corporativos, dos quais dois foram conferidos no evento de hoje. O Achievement Award, o Innovation Award e Employee Award serão
entregues no final do ano.
FONTE:https://brasil.un.org/pt-br/186106-embrapa-recebe-premio-internacional-da-fao?utm_source=feedburner&utm_medium=emai
l

O Instituto CTEM+ vai apoiar o Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber)
na Preparação e Execução do Exercício Guardião Cibernético 4.0
O INSTITUTO CTEM foi habilitado preliminarmente e Definitivamente para área de apoio pretendida.
Memória do Edital
No dia 26 de janeiro de 2022 foi publicado, no Diário Oficial da União, o edital de chamamento
público do Exercício Guardião Cibernético 4.0, que será realizado do dia 16 a 19 de agosto de
2022.
O edital tem por objetivo selecionar pessoal do direito público ou privado, com ou sem fins
lucrativos, interessadas em apoiar o Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber) na preparação e execução do Exercício Guardião Cibernético 4.0.
FONTE:https://www.defesaemfoco.com.br/o-instituto-ctem-vai-apoiar-o-comando-de-defesa-cibernetica-comdciber-na-preparacao-eexecucao-do-exercicio-guardiao-cibernetico-4-0/

Relatório Mundial de Saúde Mental: Transformando a saúde mental para todos
A saúde mental é extremamente importante para todos, em todos os lugares. Em todo o
mundo, as necessidades de saúde mental são altas, mas as respostas são insuficientes e
inadequadas. O relatório mundial de saúde mental: transformando a saúde mental para
todos foi projetado para inspirar e informar uma melhor saúde mental para todos em todos os
lugares. Com base nas evidências mais recentes disponíveis, apresentando exemplos de boas
práticas de todo o mundo e expressando a experiência de vida das pessoas, ele destaca por
que e onde a mudança é mais necessária e como ela pode ser melhor alcançada. Convida
todas as partes interessadas a trabalharem juntas para aprofundar o valor e o compromisso
dado à saúde mental, remodelar os ambientes que influenciam a saúde mental e fortalecer os
sistemas que cuidam da saúde mental.
FONTE:https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860

Plano de ação abrangente de saúde mental 2013-2030
A Sexagésima Sexta Assembleia Mundial da Saúde, composta por Ministros da Saúde de 194
Estados Membros, adotou o Plano de Ação Integral de Saúde Mental da OMS 2013-2020 em
maio de 2013. Em 2019, o plano de ação foi estendido até 2030 pelo Septuagésimo Segundo
Plano de Ação Mundial da Saúde Conjunto. Então, em 2021, a 74ª Assembleia Mundial da
Saúde endossou as atualizações do plano de ação, incluindo atualizações das opções de
implementação e indicadores do plano.
Este Plano de Ação Abrangente de Saúde Mental 2013-2030 atualizado baseia-se em seu
antecessor e estabelece ações claras para os Estados Membros, o Secretariado da OMS e parceiros internacionais, regionais e nacionais para promover a saúde mental e o bem-estar para
todos, para prevenir condições de saúde mental para aqueles em risco e alcançar a cobertura
universal dos serviços de saúde mental. Embora o plano de ação atualizado inclua indicadores
e opções de implementação novos e atualizados, os quatro principais objetivos originais permanecem inalterados: liderança e governança mais eficazes para a saúde mental; a prestação
de serviços de assistência social e de saúde mental abrangentes e integrados em contextos
comunitários; implementação de estratégias de promoção e prevenção; e sistemas de informação, evidências e pesquisas fortalecidos.
FONTE:https://www.who.int/initiatives/mental-health-action-plan-2013-2030

Saúde mental em emergências
Fatos importantes
• Quase todas as pessoas afetadas por emergências experimentarão sofrimento psicológico,
que para a maioria das pessoas melhorará com o tempo.
• Entre as pessoas que passaram por guerras ou outros conflitos nos últimos 10 anos, uma
em cada cinco (22%) terá depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático,
transtorno bipolar ou esquizofrenia.
• Pessoas com transtornos mentais graves são especialmente vulneráveis durante emergências e precisam de acesso a cuidados de saúde mental e outras necessidades básicas.
• As diretrizes internacionais recomendam serviços em vários níveis -- desde serviços básicos
até atendimento clínico-- e indicam que os cuidados de saúde mental precisam ser disponibilizados imediatamente para problemas de saúde mental específicos e urgentes como parte da
resposta de saúde.
• Apesar de sua natureza trágica e efeitos adversos sobre a saúde mental, as emergências
têm se mostrado oportunidades para construir sistemas de saúde mental sustentáveis para
todas as pessoas necessitadas.
Tipos de problemas
Existem vários tipos de problemas de saúde social e mental em qualquer grande
emergência.
Problemas sociais:
• pré-existentes: por exemplo, pobreza e discriminação de grupos marginalizados;
• induzidas por emergências: por exemplo, separação familiar, falta de segurança, perda de
meios de subsistência, redes sociais interrompidas e baixa confiança e recursos; e
• induzida por resposta humanitária: por exemplo, superlotação, falta de privacidade e enfraquecimento do apoio comunitário ou tradicional.
Problemas de saúde mental:
• pré-existentes: por exemplo, transtornos mentais como depressão, esquizofrenia ou uso
nocivo de álcool;
• induzidas por emergências: por exemplo, luto, reações de estresse agudo, uso nocivo de
álcool e drogas e depressão e ansiedade, incluindo transtorno de estresse pós-traumático; e
• induzida pela resposta humanitária: por exemplo, ansiedade devido à falta de informação
sobre distribuição de alimentos ou sobre como obter serviços básicos.
Prevalência
A maioria das pessoas afetadas por emergências experimentará angústia (por exemplo, sentimentos de ansiedade e tristeza, desesperança, dificuldade para dormir, fadiga, irritabilidade

