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Covid-19: OMS “extremamente preocupada” com sistemas 
de saúde chegando ao limite  
A Organização Mundial da Saúde, OMS, está “extremamente preocupada” com o aumento 
de casos de Covid-19 em alguns países, particularmente na Europa e nas Américas.  

Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse 
que os profissionais e os sistemas de saúde “estão chegando ao limite.”  

Crise  

Tedros destacou “notícias encorajadoras sobre as vacinas contra a Covid-19”, como a da 
empresa Moderna, que confirmou esta segunda-feira que a imunização tem uma eficácia 
perto de 95%.  

O chefe da OMS afirmou que a agência “continua cautelosamente otimista sobre o 
potencial de novas ferramentas para começar a chegar nos próximos meses.”  

Até esta segunda-feira, tinham sido confirmados mais de 54,3 milhões de casos e mais de 
1,3 milhão de mortes em todo o mundo.  

Atualmente, a agência tem 150 equipes médicas de emergência auxiliando os 
países na implementação de suas respostas de emergência.  

A agência está trabalhando com governos e líderes de saúde para garantir 
que há cobertura para profissionais de saúde doentes, que há leitos suficientes para 
pacientes e para que os serviços essenciais de saúde continuem.  



A OMS revelou que também está garantindo que existem equipamentos de proteção 
suficientes, que os governos têm acesso a testes e tratamentos e que os sistemas de 
saúde estarão prontos quando vacinas forem lançadas.  

Consequências  

Segundo Tedros, enquanto os países tomam medidas extremas para conter a rápida 
disseminação do vírus, “agora é a hora de investir em sistemas que irão prevenir novas 
ondas do vírus.”  

O chefe da OMS afirmou que “os países que estão deixando o vírus rodar sem controle 
estão brincando com fogo.” Segundo ele, “este é um vírus perigoso, que pode atacar 
todos os sistemas do corpo.”  

Primeiro, haverá mais mortes e sofrimentos desnecessários. Em segundo 
lugar, existe um número significativo de pessoas com efeitos do vírus a longo prazo. Por 
fim, os profissionais de saúde, em particular, estão enfrentando extrema pressão de saúde 
mental.   

Segundo ele, esta “não é uma escolha entre vidas ou meios de subsistência” porque 
“a maneira mais rápida de abrir economias é derrotar o vírus.”  

Vacinas  

Na semana passada, os Estados-membros se reuniram na Assembleia Mundial da Saúde e 
no Fórum de Paz de Paris. No topo da agenda estava o Acelerador ACT e a garantia de 
acesso equitativo a testes, tratamentos e vacinas.  

Participantes como Comissão Europeia, França, Espanha, República da Coreia e a 
Fundação Bill & Melinda Gates prometeram mais US$ 360 milhões para o Covax, 
o pilar do Acelerador ACT dedicado a vacinas.  

Até o momento, já foram prometidos US$ 5,1 bilhões para a iniciativa, mas outros US$ 4,2 
bilhões são necessários urgentemente. Para 2021, são precisos US$ 23,9 bilhões.  

Segundo Tedros, com os países gastando trilhões para sustentar as economias, 
a Covax “representa o melhor negócio possível, pois significará uma recuperação mais 
rápida para todos e o fim dos estímulos.”  

O chefe da OMS disse ainda que o encontro dos líderes do G20, no próximo fim-de-
semana, é uma oportunidade para fazer o compromisso com estas iniciativas e “acabar 
com esta pandemia rapidamente.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1733042?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=0cd9d96310-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_17_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-0cd9d96310-105027597 

 



 

Ética e equidade na época do Coronavirus 

Por Katherine H. Hall, Fiona Doolan-Noble, Eileen McKinlay, Olivia Currie, Ben Gray, Lesley 
Gray, Lauralie Richard, Maria Stubbe, Chrystal Jaye 

'Ele waka eke noa. Estamos juntos nessa.' Este é um slogan publicitário do governo da 
Nova Zelândia (NZ) durante o bloqueio. Isso implica que todos nós temos compartilhado, e 
iremos compartilhar, riscos e fardos iguais durante este período de pandemia do 
coronavírus. Infelizmente, há muitas maneiras pelas quais essa pandemia não apenas 
revela, mas também amplifica as desigualdades de saúde na sociedade, resultando em 
pessoas que já correm o risco de ter problemas de saúde e carregam maiores fardos e 
riscos durante esses tempos. Não estamos todos igualmente nisso juntos. Nossa waka 
(canoa) tem diferentes seções, da terceira classe à primeira classe. 

A pobreza é um conhecido fator de risco de morte por infecção por coronavírus. Na Nova 
Zelândia, como em outros lugares, as pessoas com renda mais baixa eram menos capazes 
de se isolar fisicamente. Enquanto os trabalhadores de renda média se retiravam para 
escritórios domésticos improvisados, as pessoas empregadas em trabalhos essenciais, mas 
mal remunerados (como coleta de lixo, condução de ônibus e limpeza) corriam risco de 
altos níveis de exposição ao COVID-19. Como em outros países, essa divisão de renda 
também marca uma divisão de etnia: na Nova Zelândia, proporcionalmente, mais Māori e 
Pasifika estão empregados no setor de serviços e empregos de baixa renda. Isso poderia 
levar a taxas mais altas de exposição e infecção para esses grupos étnicos, exacerbadas 
por questões sociais, como moradias pobres e lotadas, se a pandemia não tivesse sido 
contida (como provavelmente foi na Nova Zelândia, pelo menos no momento em que este 
artigo foi escrito editorial). 