ou raiva e/ou dores).
Isso é normal e, para a maioria das pessoas, melhora com o tempo. No entanto, espera-se
que a prevalência de transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade, mais do
que dobre em uma crise humanitária.
A carga de transtornos mentais entre as populações afetadas por conflitos é extremamente
alta: a revisão da OMS de 129 estudos em 39 países mostrou que entre as pessoas que
passaram por guerras ou outros conflitos nos últimos 10 anos, uma em cada cinco pessoas
(22%) terá depressão , ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno
bipolar ou esquizofrenia (1).
De acordo com a revisão da OMS, a prevalência estimada de transtornos mentais entre
populações afetadas por conflitos em qualquer momento específico (prevalência pontual) é de
13% para formas leves de depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático e 4%
para formas moderadas de esses transtornos. A prevalência pontual estimada para
transtornos graves (ou seja, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão grave, ansiedade
grave e transtorno de estresse pós-traumático grave) é de 5%. Estima-se que uma em cada
11 pessoas (9%) que vivem em um ambiente que foi exposto a conflitos nos últimos 10 anos
terá um transtorno mental moderado ou grave.
Em ambientes afetados por conflitos, a depressão e a ansiedade aumentam com a idade. A
depressão é mais comum em mulheres do que em homens.
Pessoas com transtornos mentais graves podem ser especialmente vulneráveis durante e
após emergências e precisam ter acesso a necessidades básicas e atendimento clínico. Uma
revisão publicada em 2014 do sistema de informação de saúde de 90 campos de refugiados
em 15 países de baixa e média renda descobriu que 41% das consultas de saúde para transtornos mentais, neurológicos e uso de substâncias eram para epilepsia/convulsões, 23%
para psicóticos e 13% para formas moderadas e graves de depressão, ansiedade ou transtorno de estresse pós-traumático.
Resposta de emergência eficaz
As diretrizes de saúde mental e apoio psicossocial endossadas pela OMS para uma resposta
eficaz a emergências recomendam serviços em vários níveis – desde serviços básicos até
cuidados clínicos. Os cuidados clínicos para a saúde mental devem ser prestados por ou sob
a supervisão de especialistas em saúde mental, como enfermeiros psiquiátricos, psicólogos
ou psiquiatras.
A autoajuda e o apoio social da comunidade devem ser fortalecidos, por exemplo, criando ou
restabelecendo grupos comunitários nos quais os membros resolvam problemas de forma
colaborativa e participem de atividades como ajuda de emergência ou aprendizado de novas
habilidades, garantindo o envolvimento de pessoas vulneráveis e marginalizados, incluindo
pessoas com transtornos mentais.
Os primeiros socorros psicológicos oferecem apoio emocional e prático de primeira linha a
pessoas que sofrem de sofrimento agudo devido a um evento recente e devem ser
disponibilizados por trabalhadores de campo, incluindo pessoal de saúde, professores ou
voluntários treinados.

Cuidados clínicos básicos de saúde mental que abranjam condições prioritárias (por exemplo,
depressão, transtornos psicóticos, epilepsia, abuso de álcool e substâncias) devem ser
fornecidos em cada unidade de saúde por pessoal de saúde geral treinado e supervisionado.
Intervenções psicológicas (por exemplo, intervenções de resolução de problemas, terapia
interpessoal em grupo, intervenções baseadas nos princípios da terapia
cognitivo-comportamental) para pessoas afetadas por sofrimento prolongado devem ser
oferecidas por especialistas ou por agentes comunitários treinados e supervisionados no
setor de saúde e social.
Proteger e promover os direitos das pessoas com graves problemas de saúde mental e
deficiências psicossociais é especialmente crítico em emergências humanitárias. Isso inclui
visitar, monitorar e apoiar pessoas em instalações psiquiátricas e lares residenciais.
Devem ser estabelecidos vínculos e mecanismos de referência entre especialistas em
saúde mental, prestadores de cuidados gerais de saúde, apoio comunitário e outros serviços
(por exemplo, escolas, serviços sociais e serviços de emergência, como os que fornecem
comida, água e habitação/abrigo).
Olhando para o futuro: emergências podem construir melhores sistemas de saúde mental
A saúde mental é crucial para a recuperação social e econômica geral de indivíduos,
sociedades e países após emergências.
O progresso global na reforma da saúde mental acontecerá mais rapidamente se, durante
cada crise, forem iniciados esforços para converter o aumento de curto prazo na atenção às
questões de saúde mental, combinado com uma onda de ajuda, em impulso para o
desenvolvimento de serviços de longo prazo. Muitos países capitalizaram situações de
emergência para construir melhores sistemas de saúde mental após crises.
Na República Árabe da Síria, apesar – ou talvez por causa – dos desafios apresentados pelo
conflito em curso, os serviços de saúde mental e o apoio psicossocial estão se tornando mais
amplamente disponíveis do que nunca. A saúde mental e o apoio psicossocial agora são
oferecidos em unidades de saúde e assistência social primárias e secundárias, por meio de
centros comunitários e femininos e por meio de programas escolares, em mais de 12 cidades
sírias localizadas em províncias severamente afetadas pelo conflito. Isso contrasta com a
situação anterior ao conflito, quando os cuidados de saúde mental eram prestados
principalmente em hospitais psiquiátricos em Aleppo e Damasco.
No Sri Lanka, logo após o tsunami de 2004, a saúde mental era uma prioridade fundamental.
Isso levou a uma reforma do sistema de saúde mental, apoiada pela OMS, que abordou a
escassez de recursos humanos para a saúde mental, como diferentes quadros de pessoal
dedicado à saúde mental. Como resultado, 20 dos 27 distritos do país agora têm infraestrutura
de serviços de saúde mental, em comparação com apenas 10 antes do tsunami.
Quando o tufão Haiyan devastou as Filipinas em 2013, havia apenas duas instalações que
forneciam serviços básicos de saúde mental e o número de pessoas capazes de fornecer
apoio era insuficiente para atender à necessidade. Uma grande expansão dos serviços
governamentais de saúde mental foi apoiada pela OMS e parceiros. Como resultado, 100% das
instalações gerais de saúde das Filipinas na região afetada agora têm funcionários treinados