A cultura é um determinante profundo, embora frequentemente negligenciado, da busca 
por cuidados de saúde, da qualidade dos cuidados de saúde que os pacientes recebem e 
das preferências de tratamento dos pacientes. O governo da Nova Zelândia foi criticado 
por falta de contribuição multicultural para a construção das medidas tomadas para 
reduzir os riscos de COVID-19. Um resultado disso foi Māori tomando a iniciativa e 
protegendo suas próprias comunidades com pontos de verificação de 
segurança. Correndo o risco de serem interpretados como vigilantismo, esses postos de 
controle desencorajavam visitantes desnecessários em suas comunidades, uma estratégia 
também usada por outros povos das Primeiras Nações. De uma perspectiva maori, tais 
pontos de controle eram uma expressão legítima de manaakitanga ou de cuidar dos 
outros, neste caso, tanto eles próprios quanto os possíveis visitantes. 



Outros grupos já vulneráveis foram afetados adversamente. Pacientes idosos em cuidados 
residenciais representam a maioria das mortes por COVID-19 na Nova Zelândia até 
agora. O público em geral não foi informado sobre a futilidade do tratamento com relação 
a este grupo (visto que a ventilação mecânica é inadequada) e porque a prestação de 
cuidados paliativos adequados foi priorizada abaixo do gerenciamento de risco de 
infecção. Infelizmente, internacionalmente e na Nova Zelândia, as medidas de bloqueio 
resultaram na morte de pacientes com e sem coronavírus sem a presença de familiares, 
em possível violação do Código de Direitos dos Consumidores de Saúde e Incapacidade. 

O tempo de confinamento também tem sido angustiante para muitas famílias de 
migrantes e refugiados, com preocupações específicas sobre o acesso à 
informação. Questões semelhantes afetam outros grupos já vulneráveis, incluindo os 
imunocomprometidos, sem-teto, trabalhadores migrantes e beneficiários. Além disso, 
existem os vulneráveis recentemente, os desempregados inesperadamente. As previsões 
têm sido feitas sobre o aumento do atrito entre ricos e pobres, bem como aumentos 
significativos nos transtornos de saúde mental, incluindo transtorno de estresse pós-
traumático, uso indevido de substâncias e jogos de azar. 

As comunidades rurais podem ter dificuldades para ter acesso à saúde, mesmo em 
tempos normais, e há iniquidades de longa data entre a medicina rural e urbana que 
podem ser agravadas em uma pandemia. A idade média das populações rurais mais 
velhas, menos infraestrutura de Internet e menos opções de saúde tornam as 
comunidades rurais mais expostas ao coronavírus do que as comunidades urbanas 
internacionalmente. Em parte devido aos hospitais rurais com financiamento público aqui, 
a Nova Zelândia foi poupada do colapso da saúde rural que está ocorrendo na América. 

Respostas e bloqueios do governo, mesmo bem feitos, também causaram aumento da 
morbidade e mortalidade por uma redução em pacientes que procuram tratamento para 
condições não COVID-19 e o adiamento da terapia, como cirurgia e triagem 
preventiva. Este custo de oportunidade do bloqueio também inclui a morbidade e 
mortalidade induzidas pelo desemprego e problemas de saúde mental. Se esses riscos de 
bloqueio são superados pelas vidas projetadas salvas da morte de COVID-19 ainda precisa 
ser adequadamente analisado tanto aqui quanto no exterior, mas tais análises são 
essenciais para entender as circunstâncias em que tais medidas são eticamente 
justificadas. 

A equidade no fornecimento de informações tem sido problemática. Tem havido 
problemas de acesso à informação digital e telessaúde, especialmente para pessoas 
pobres ou sem-teto. A compreensão dos riscos, benefícios e ética da assistência médica 
virtual está evoluindo simultaneamente com sua implementação em larga escala. Houve 
problemas com muito pouca informação, por exemplo, médicos de clínica geral não sendo 
diretamente informados pelas estações centrais de teste dos resultados de seus pacientes 
na Nova Zelândia (experiência pessoal dos autores) e também no exterior. Por outro lado, 
também houve um problema com uma sobrecarga de informações e uma enxurrada de 



artigos que aparecem em periódicos e na mídia, sem ter passado por uma revisão por 
pares normal. O 'ruído' dessa ciência pobre torna mais difícil saber em que acreditar e 
prejudica as iniciativas de saúde pública. Em alguns casos, os princípios básicos da ética 
em pesquisa, em particular não sustentar o princípio de que a ciência pobre é antiética e 
que a validade científica é uma condição necessária de toda pesquisa, foram deixados de 
lado em um frenesi de publicação. 'Leitor de advertência'. 

Alguns argumentaram que, eticamente, este é um momento para coletivismo e 
colaboração, em vez de individualismo, e para uma abordagem global das questões éticas 
enfrentadas nesta pandemia. A tomada de decisões éticas em condições de grande 
incerteza, como em uma pandemia, requer um exame minucioso do processo. Foram 
levantadas preocupações sobre a ética dos protocolos de triagem, especialmente em 
relação à etnia, deficiência e obesidade. Embora as restrições à autonomia pessoal 
possam ser justificadas como uma necessidade utilitária para o bem maior da população, 
as Nações Unidas expressaram preocupação com o aumento dos riscos aos direitos 
humanos por governos autoritários que aumentam a repressão de forma oportunista 
neste momento. Algum sacrifício dos padrões éticos usuais pode ser exigido, mas não a 
revogação completa. Isso é de particular interesse para Māori. Novos aspectos da ética 
em tempos de pandemias, como aplicativos de rastreamento de contatos para vigilância 
de longo prazo, também são preocupantes e podem ter um impacto negativo sobre 
Māori. É necessária mais análise ética. 