no manejo de transtornos mentais.
A saúde mental também deve ser um componente dos planos nacionais de preparação para
desastres. A OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde estão apoiando os países da
sub-região caribenha das Américas para que possam fornecer saúde mental e apoio
psicossocial adequados às pessoas necessitadas após furacões e outros desastres naturais.
Em muitos contextos humanitários e de conflito, o acesso a cuidados de saúde mental de
qualidade e acessíveis é limitado. Esse acesso pode ser ainda mais reduzido devido a
emergências de saúde pública, como o COVID-19, que tendem a interromper os serviços e
aumentar ainda mais as necessidades.
Resposta da OMS
A OMS é a agência líder na prestação de aconselhamento técnico sobre saúde mental em
situações de emergência. Em 2022, a OMS está operacional em saúde mental em vários
países e territórios afetados por emergências de grande escala, como Afeganistão,
Bangladesh, Etiópia, Iraque, Jordânia, Líbano, Líbia, Nigéria, Sudão do Sul, República Árabe
da Síria, Turquia, Ucrânia , Cisjordânia e Faixa de Gaza e Iêmen.
A OMS vice preside o Grupo de Referência do IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial
(MHPSS) em Configurações de Emergência, que fornece aconselhamento e apoio a
organizações que trabalham em emergências e a grupos de trabalho técnicos de MHPSS em
mais de 50 países afetados por emergências.
A Organização trabalha globalmente para garantir que a resposta humanitária de saúde
mental seja coordenada e eficaz e que, após emergências humanitárias, todos os esforços
sejam feitos para construir/reconstruir serviços de saúde mental a longo prazo.
Os conselhos e ferramentas da OMS são usados pela maioria das grandes organizações
humanitárias internacionais ativas em saúde mental. A OMS e seus parceiros publicaram
uma série de ferramentas e diretrizes práticas para atender às necessidades de saúde
mental das pessoas afetadas por emergências.
FONTE:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies

Novas estimativas de prevalência da OMS de transtornos mentais em ambientes de conflito: uma revisão sistemática e meta-análise
As estimativas existentes da OMS sobre a prevalência de transtornos mentais em situações
de emergência têm mais de uma década e não refletem os métodos modernos para coletar
dados existentes e derivar estimativas. Procuramos atualizar as estimativas da OMS para a
prevalência de transtornos mentais em ambientes afetados por conflitos e calcular a carga
por 1.000 habitantes.
Métodos
Nesta revisão sistemática e meta-análise, atualizamos uma revisão sistemática anterior
pesquisando no MEDLINE (PubMed), PsycINFO e Embase estudos publicados entre 1º de
janeiro de 2000 e 9 de agosto de 2017, sobre a prevalência de depressão, transtorno de
ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno bipolar e esquizofrenia.
Também pesquisamos a literatura cinzenta, como relatórios governamentais, anais de
conferências e dissertações, para obter dados adicionais, e pesquisamos conjuntos de dados
de revisões de literatura existentes sobre a prevalência global de depressão e ansiedade e
listas de referências dos estudos que foram identificados.
FONTE:https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930934-1

1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, afirma OMS
A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou nesta sexta-feira a maior revisão sobre a
saúde mental mundial desde a virada do século. De acordo com o levantamento, quase 1
bilhão de pessoas viviam com transtorno mental em 2019, sendo 14% adolescentes.
Desafios globais como desigualdade social, pandemia de Covid-19, guerra e crise climática
são ameaças à saúde global. Segundo o estudo, depressão e a ansiedade aumentaram mais
de 25% apenas no primeiro ano da pandemia.
Principais dados
Outros dados ainda mostram que o suicídio foi responsável por mais de uma em cada 100
mortes e 58% ocorreram antes dos 50 anos. A OMS destaca que em 20 países, a tentativa de
suicídio ainda é criminalizada. Além disso, abuso sexual infantil e vitimização por bullying
foram apontadas como as principais causas da depressão.
O relatório também aponta que pessoas com condições severas de saúde mental morrem em
média de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a
doenças físicas evitáveis.
Outro alerta do documento é que, em todos os países, são os mais pobres e desfavorecidos
que correm mais risco de problemas de saúde mental, embora sejam os que tem menos probabilidade de receber serviços adequados.

Tratamento adequado
Segundo a OMS, mesmo antes da pandemia de Covid-19, apenas uma pequena fração da
população tinha acesso a cuidados mentais efetivos e acessíveis.
Os dados apontam que 71% dos pacientes com psicose no mundo não recebiam tratamento.
A lacuna também é vista em países: enquanto 70% recebem tratamento para psicose em
países com alta renda, o número cai para 12% em nações de baixa renda.
Para depressão, a diferença é grande em todo o mundo. Segundo a OMS, mesmo entre os
países mais ricos apenas um terço recebe cuidados formais. O diretor-geral da OMS, Tedros
Ghebreyesus, afirma que o relatório faz um apelo embasado para a transformação nos cuidados com a saúde mental.
Ele afirma que a conexão entre saúde pública, direitos humanos e desenvolvimento socioeconômico significa que mudanças nas práticas para saúde mental podem contribuir com
benefícios substanciais para a sociedade.
Para Tedros, “investir na saúde mental é investir em vida e futuro melhor para todos”.
Recomendações e ações A OMS lembra que os 194 Estados-membros da organização
assinaram o plano de ação para saúde mental até 2030, que se compromete com metas
globais para transformar o setor. Segundo a entidade da ONU, foram vistas algumas
mudanças, mas não de forma rápida.
Para a agência, a saúde mental tem sido uma das áreas mais negligenciadas da saúde pública
há décadas, recebendo uma ínfima parte da atenção e dos recursos de que necessita e
merece. Assim, as recomendações incluem aprofundar o valor e o compromisso com saúde
mental, remodelar ambientes que influenciam a situação, incluindo lares, comunidades,
escolas, locais de trabalho, serviços de saúde, ambientes naturais e fortalecer os cuidados de
saúde mental mudando onde, como e por quem o tipo de cuidados é prestado e recebido.
Brasil
O relatório da OMS cita os Centros de Atenção Psicossocial, iniciativa de saúde mental implementada no Brasil para substituir hospitais psiquiátricos, oferecendo uma alternativa mais
humanizada aos pacientes.
Segundo o levantamento, no início da década de 1990, 75% do financiamento federal do país
para a saúde mental era endereçada para hospitais de custódia que operavam em condições
precárias, com graves violações de direitos humanos. Nas três décadas seguintes, houve um
deslocamento gradual de recursos para cuidados comunitários, com pessoas
progressivamente dispensadas do atendimento institucional.
Hoje, de acordo com os dados apresentados, mais de 79% do financiamento federal é
investido em um sistema de atendimento baseado na comunidade que visa fornecer uma
abordagem orientada para os direitos humanos e a recuperação. O novo sistema integra
atenção primária, hospitais gerais e atendimento de crise nas redes de atenção psicossocial
que são coordenadas por centros comunitários de saúde mental.
O sistema inclui instalações residenciais, bem como um subsídio de reabilitação para as
pessoas que regressam a casa após uma longa permanência no hospital.

De 1998 a 2020, o número de centros cresceu de 148 para mais de 2,5 mil, distribuídos por
todo o país. Estudos mostram que as instalações são eficazes no apoio à autonomia e
recuperação dos indivíduos, relatando altos níveis de satisfação por parte das pessoas com
experiência vivida e seus familiares.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/06/1792702?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=2831652a84-EMAIL_CA
MPAIGN_2022_06_17_09_41&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-2831652a84-105027597

Pandemia de Covid-19 gerou alta de 25% dos casos de ansiedade e depressão
Apenas no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevelência global de ansiedade e
depressão subiu 25%, revela a Organização Mundial da Saúde, OMS.
Segundo agência, “uma das explicações para o aumento é o stress sem precedentes causado
pelo isolamento social”, o que impactou as rotinas de trabalho e do dia a dia das pessoas.
Pensamentos suicidas
Solidão, medo de contrair o coronavírus, luto pela perda de entes queridos e preocupações
financeiras também são citados no estudo da OMS entre os fatores que levaram à alta dos
casos de ansiedade ou depressão.
Entre os trabalhadores de saúde, a exaustão está entre os principais motivos para
pensamentos suicidas.
Preocupações com os impactos da pandemia na saúde mental da população fez com que
90% dos países analisados incluíssem apoio psicossocial nos planos de resposta. Ainda
assim, muitas lacunas continuam existentes.
A ponta do iceberg
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, revelou que “as informações disponíveis agora
sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental são apenas a ponta do iceberg”.
Ele pede a todas as nações para dedicarem mais atenção à relação entre pandemia e impactos na saúde mental e darem mais apoio à população.
O estudo mostra ainda que os jovens são afetados de forma desproporcional, com mais risco
de comportamentos autodestrutivos ou suicidas. O impacto da pandemia na saúde mental das
mulheres foi também mais severo do que para os homens.
A OMS revela ainda que pessoas com doenças pré-existentes, como câncer, asma e problemas cardiovasculares tiveram mais chances de desenvolver sintomas de desordens de saúde
mental.
Acompanhamento online
Por outro lado, pessoas que já sofrem de ansiedade ou depressão, quando infectadas pela

Covid-19, tem mais risco de serem hospitalizadas ou de contraírem uma forma mais severa
da doença. Pacientes com psicose ou jovens com problemas de saúde mental estão
especialmente em risco.
Com o aumento da incidência, muitos serviços de apoio neurológico e mental foram afetados,
incluindo prevenção ao suicídio.
No fim de 2021, a situação havia melhorado um pouco, de acordo com a OMS, mas atualmente
existem muitas pessoas que não conseguem o tratamento adequado.
A agência destaca que a pandemia deixou clara a necessidade de aumentar o acesso a
serviços digitais de assistência à saúde mental, incluindo consultas pela internet.
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2022/03/1781502
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/10/1765902

Insegurança alimentar atinge 9,7 milhões de pessoas na América Latina e Caribe
A diretora regional do Programa Mundial de Alimentos (WFP) na América Latina e Caribe,
Lola Castro, disse em uma entrevista coletiva nesta terça-feira (14), que o número de pessoas
em insegurança alimentar na região chegou a 9,7 milhões.
O número é quase 17% maior do que o registrado no final do ano passado e deve chegar a 14
milhões, segundo apontou a diretora do WFP. A principal razão para este crescimento é a
crise inflacionária agravada pela guerra da Ucrânia que está elevando o valor dos alimentos.
Uma das consequências da insegurança alimentar é o aumento na migração. Somente no
Darien Gap, uma das rotas migratórias mais perigosas do continente, o número de pessoas
que percorreu esta trilha florestal saltou de 5 mil para 151 mil entre 2020 e 2021.
Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (14), a diretora regional do Programa Mundial
de Alimentos (WFP) na América Latina e Caribe, Lola Castro, disse que o número de pessoas
em insegurança alimentar na região chegou a 9,7 milhões. Até o final do ano passado essa
estatística era de 8,3 milhões.
Entre o principal motivo para o aumento neste dado é a inflação dos alimentos agravada pela
guerra na Ucrânia. “Estamos prevendo que este número chegue a 14 milhões de pessoas se a
crise continuar”, disse a diretora. “Isso não é bom e estamos voltando quase aos altos níveis
que registramos durante o pico de COVID-19”, explicou fazendo menção aos 17,2 milhões de
pessoas que estavam em grave insegurança alimentar no auge da pandemia.
Os preços do combustível e da energia também são “um grande problema” para as populações mais vulneráveis, disse Castro a jornalistas em Genebra, impactando na inflação geral.
“Vimos como nos últimos dois anos o custo de movimentação de uma tonelada de alimentos
em nossa região tornou-se sete vezes mais caro.”
Como exemplo inflacionário, a diretora regional citou o Haiti, cujos preços dos alimentos cresceram 26% e estão impulsionando um número cada vez maior de pessoas a arriscarem suas