Outro aspecto desta pandemia que tem recebido alguma, mas não suficiente, discussão 
são as questões da responsabilidade ética dos médicos e outros profissionais de saúde em 
situações em que não há equipamento de proteção individual (EPI), não devido aos 
próprios profissionais de saúde, mas porque o governo falhou em garantir sua 
disponibilidade. Tem havido problemas com a disponibilidade e distribuição de EPI na 
Nova Zelândia, particularmente para enfermeiras, prestadores de cuidados domiciliares e 
cuidadores de casas de repouso. Esses provedores de assistência médica podem ter 
menos autonomia para acessar PPE nas hierarquias de assistência médica. Existe uma 
obrigação ética de tratar o doente, causar risco de doença e, potencialmente, morrer 
quando a proteção eficaz contra a transmissão da doença não estiver disponível devido a 
fatores além do controle do cuidador de saúde? O juramento de hipocrisia não pede aos 
médicos (e, por extensão, outros cuidadores de saúde) para serem mártires. Mesmo que o 
EPI adequado seja fornecido, as questões éticas permanecem: por exemplo, o impacto 
negativo que ele tem sobre os profissionais de saúde e pacientes com deficiência auditiva 
e o possível viés de gênero nos tamanhos disponíveis. 

Do lado positivo, surgem oportunidades para lidar com as iniquidades anteriores, mesmo 
em meio a uma pandemia. Os bloqueios reduziram a poluição do ar, pelo menos 
temporariamente, causando uma redução no número de mortes por essa causa, podendo 
superar até mesmo as mortes causadas pelo próprio vírus em algumas regiões. Mortes 
devido a acidentes rodoviários diminuíram na Nova Zelândia e em outros lugares durante 
os bloqueios. O fato de o governo britânico nomear os hospitais "Nightingale" gerou 



vários movimentos para reconhecer e celebrar de maneira semelhante outras enfermeiras 
na história britânica que haviam sido geralmente esquecidas. 

Alguns aspectos desta pandemia são exclusivos desta época, mas muitos não são. Mesmo 
os papéis de rastreamento de contato, auto-isolamento e distanciamento físico na 
prevenção de doenças infecciosas não são novos: eles foram bem descritos pelo médico 
inglês John Hargarth na década de 1790 (neste caso em relação à varíola). Seu plano para 
reduzir a mortalidade falhou devido ao fato de os pobres serem incapazes de se isolar 
devido à pobreza e a necessidade de ganhar uma renda (apesar do apoio financeiro extra), 
e os ricos deixarem de participar quando um certo grau de imunidade do rebanho reduziu 
seu interesse próprio em fazer tão. Mais ça change, mais c'est la même escolheu. É 
interessante que o foco atual do debate na Nova Zelândia em torno da ética da pandemia 
não seja a violação da liberdade pessoal ou restrições à autonomia, mas sim questões de 
justiça social. a disseminação do risco e da carga de conformidade sobre uma população 
de maneira justa e equitativa. Apesar do sucesso atual da NZ ter possivelmente eliminado 
o vírus, precisaremos continuar a nos envolver com essas questões de ética e equidade 
para garantir que o waka navegue em águas mais calmas. 

FONTE:https://www.publish.csiro.au/hc/pdf/HCv12n2_ED2 

 

Ética e governança para vigilância digital de doenças 

A epidemiologia digital está em uso há mais de um quarto de século, mas vários países 
levaram a epidemiologia digital ao próximo nível na resposta à doença coronavírus em 
2019 (COVID-19). Concentrando-se nas funções básicas de saúde pública de detecção de 
casos, rastreamento de contato e isolamento e quarentena, os autores exploram as 
questões éticas levantadas por tecnologias digitais e novas fontes de dados na vigilância 
da saúde pública durante epidemias. 

Este artigo conclui que: 

 Quando qualquer uma dessas tecnologias é implementada, deve ser por meio de 
um processo transparente e cuidadoso. Os autores, de fato, endossam chamadas 
anteriores para um processo de supervisão por um órgão que inclui membros do 
público e se concentra em usos específicos dos dados. 

 A mídia de notícias e as organizações de vigilância continuarão sendo mecanismos 
importantes para a prestação de contas, mas uma supervisão eficaz requer acesso 
a informações completas sobre o que será feito, como e por quê. 

 Estruturas de supervisão robustas não são fáceis de resistir no meio de uma 
emergência. Será necessário trabalhar depois que a ameaça COVID-19 desaparecer 
para garantir uma melhor preparação na próxima vez. 



 Tem-se falado muito em aproveitar o poder e a engenhosidade do setor de 
tecnologia para combater surtos de doenças, mas “aproveitar” implica em 
restrições cuidadosamente colocadas e orientação firme de um motorista. 

FONTE:https://science.sciencemag.org/content/368/6494/951/tab-pdf 

 

Saúde mental prejudicada pelo desastre 

Por Kelly Bothum 

As taxas de suicídio aumentam após a ocorrência de desastres, descobriu o pesquisador 
da UD 

Desastres como furacões e tornados estão ocorrendo com frequência e gravidade 
crescentes em todo o mundo. Além de impactar as comunidades locais, a infraestrutura e 
a economia, esses desastres também podem levar a graves problemas emocionais e 
ansiedade para aqueles que vivem em seus caminhos. 

Uma equipe de pesquisadores, incluindo Jennifer Horney, da Universidade de Delaware, 
diretora fundadora do programa de epidemiologia do College of Health Sciences, 
examinou o impacto de 281 desastres naturais nas taxas de suicídio durante um período 
de 12 anos. 

Horney e outros examinaram os dados de declaração de desastres e descobriram que as 
taxas gerais de suicídio aumentaram 23% em comparação com as taxas antes e depois do 
desastre. As taxas de suicídio aumentaram para todos os tipos de desastres - incluindo 
fortes tempestades, inundações, furacões e tempestades de gelo - com o maior aumento 
geral ocorrendo dois anos após um desastre, de acordo com um artigo publicado no The 
Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention . 

“Essa descoberta é importante, eu acho, porque essas mortes poderiam ser evitadas com 
melhor preparação e resposta a desastres”, disse Horney. “É particularmente importante 
considerar o risco de suicídio, pois aqueles com mais vulnerabilidades sociais vivem em 
áreas com maior risco de serem danificados por desastres. 

Os pesquisadores analisaram condados no território continental dos Estados Unidos com 
uma única declaração de grande desastre entre 2003 e 2015, com base em dados da 
Federal Emergency Management Agency (FEMA). Para cada município, as taxas de suicídio 
foram estimadas por três períodos de 12 meses antes e depois do desastre. Embora a 
FEMA forneça declarações de desastres para nove tipos de desastres, tempestades, 



inundações e furacões ocorreram com frequência suficiente para serem incluídos no 
estudo. 

Para todos os tipos de desastres combinados, bem como individualmente para 
tempestades severas, inundações e tempestades de gelo, os pesquisadores descobriram 
que a taxa de suicídio aumentou no primeiro e no segundo ano após um desastre, depois 
diminuiu no terceiro ano. As inundações viram as taxas de suicídio aumentarem em quase 
18% no primeiro ano e 61% no segundo ano antes de cair para a taxa básica depois disso. 

Em contraste, a taxa de suicídio após furacões aumentou no primeiro ano - saltando 26% - 
e voltou aos níveis básicos no segundo ano. “Os condados afetados por furacões viram o 
maior aumento na taxa de suicídio no primeiro ano, o que faz sentido porque é o tipo de 
desastre mais comum entre os que examinamos”, disse Horney. 

O estudo analisou apenas condados com uma única declaração de desastre e excluiu 
aqueles com vários episódios de desastre. Portanto, “esses dados provavelmente 
subestimam a associação entre exposição a desastres e suicídio, porque sabemos que há 
muitos impactos adicionais na saúde mental causados por perdas repetitivas”, disse 
Horney. 

As descobertas sugerem a necessidade de disponibilizar mais recursos de saúde mental 
para enfrentar os desafios que podem surgir após um desastre natural, disse Horney. As 
mudanças de política também devem abordar a duração desses recursos de 
financiamento. 

“De uma perspectiva política, podemos usar esses dados para dizer que deveríamos 
realmente estender o financiamento para serviços de saúde mental por pelo menos dois 
anos após um desastre, porque as pessoas claramente ainda não estão recuperadas, 
mesmo ao seu antigo normal, após um ano, quando isso tipo de financiamento 
normalmente expira ”, disse ela. “O objetivo não pode ser recuperar o status quo anterior 
ao desastre. Queremos que as pessoas afetadas por desastres se recuperem e sejam mais 
resilientes aos impactos dos desastres na saúde mental do que eram antes. ” 

FONTE:https://www.udel.edu/udaily/2020/november/diasters-impact-suicide-mental-health/ 

 

 

Workshop IPBES sobre biodiversidade e pandemias: 
relatório completo e sumário executivo 



As evidências científicas analisadas neste relatório de workshop demonstram que as 
pandemias estão se tornando mais frequentes, impulsionadas por um aumento contínuo 
nos eventos de doenças emergentes subjacentes que as desencadeiam. Sem estratégias 
preventivas, as pandemias surgirão com mais frequência, se espalharão mais 
rapidamente, matarão mais pessoas e afetarão a economia global com um impacto mais 
devastador do que nunca. 

O relatório do workshop do IPBES é um dos exames mais cientificamente robustos das 
evidências e do conhecimento sobre as ligações entre o risco de pandemia e a natureza 
desde o início da pandemia COVID - com contribuições de especialistas em áreas tão 
diversas como epidemiologia, zoologia, saúde pública, ecologia de doenças, patologia 
comparada, medicina veterinária, farmacologia, saúde da vida selvagem, modelagem 
matemática, economia, direito e políticas públicas. 

As atuais estratégias de pandemia dependem da resposta às doenças após o seu 
surgimento com medidas de saúde pública e soluções tecnológicas, em particular o rápido 
desenho e distribuição de novas vacinas e terapêuticas. No entanto, COVID-19 demonstra 
que este é um caminho lento e incerto e, enquanto a população global espera que as 
vacinas estejam disponíveis, os custos humanos estão aumentando, em vidas perdidas, 
doenças suportadas, colapso econômico e meios de subsistência perdidos. 