vidas em perigosas rotas migratórias dentro do próprio continente, que incluem como destino
não apenas a América do Norte, como também Brasil e Chile.
Darien Gap - Um dos sinais mais claros do desespero das pessoas é o fato de que elas estão
dispostas a arriscar suas vidas atravessando o Darien Gap, uma rota florestal
particularmente árdua e perigosa na fronteira entre Colômbia e Panamá, famosa por
conectar a América do Sul a Central e do Norte.
“Em 2020, cinco mil pessoas passaram pelo Darien Gap, migrando da América do Sul para a
América Central. Em 2021, 151 mil pessoas passaram. São 10 dias andando por uma floresta,
10 dias por rios, atravessando montanhas. Pessoas morrem porque esta é uma das selvas
mais perigosas do mundo”, lembrou a diretora do WFP.
Para esses migrantes, a razão pela qual estão em movimento é simples, explicou Castro.
“Eles estão deixando comunidades onde perderam tudo para a crise climática, não têm segurança alimentar, não têm capacidade de alimentar seu povo e suas famílias.”
Dados da ONU indicam que das 69 economias que estão passando por crises alimentares,
energéticas e financeiras, 19 estão na região da América Latina e Caribe.
FONTE:https://news.un.org/en/story/2022/06/1120312

Laboratório de Inovação: incentivo à produção, à disponibilidade, ao acesso e ao
consumo de frutas, legumes e verduras
O consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) tem sido apontado como importante fator para
a garantia da saúde, boa nutrição e prevenção de doenças crônicas, incluindo a obesidade e o
câncer. A expectativa é que esta publicação, elaborada em conjunto pelo Ministério da Saúde,
Instituto Nacional do Câncer, Opas/OMS, FAO e Centro de Excelência do WFP, inspire outros
territórios na adoção de estratégias inovadoras e criativas capazes de responder aos
constantes desafios do acesso e consumo das FLV. No âmbito internacional, acredita-se que
essa experiência brasileira pode inspirar iniciativas semelhantes na Região das Américas
que, apesar de contextos distintos, apresentam desafios similares.
FONTE:https://centrodeexcelencia.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Publicacao-Laboratorio-de-Inovacao_FLV_2021.pdf

Indicadores da estrutura de resiliência a desastres para a estratégia de
planejamento de resiliência a desastres de uma cidade
Este estudo de pesquisa desenvolveu indicadores de estrutura de resiliência a desastres
para a cidade de Tshwane para determinar sua atual resiliência a desastres e contribuir
para sua resiliência a desastres e estratégia de planejamento de desenvolvimento
sustentável.
Determinar o nível de resiliência a desastres de uma cidade e desenvolver uma estratégia de
resiliência a desastres é um processo importante para entender o risco atual e potencial
futuro das cidades. No entanto, o processo de determinação e mapeamento do nível de
resiliência a desastres urbanos apresenta um desafio para a cidade de Tshwane, pois requer
um compromisso e colaboração consolidados e coordenados de vários atores.
A pesquisa assumiu um desenho de estudo de caso com abordagem qualitativa para coleta de
dados por meio de análise documental e entrevistas individuais. Dez indicadores da estrutura
de resiliência a desastres foram identificados como indicadores essenciais para ajudar a
cidade de Tshwane em seu esforço para ser uma cidade resiliente a desastres.
FONTE:https://jamba.org.za/index.php/JAMBA/article/view/1264

Saúde na emergência climática: uma perspectiva global
Há evidências crescentes dos efeitos adversos das mudanças climáticas na saúde humana,
tanto física quanto mental, colocando sérios desafios aos ganhos em saúde obtidos nas
últimas décadas. A escala, a natureza e o momento desses problemas diferem entre os países
e dentro de suas populações, influenciados pela geografia e status socioeconômico; no
entanto, existem semelhanças. Os desafios compartilhados para a saúde decorrentes das
mudanças climáticas exigem que todas as ações tomadas para identificar e quantificar
soluções de mitigação e adaptação para combater os desafios das mudanças climáticas se
concentrem nos grupos mais vulneráveis, para garantir que desenvolvamos sistemas de
saúde resilientes, sustentáveis e equitativos, bem como corrigir a fragmentação e os
desequilíbrios nos sistemas de pesquisa e no uso do conhecimento. A mudança climática é
uma crise de saúde, bem como uma crise ambiental:
Em resumo, as mensagens agregadas são as seguintes:
• As mudanças climáticas representam sérias ameaças agora à saúde física e mental
humana. Os riscos para a saúde da mudança climática aumentarão ao longo do tempo. A
necessidade de ação é urgente.
• Ações rápidas e decisivas podem reduzir significativamente os riscos de longo prazo para a
saúde decorrentes das mudanças climáticas e trazer benefícios de curto prazo para a saúde,
inclusive por meio da redução da poluição do ar e outros co-benefícios da mitigação das
mudanças climáticas.