Este relatório abraça a necessidade de mudanças transformadoras e usa evidências 
científicas para identificar opções de políticas para prevenir pandemias. Muitos deles 
podem parecer caros, difíceis de executar e seu impacto incerto. No entanto, a análise 
econômica sugere que seus custos serão triviais em comparação aos trilhões de dólares de 
impacto devido à COVID-19, sem falar da crescente maré de doenças futuras. As 
evidências científicas revisadas aqui e os impactos sociais e econômicos do COVID-19 
fornecem um incentivo poderoso para adotar essas opções de política e criar a mudança 
transformadora necessária para prevenir futuras pandemias. Isso trará benefícios para a 
saúde, a conservação da biodiversidade, nossas economias e o desenvolvimento 
sustentável. Acima de tudo, fornecerá uma visão de nosso futuro em que escapamos da 
atual 'Era da Pandemia'. 

Encontre aqui os principais fatos e estatísticas do relatório: 

 US $ 8 trilhões a US $ 16 trilhões: custo estimado da pandemia COVID-19, incluindo 
US $ 5,8 trilhões a US $ 8,8 trilhões de 3 a 6 meses de distanciamento social e 
restrições de viagens (6,4% a 9,7% do PIB global) 

 > 1 trilhão de dólares: prováveis danos econômicos globais anuais devido a 
pandemias 

 US $ 53 bilhões: impacto econômico da epidemia de Ebola de 2014 na África 
Ocidental 

 US $ 7 bilhões a US $ 18 bilhões: Custo estimado do vírus Zika na América do Sul e 
no Caribe (2015 a 2017) 



 $ 78 bilhões a $ 91 bilhões: alocação financeira anual total para a conservação da 
biodiversidade global 

 > 70%: das doenças emergentes (por exemplo, Ebola, Zika, encefalite Nipah) 
causadas por micróbios encontrados em animais (ou seja, são classificados como 
patógenos zoonóticos) que 'transbordam' devido ao contato entre animais 
selvagens, gado e pessoas 

 Quase 100%: das pandemias (por exemplo, gripe, SARS, COVID-19) foram causadas 
por zoonoses 

 Até 1,7 milhão: estimativa atual de vírus 'não descobertos' em mamíferos e aves 
aquáticas, os hospedeiros mais comumente identificados como origens de novas 
zoonoses 

 Menos de 2.000: diversidade viral atualmente catalogada desses hospedeiros 
(menos de 0,1% do risco zoonótico viral potencial foi descoberto)  

 540.000 a 850.000: número estimado de vírus que podem ter a capacidade de 
infectar humanos 

 24%: espécies de vertebrados terrestres selvagens comercializadas globalmente 
 US $ 107 bilhões: valor do comércio legal internacional de animais selvagens em 

2019, um aumento de 500% nos últimos 15 anos (desde 2005), 2.000% desde os 
anos 1980 

 $ 7 bilhões a $ 23 bilhões: valor anual do comércio ilegal de animais selvagens no 
mundo [dados incompletos] 

 > 400: micróbios (vírus, bactérias, protozoários, fungos e outros microrganismos) 
surgiram nas pessoas durante as últimas cinco décadas, mais de 70% deles se 
originando em animais, principalmente animais selvagens 

 Pelo menos 6: Pandemias desde a Grande Pandemia de Influenza de 1918 - três 
causadas por vírus influenza, HIV / AIDS, SARS e COVID-19, e a frequência está 
aumentando 

 3% (~ 35 milhões de ha): Aumento da área agrícola em todo o mundo, 1992 a 
2015, principalmente convertido de florestas tropicais 

 1 bilhão de ha: área prevista de terra desmatada globalmente até 2050 
 > 30%: doenças infecciosas emergentes atribuídas a mudanças no uso da terra, 

expansão agrícola e urbanização 
 75%: medicamentos antimicrobianos aprovados, derivados de compostos naturais 

ou derivados 
 12 milhões: número estimado de espécies de fungos, uma das quais era a fonte da 

penicilina usada para controlar infecções bacterianas e revolucionar a medicina 
 US $ 55 bilhões: impacto econômico global do H1N1 no turismo 

FONTE:https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
10/20201028%20IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Plain%20Text%20Final_0.pdf 

FONTE:https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
10/IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Executive%20Summary%20Final.pdf 

 



 

 

Notas de orientação técnica da OMS sobre relatórios da 
Estrutura de Sendai para Ministérios da Saúde 

As notas de orientação técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre os 
relatórios da Estrutura de Sendai por ministérios da saúde têm como objetivo orientar o 
setor da saúde, em particular os ministérios da saúde, em seu papel na coleta e 
comunicação de dados que são relevantes para as metas da Estrutura de Sendai e outros 
relacionados estruturas, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As 
Notas de Orientação compreendem uma visão geral e notas de orientação específicas 
para cada uma das sete metas da Estrutura Sendai.  

As Notas de Orientação buscam ajudar a operacionalizar, simplificar e padronizar a coleta 
e o relatório de dados por meio da aplicação de linguagem e métodos comuns. Eles 
fornecem informações sobre as questões-chave a serem levadas em consideração na 
coleta de dados de saúde e os tipos de dados que devem ser coletados e as partes 
interessadas em potencial com as quais se envolver. Eles adaptam e complementam a 
orientação técnica da UNDRR / UNISDR para monitorar e relatar o progresso no 
cumprimento das metas globais do Quadro de Sendai para Redução do Risco de 
Desastres, que tem um público-alvo multissetorial.  