• Como a saúde dentro de uma região também é afetada por atividades que contribuem para
as mudanças climáticas e os impactos fora dessa região, é importante integrar as respostas
inter-regionais às mudanças climáticas juntamente com as ações regionais e nacionais.
• Soluções para adaptação e mitigação estão ao alcance usando o conhecimento atual, mas a
ação requer vontade política.
• A comunidade científica tem papéis importantes na geração de novos conhecimentos, por
exemplo, sobre tecnologias, políticas e estratégias de implementação com boa relação
custo-benefício, e no combate à desinformação e na abordagem da equidade nas respostas à
saúde climática.
• Há necessidade de um melhor monitoramento e vigilância dos potenciais impactos na saúde
devido às mudanças climáticas. Há também necessidade de uma melhor avaliação das ações
implementadas, para avaliar e quantificar os benefícios, compensações e custos e
documentar facilitadores e barreiras à ação.
• As mudanças climáticas cruzam e exacerbam outros desafios globais, incluindo COVID-19,
poluição e perda de biodiversidade. A pandemia está fornecendo lições importantes sobre
como responder a ameaças em todo o mundo por meio da cooperação e rápida mobilização
de recursos em grande escala.
FONTE:https://www.interacademies.org/sites/default/files/2022-05/IAP_CCH_Global_3rd_Proof_Web_complete_no%20
crop.pdf

Fechando a lacuna entre a ciência e a prática em níveis locais para acelerar
a redução do risco de desastres
Os processos de criação de risco abrangem o espaço e o tempo e, portanto, são passíveis de
mudança de política e ação local. Garantir a redução de risco inclusiva em escalas locais e
nacionais é, portanto, fundamental para alcançar um progresso tangível nas metas do
Quadro de Sendai. Em um cenário de risco global complexo e em mudança, no qual eventos
hidrometeorológicos extremos estão aumentando e vulnerabilidades e desastres como a
pandemia de COVID-19 ocorrem simultaneamente com outros perigos, existe o perigo de que
as tendências e os ganhos de desenvolvimento sejam revertidos.
Os governos em todo o mundo devem, portanto, traduzir urgentemente seus compromissos
globais em ação, melhorando suas estratégias e políticas nacionais e permitindo mudanças
mais eficazes e impactantes em nível local. Os governos locais devem estar equipados com o
melhor conhecimento das condições e necessidades locais e, portanto, têm a
responsabilidade fundamental de reduzir o risco de desastres para proteger as vidas e os
meios de subsistência das populações locais e garantir ganhos de desenvolvimento.
FONTE:https://www.irdrinternational.org/uploads/files/yJpdJt85vbMXkGs5raoGqteR9eudqieDQvqLfAcj//15022_ISC_polic
y_brief_closing_gap.pdf

Plano de Ação dos EUA sobre Segurança Global da Água
O vice-presidente Harris lançou o Plano de Ação da Casa Branca sobre Segurança Global da
Água, um esforço histórico de todo o governo para alcançar um mundo com segurança
hídrica. O plano cobre todo o espectro de questões globais de água e avança a liderança dos
Estados Unidos em segurança hídrica. A água é a fonte da vida e nutre e sustenta os meios de
subsistência e as civilizações. O acesso seguro e sustentável à água potável é um elemento
essencial da segurança nacional, e o Departamento de Estado está trabalhando em conjunto
com nossos parceiros e aliados para facilitar a cooperação hídrica e o engajamento na
gestão da água em toda a nossa programação de desenvolvimento e esforços diplomáticos.
– é fundamental para o bem-estar humano e central para a paz internacional e a segurança
nacional. Quando a água é escassa, torna-se mais difícil para as comunidades produzir
alimentos, prevenir a propagação de doenças e proteger a saúde pública e impulsionar o
crescimento econômico.
O acesso seguro e sustentável à água potável é um elemento essencial da segurança
nacional, e o Departamento de Estado está trabalhando em conjunto com nossos parceiros e
aliados para facilitar a cooperação hídrica e o engajamento na gestão da água em toda a nossa
programação de desenvolvimento e esforços diplomáticos. Por meio do Escritório de
Conservação e Água do Bureau de Oceanos e Assuntos Científicos e Ambientais
Internacionais, estamos coordenando com a Agência dos EUA para o Desenvolvimento
Internacional a atualização da Estratégia Global de Água dos EUA, que descreve uma
abordagem de todo o governo para criar uma - um mundo seguro, onde as pessoas e as
nações tenham a água de que precisam para serem saudáveis, prósperas e resilientes.
Como disse o vice-presidente, a escassez de água é um problema global, e o Departamento de
Estado, juntamente com nossos parceiros, trabalhará para ajudar a alcançar uma solução
global.
FONTE:https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/06/water-action-plan_final_formatted.pdf

Espanha: Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas 2021-2030
O Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas é um marco de referência para a
coordenação das Administrações Públicas nas atividades de avaliação de impacto, estudos de
vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas na Espanha. Este documento substitui
uma versão anterior publicada em 2006 e abrangendo o período 2006-2020.
O Plano considera uma série de sistemas ecológicos e setores socioeconômicos para
avaliação de impacto, estudos de vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas:
biodiversidade, recursos hídricos, florestas, setor agrícola, áreas costeiras, caça e pesca
continental, áreas de montanha, pesca e ecossistemas marinhos , transportes, saúde
humana, indústria e energia, turismo, serviços financeiros, urbanismo e construção. O Plano
visa facilitar e prestar assistência contínua a todas as administrações e organizações
interessadas - públicas e privadas, em todos os níveis, para avaliar os impactos das mudanças
climáticas na Espanha no setor/sistema de seu interesse, e fornecer todas as informações
disponíveis sobre o assunto, e os elementos, ferramentas e métodos de avaliação disponíveis.
FONTE:https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc-2021-2030en_tcm30-530300.pdf

Área de iniciativa Saúde Única na cooperação para o desenvolvimento ( 2021)
FONTE: https://health.bmz.de/wp-content/uploads/Strategiepapier550_one_health_en.pdf
FONTE:https://portal.campinas.sp.gov.br/noticia/42477

Eventos mais recentes : Surtos

FONTE:https://wahis.oie.int/#/home

.