A fim de fortalecer as capacidades dos países para coleta de dados e relatórios, propõe-se 
que os ministérios da saúde realizem as seguintes atividades em um prazo mais curto: 

 Aumentar a conscientização sobre as metas e indicadores do Quadro de Sendai no 
setor de saúde e os requisitos de monitoramento e relatórios. 

 Organizar a participação do setor da saúde em treinamentos presenciais 
multissetoriais regionais, nacionais e subnacionais e em cursos de e-learning para 
relatórios da Estrutura de Sendai. 

 Organizar treinamento do setor de saúde nacional e subnacional sobre métodos 
para melhorar o monitoramento e a elaboração de relatórios sobre as metas de 
Sendai no setor de saúde. 

 Reveja a orientação técnica e treinamento da UNDRR / UNISDR para o 
desenvolvimento de bancos de dados de desastres, como o Desinventar. 

A médio e longo prazo, os ministérios da saúde poderiam considerar o fortalecimento das 
capacidades nacionais e subnacionais para registro civil e estatísticas vitais e o 
desenvolvimento de registros nacionais de casos de mortalidade e morbidade 
relacionados a eventos perigosos, incluindo emergências e desastres. 



A OMS está empenhada em colaborar com os ministérios e parceiros para apoiar os países 
no fortalecimento das suas capacidades de recolha e comunicação de dados para as metas 
e indicadores do Quadro de Sendai e para os indicadores relacionados nos ODS e outros 
quadros relevantes.  

FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336262/9789240003712-
eng.pdf 

 

Emergência de saúde e Gestão de Risco de Desastres: Cinco 
anos após a implementação da Estrutura Sendai 

A Estrutura Sendai para Redução de Risco de Desastres 2015–2030 reconhece a saúde no 
centro da gestão de risco de desastres (DRM) no nível de política global. Cinco anos 
depois, catalisou o rápido desenvolvimento do campo de Gestão de Riscos de Desastres e 
Emergências de Saúde (Health EDRM) ao fornecer um mandato para a construção de 
parcerias, bem como o aprimoramento da pesquisa científica. 

Houve ganhos significativos obtidos por meio da parceria entre saúde e DRM, mas o 
relacionamento teve seus desafios. Muitas iniciativas nacionais, regionais e globais 
continuam a operar com falta de consistência e de vínculos para responder ao apelo do 
Sendai Framework para incorporar a resiliência da saúde em DRM e, inversamente, 
incorporar DRM na resiliência de saúde. 

No futuro, os autores sugerem que a coordenação eficaz e eficiente do trabalho é crítica, 
com base na preparação e resposta a emergências, ao mesmo tempo que coloca uma 
maior ênfase na prevenção e recuperação. Isso requer estreita colaboração com o sistema 
de saúde mais amplo e envolvimento com outros setores -uma abordagem-chave de 
saúde pública-, visto que muitas das ações para prevenir riscos à saúde (reduzindo perigos 
e vulnerabilidades) dependem das atividades de outros setores. 

Além disso, os ministérios da saúde e seus parceiros são incentivados a se engajar ainda 
mais na aplicação da Estrutura de EDRM de Saúde, com a Plataforma Temática da OMS 
para EDRM de Saúde e sua Rede de Pesquisa associada, e em relatar aos seus Pontos 
Focais Nacionais para o Monitor de Estrutura de Sendai. Isso permitirá aos ministérios da 
saúde medir os efeitos das emergências e desastres na saúde, revisar o progresso no 
fortalecimento das capacidades e priorizar áreas para ações futuras. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-020-00274-x 

 



 

 

Resiliência ao clima urbano 

Este resumo da edição destaca a exposição crescente das cidades a desastres e riscos 
relacionados ao clima em todo o mundo . Com o crescimento urbano acelerado, o 
aumento da exposição aos riscos das mudanças climáticas e a vulnerabilidade 
multidimensional, é fundamental que as cidades empreguem uma abordagem de 
desenvolvimento integrada e informada sobre os riscos climáticos para alcançar vidas e 
meios de subsistência resilientes e avançar no progresso em direção aos ODS.  

O PNUD está bem posicionado para ajudar as cidades e os países a alcançarem um 
progresso transformacional no sentido de construir resiliência. Por meio de sua Rede de 
Política Global e em colaboração com outras agências da ONU, governos nacionais e 
parceiros doadores, o PNUD apóia uma abordagem holística para o desenvolvimento da 
boa governança, localização dos ODS e aumento da ação climática.  

No nível local, existem desafios significativos nas cidades que impedem o progresso no 
sentido de construir a resiliência das pessoas e da infraestrutura aos impactos das 
mudanças climáticas atuais e futuras: 

 Dados e evidências estão faltando. 
 É necessária capacidade. 
 As lacunas de política e coordenação persistem. 
 O planejamento e a programação são limitados. 
 O financiamento e o investimento são essenciais.  

Em resposta a esses desafios, os serviços do PNUD para aumentar a resiliência urbana 
incluem o seguinte: 

 Desenvolver o ambiente propício e a base de evidências para a gestão de risco 
climático urbano 

 Possibilitando investimentos na resiliência climática urbana 
 Acelerar e dimensionar ações ambiciosas de adaptação às mudanças climáticas 

urbanas 

FONTE:file:///C:/Users/sidne/Downloads/undp-urban-climate-resilience.pdf 

 



 

 

Uma tipologia e análise de riscos de segurança 
relacionados ao clima na primeira rodada Contribuições 
Nacionalmente Determinadas 

Este relatório compartilha os resultados de um estudo da primeira rodada de 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) conduzido pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com contribuições do secretariado da 
UNFCCC. 

A análise mostra que as mudanças climáticas são reconhecidas por muitos países como 
uma questão de segurança nacional, mas também como um fator que exacerba os 
impulsionadores de diferentes tipos de conflitos e riscos à segurança. O conflito e a 
insegurança também são descritos nos NDCs como vulnerabilidade crescente às mudanças 
climáticas e / ou como potencialmente prejudiciais à ação climática e ao cumprimento das 
metas do NDC, inclusive em situações pós-conflito. 

A maneira como os países abordaram os riscos de segurança relacionados ao clima em 
seus NDCs também pode informar a integração ou incorporação das dimensões da 
segurança do clima na política, planejamento, estratégia e programação tanto sobre 
mudança climática quanto construção da paz. Vários pontos são observados a este 
respeito: 

1. Conflito e insegurança são um obstáculo para a ação climática  
2. O progresso em direção à paz por si só não conduz necessariamente à ação 

climática 
3. É necessária a proteção climática da estabilização pós-conflito e os esforços de 

construção da paz   
4. Os co-benefícios da adaptação para a manutenção da paz ainda precisam ser 

melhor compreendidos, mas mais atenção também é necessária para as 
interligações entre segurança energética, mitigação e paz 

5. Riscos de segurança relacionados ao clima transfronteiriços precisam ser melhor 
contabilizados, quando relevante 

FONTE:https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/A-typology-and-analysis-of-
climate-related-security-risks-in-the-first-round-Nationally-Determined-Contributions.html 



 

Uma crise evitável: O impacto desproporcional de covid-19 
nas comunidades étnicas negras, asiáticas e minoritárias 

Este relatório fornece um instantâneo do impacto da Covid-19 e das desigualdades 
estruturais enfrentadas por negros, asiáticos e pessoas de minorias étnicas até agora no 
Reino Unido . Faz recomendações imediatas para proteger as pessoas em maior risco à 
medida que a pandemia avança e apresenta os próximos passos para começar a combater 
as causas subjacentes. 

A Covid-19 prosperou com as desigualdades que há muito marcam a sociedade 
britânica. Pessoas negras, asiáticas e de minorias étnicas são mais propensas a trabalhar 
em setores de linha de frente ou paralisados que foram superexpostas à Covid-19, mais 
propensas a ter comorbidades que aumentam o risco de doenças graves e mais propensas 
a enfrentar barreiras para acessar cuidados de saúde. Pessoas negras, asiáticas e de 
minorias étnicas também foram sujeitas a um racismo vergonhoso, já que alguns 
tentaram culpar diferentes comunidades pela disseminação do vírus.  

Encontre aqui as primeiras 10 recomendações fornecidas pelo jornal: 

1. O governo deve ir mais longe e definir um plano urgente para enfrentar o impacto 
desproporcional de Covid nas minorias étnicas neste inverno 

2.  Uma estratégia nacional para enfrentar as desigualdades na saúde 
3.  Suspender a regra de 'não recorrer a fundos públicos' durante a pandemia e iniciar 

uma revisão 
4. Garantir que os casos da Covid-19 do local de trabalho sejam devidamente 

registrados 
5. Fortaleça as avaliações de risco da Covid-19 para garantir consistência e dar aos 

trabalhadores mais confiança 
6. Melhore o acesso ao EPI em todos os locais de trabalho de alto risco 
7. Dê apoio direcionado às pessoas que estão lutando para se isolar em casa 
8.  Garantir proteção e fim da discriminação para os locatários 
9. Aumentar o subsídio de moradia local e lidar com as causas profundas da falta de 

moradia  
10. Realizar avaliações de impacto de igualdade com urgência nos esquemas de apoio 

do governo para garantir que negros, asiáticos e pessoas de minorias étnicas 
tenham acesso ao apoio de que precisam  

FONTE:https://uploads-ssl.webflow.com/5f5bdc0f30fe4b120448a029/5f973b076be4cadc5045fad3_An%20Avoidable%20Crisis.pdf 

 



 

O caso para resiliência da cadeia de valor 

Nosso mundo está cada vez mais interconectado e depende de redes complexas para 
apoiar as economias e sociedades modernas. A confiabilidade e resiliência dessas redes e 
interdependências são cruciais para as operações de negócios, mas podem ser ameaçadas 
por interrupções imprevisíveis, como condições meteorológicas extremas, mudanças 
climáticas, crises econômicas, ameaças cibernéticas, terrorismo ou pandemias globais, 
como COVID-19. 

O gerenciamento de riscos pode mitigar o risco dessas ameaças, mas não é mais 
suficiente, pois depende da antecipação de ameaças conhecidas e previsíveis. No entanto, 
ao injetar conceitos e métodos de resiliência na análise da cadeia de valor convencional, 
podemos construir um método mais robusto para determinar a resiliência de redes e 
sistemas. Este artigo defende esta nova abordagem: resiliência da cadeia de valor. 

As análises da cadeia de valor que ajudam as empresas a construir uma vantagem 
competitiva devem incluir considerações de choques imprevisíveis e estressores que 
podem criar dispendiosas interrupções nos negócios. Enriquecer a análise da cadeia de 
valor com considerações de resiliência do sistema, ou seja, a capacidade de se recuperar e 
se adaptar após eventos adversos, pode reduzir os custos impostos de tais interrupções. 