Satélites aproximam os bairros mais quentes das cidades para ajudar a
combater o efeito da ilha de calor urbana
Passe algum tempo em uma cidade no verão e você pode sentir o calor urbano subindo da
calçada e irradiando dos edifícios. As cidades geralmente são mais quentes do que as áreas
rurais vizinhas, mas mesmo dentro das cidades, alguns bairros residenciais ficam perigosamente mais quentes do que outros a apenas alguns quilômetros de distância.
Dentro dessas “ ilhas de calor micro-urbanas ”, as comunidades podem experimentar as
condições das ondas de calor bem antes de as autoridades declararem uma emergência de
calor.
Eu uso satélites de observação da Terra e dados populacionais para mapear esses pontos
quentes, geralmente em projetos com a NASA. Satélites como o programa Landsat
tornaram-se cruciais para identificar os riscos urbanos para que as cidades possam se
preparar e responder ao calor extremo, um dos principais assassinos relacionados ao clima
.
Entre as muitas coisas que conseguimos rastrear com dados de satélite cada vez mais
detalhados é que os bairros mais quentes são tipicamente de baixa renda e geralmente têm
moradores predominantemente negros ou hispânicos .
Dois tipos de calor urbano, ambos perigosos
O efeito da ilha de calor urbano foi descrito pela primeira vez em 1818, há mais de 200 anos,
em “ The Climate of London ” por Luke Howard, um dos pioneiros da meteorologia.
Existem dois tipos distintos de ilha de calor urbana: a ilha de calor urbana atmosférica e a
ilha de calor urbana de superfície. Eles são medidos de maneiras diferentes.
FONTE:https://theconversation.com/satellites-zoom-in-on-cities-hottest-neighborhoods-to-help-combat-the-urban-hea
t-island-effect-182925

Como podemos tornar as ondas de calor menos mortais?
Este verão está chegando quente. O New York Times relata que uma onda de calor causou
temperaturas recordes neste fim de semana em 16 cidades do sudoeste às planícies do sul.
Agora, a onda de calor está viajando para o leste dos Grandes Lagos, com mais de 100
milhões de americanos sob alertas de calor, de acordo com o Washington Post. Em grandes
áreas do país, as temperaturas estão atingindo os três dígitos.
Para muitos, as temperaturas quentes são uma desculpa divertida para ir à praia. Mas para
populações vulneráveis – como crianças, trabalhadores ao ar livre, idosos e aqueles que não
podem pagar por ar condicionado – ondas de calor como essa podem ser muito perigosas.

Na verdade, o calor é o principal assassino relacionado ao clima nos Estados Unidos.
Estima-se que entre 600 e 1.300 americanos morrem todos os anos como resultado do
calor extremo - muito mais do que as mortes por furacões, que mataram uma média de 118
americanos desde 2000. No entanto, os furacões tendem a receber muito mais atenção.
O que torna as ondas de calor tão perigosas? Por que subestimamos seus perigos e o que
podemos fazer a respeito? Para saber mais, a State of the Planet conversou com Robbie
Parks , epidemiologista ambiental da Mailman School of Public Health da Columbia
University. Parks estuda as conexões entre mudanças climáticas, clima e saúde pública.
Os perigos das ondas de calor
Uma onda de calor é um período de clima excepcionalmente quente que dura dois dias ou
mais. Como uma onda de calor é definida depende das médias históricas de uma área.
A ameaça mais óbvia de altas temperaturas é através da exaustão pelo calor ou insolação.
Durante uma insolação, o mecanismo de suor falha e o corpo não pode esfriar, levando
potencialmente à morte ou incapacidade permanente.
Mais comum, diz Parks, é que o estresse do calor elevado exacerba outras condições de
saúde, contribuindo para mortes por ataques cardíacos, derrames e outras formas de
doenças cardiovasculares. E como as altas temperaturas podem piorar a poluição do ar , as
pessoas com problemas respiratórios também podem sofrer.
A longo prazo, as ondas de calor podem sobrecarregar os recursos hídricos e energéticos,
levando a falta de energia e apagões. Eles podem alimentar tempestades severas e
incêndios florestais , e até mesmo ameaçar a segurança alimentar se as plantações e o
gado forem danificados.
As pessoas mais vulneráveis aos impactos das ondas de calor incluem crianças pequenas,
trabalhadores ao ar livre, idosos, pessoas com doenças crônicas e mulheres grávidas. Há
também um componente de justiça ambiental, com populações de baixa renda e negros não
hispânicos em maior risco de ondas de calor.
Por que subestimamos as ondas de calor
Se as ondas de calor são tão mortais, por que não recebem tanta atenção quanto
terremotos, tsunamis e furacões?
Parks sugere que as ondas de calor podem ser menos evocativas porque são fenômenos
menos visuais.
“Os eventos climáticos costumam ser bem definidos na memória das pessoas por causa dos
elementos físicos”, diz. “Se houver algum tipo de tsunami ou furacão, você recebe vídeos de
enchentes, ondas grandes ou ventos fortes que jogam coisas ao redor. No entanto, no que
diz respeito à temperatura, é invisível. Se você olhar pela janela em um dia quente em
comparação com um dia frio, seria necessário um especialista para ver a diferença.”
Também pode haver uma percepção cultural de que o clima quente é um clima agradável,
acrescenta ele, que minimiza os perigos do calor extremo.

Tempo para xingamentos?
Nomear ondas de calor poderia ajudar a salvar vidas? A ideia tem sido debatida há anos, com
alguns especialistas sugerindo que os nomes podem ajudar a aumentar a conscientização
pública e as medidas de segurança em torno das ondas de calor.
A Axios informa que este mês, Sevilha, na Espanha, está prestes a se tornar a primeira
cidade a começar a nomear ondas de calor severas. Várias cidades — incluindo Los Angeles;
Miami; Milwaukee; Kansas City, Missouri; e Atenas – estão testando maneiras de usar dados
meteorológicos e critérios de saúde pública para categorizar as ondas de calor.
Nomear e categorizar as ondas de calor não viria sem algumas complicações. Por exemplo,
ao contrário dos furacões, que são categorizados com base na velocidade do vento, o calor
extremo pode ser definido de maneira diferente no Arizona e no Oregon. Apesar disso, Parks
acha que a ideia é globalmente viável e sensata.
“Se você pode definir os parâmetros apropriados para os quais um determinado evento de
calor merece ser nomeado, e isso pode ativar o financiamento de emergência, essa é uma
maneira eficaz de fazer algo a respeito”, disse ele.
Da mesma forma, Simon Mason , cientista-chefe do clima do Instituto Internacional de
Pesquisa para Clima e Sociedade da Columbia Climate School, enfatizou a necessidade de
projetar políticas em torno dos nomes e categorias, garantindo que o público entenda como
responder a diferentes níveis de ondas de calor. Como ele disse à Wired em 2020: “A menos
que projetemos gerenciamento e estratégias em torno dessa convenção de nomenclatura,
perderemos o objetivo principal de fazer isso”.
O que funciona para vencer o calor
Existem várias ações que os governos municipal, estadual e federal podem tomar para reduzir
os perigos das ondas de calor, tanto no curto quanto no longo prazo.
Na escala local, Parks sugeriu a criação de capitães de bloco que conheçam os moradores
mais vulneráveis de um bairro e possam dar uma olhada neles durante uma onda de calor.
Em um estudo publicado no ano passado, Parks e seus colegas estudaram como a
combinação de COVID-19 e calor extremo do verão afetou comunidades negras de baixa
renda na cidade de Nova York durante o verão de 2020. Eles identificaram políticas e
programas em nível de cidade que ajudaram – incluindo a instalação de centros de
refrigeração, o fornecimento de ar condicionado doméstico e o plantio de árvores, o que
pode ajudar os bairros a se refrescarem. As cidades também podem ajudar abrindo piscinas
e garantindo o acesso a fontes de água públicas.
Em particular, Parks sublinhou a necessidade de que as pessoas possam se refrescar com
dignidade dentro de suas próprias casas. Ele ressaltou que, embora os nova-iorquinos
historicamente vejam o acesso ao calor como um direito fundamental durante o inverno, o
resfriamento doméstico teve relativamente pouco apoio, embora a falta de acesso possa ser
mortal em ambos os casos.
Mesmo com programas que distribuem aparelhos de ar condicionado, as pessoas podem
precisar de ajuda para pagar a energia para usá-los, disse Parks. “Dois anos atrás, no verão

quente de 2020, algumas pessoas vulneráveis receberam aparelhos de ar condicionado.
Alguns não os usaram e algumas pessoas geralmente não usam AC, em particular por causa
dos custos de eletricidade em espiral. E, portanto, é uma questão de segurança energética,
bem como uma questão de justiça ambiental”.
Nos níveis mais altos do governo e no longo prazo, a implementação de infraestrutura de
energia sustentável para alimentar esses dispositivos de refrigeração e reduzir as emissões
de carbono também ajudaria a combater as ondas de calor, que estão ficando mais quentes,
mais longas e mais frequentes devido às mudanças climáticas .
Quaisquer que sejam as ações tomadas, “os esforços de mitigação do calor devem ser
fundamentalmente através das lentes da justiça ambiental”, disse Parks.
Para pessoas que enfrentam temperaturas extremas, os especialistas recomendam
manter-se hidratados e evitar atividades ao ar livre extenuantes. E para aqueles sem acesso
confiável ao ar condicionado, aqui estão algumas dicas úteis para manter seu corpo em
uma temperatura segura durante uma onda de calor.
FONTE:https://news.climate.columbia.edu/2022/06/14/how-can-we-make-heat-waves-less-deadly/

Guia de ondas de calor para filiais da Cruz Vermelha do Crescente Vermelho
Este guia é baseado no abrangente Guia de Ondas de Calor para Cidades, mas é adaptado
para ações práticas que podem ser lideradas pelas filiais da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho na preparação e resposta a ondas de calor nas cidades. Embora alguns aspectos
dessas ações possam ser novos, a maioria das ações recomendadas pode ser facilmente
integrada às atividades da filial existente.
As ondas de calor são desastres mortais que são cada vez mais comuns e podem afetar
seriamente a saúde e o bem-estar humano. Quando ocorre uma onda de calor, os mais
vulneráveis são os mais afetados. Na última década, ondas de calor severas foram
responsáveis por inúmeras mortes, incluindo mais de 400 mortes na Holanda em 2019, mais
de 1.500 mortes na Índia em 2015, 4.870 mortes em Paris, França em 2003 e mais de 10.000
mortes na Rússia em 2010. provavelmente são subestimados porque não há uma maneira
sistemática de contar as mortes por ondas de calor. Portanto, é cada vez mais importante que
o Crescente Vermelho da Cruz Vermelha esteja ciente dos perigos que as ondas de calor
podem representar, entenda a vulnerabilidade de grupos específicos e tome medidas práticas
para salvar vidas humanas.
Mesmo se você mora em um país onde faz calor a maior parte do ano, onde o calor não foi um
problema no passado, pode ser um problema agora devido ao aumento das temperaturas
devido às mudanças climáticas. Ações urgentes e oportunas em escala durante uma onda de
calor podem reduzir drasticamente as mortes devido ao calor extremo. As ações também
são simples, de baixo custo e bem dentro do mandato da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho.
FONTE:https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2022/04/ENG-RCCC-Heatwave-Guide-2019-for-NS.pdf

FONTE:https://wahis.oie.int/#/home
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