O documento fornece uma perspectiva sobre a resiliência como uma expansão e um 
complemento da análise de risco. Ele examina as aplicações de ambos os conceitos na 
literatura atual da cadeia de valor e na literatura da cadeia de abastecimento que pode 
informar direções potenciais ou armadilhas para futuras investigações da cadeia de 
valor. Estruturas estabelecidas no campo mais amplo da pesquisa em resiliência são 
propostas para a análise e prática da resiliência da cadeia de valor. RESULTADOS A síntese 
revela a necessidade de expandir a análise de resiliência da cadeia de valor para 
incorporar fases de interrupção do sistema. As explorações atuais na literatura carecem 
de um reconhecimento e compreensão explícitos dos efeitos no nível do sistema 
relacionados à interconexão. Os métodos de quantificação propostos para a análise da 
resiliência da cadeia de valor abordam essas lacunas. 

Usando conceituações de resiliência mais amplas, este documento apresenta a matriz de 
resiliência e a avaliação de resiliência em três camadas que podem ser aplicadas nas 
análises da cadeia de valor para proteger melhor a viabilidade do negócio em longo prazo, 
apesar de um contexto de ameaças crescentes.  

Para apoiar a discussão sobre resiliência nas cadeias de valor de negócios, este artigo irá: 



• revisar a evolução das cadeias de valor à medida que os sistemas se tornam mais 
interconectados e complexos; 

• conectar o conceito de resiliência, apresentado acima, com as estruturas da cadeia de 
valor na teoria e na prática; 

• revisar a literatura sobre o risco e a resiliência da cadeia de valor e fornecimento para 
entender as tendências e lacunas atuais para a resiliência da cadeia de valor; e 

• sintetizar métodos existentes de operacionalização e quantificação da resiliência para 
aplicações de análise da cadeia de valor. 

FONTE:https://www.resilienceshift.org/wp-content/uploads/2020/11/Value-Chain-Paper_V3.pdf 

 

 

Projeto térmico de estruturas e as mudanças climáticas 

O relatório apresenta o trabalho da rede científica do Centro Comum de Pesquisa sobre a 
adaptação do projeto estrutural às mudanças climáticas, com foco no projeto térmico de 
edifícios e infraestruturas considerando as mudanças climáticas . Apresenta um 
enquadramento científico e técnico que pretende estimular o debate e servir de base a 
futuros trabalhos de estudo das implicações das alterações climáticas no 
dimensionamento térmico de estruturas. 

O relatório apresenta primeiro as políticas recentes da UE de apoio à sustentabilidade e 
resiliência climática de infraestruturas e edifícios. Ele destaca como o setor da construção 
é incentivado a adotar práticas de economia circular mais sustentáveis, estender a vida 
útil dos edifícios e se esforçar para melhorar o desempenho dos edifícios e da 
infraestrutura ao longo de seu ciclo de vida. Além disso, destaca o plano de ação em curso 
para adaptar as normas europeias a um clima em mudança. 

A seguir, o relatório explica o conceito de definição de ações térmicas para o projeto de 
edifícios e infraestruturas utilizando as normas europeias para projetos estruturais, ou 
seja, os Eurocódigos. Mostra-se que a adaptação do desenho estrutural às implicações das 
alterações climáticas está fortemente ligada à avaliação das características mutáveis das 
ações climáticas (incluindo térmicas) nos termos do conceito dos Eurocódigos para as 
ações climáticas variáveis. 



As variações de temperatura que afetariam diretamente os valores de projeto para ações 
térmicas nas normas europeias são estudadas em profundidade para o estudo de caso da 
Itália. Conclui-se que é esperado um aumento nas temperaturas máxima e mínima 
utilizadas para o projeto estrutural em toda a Itália. É discutido que estruturas, como 
pontes por exemplo, devem ser influenciadas por tensões de temperaturas extremas e, 
portanto, devem ser projetadas para amplitudes de temperatura justificadas a partir de 
projeções climáticas para a região real. No entanto, os atuais mapas europeus de design 
térmico baseiam-se em dados climáticos que, com algumas exceções, têm principalmente 
entre 10 e 15 anos e ignoram os efeitos potenciais das alterações climáticas. 

Assim , novos mapas europeus para o dimensionamento térmico de estruturas devem 
ser desenvolvidos a partir de dados que projetem de forma mais realista o clima 
futuro. Para tanto, os autores apresentam uma metodologia para o desenvolvimento de 
mapas térmicos para projetos estruturais levando em consideração a influência das 
mudanças climáticas e apresentam uma implementação da metodologia usando o 
exemplo da Itália.  

FONTE:https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121351/jrc_report_thermal_maps_final_online.pdf 

 

 

Como contribuir com informações sobre mudanças 
climáticas para a Wikipedia: um guia para pesquisadores, 
profissionais e comunicadores. 

Esta publicação compartilha orientações e dicas sobre como editar a Wikipedia . Ele é 
destinado a pesquisadores, profissionais, comunicadores e quaisquer outras pessoas 
com acesso a informações sobre mudanças climáticas que gostariam de compartilhá-las 
mais amplamente com o mundo. 

A Wikipedia é uma plataforma poderosa para tornar as informações sobre mudanças 
climáticas acessíveis a todos. No entanto, as pessoas que trabalham no campo das 
mudanças climáticas costumam ignorar a Wikipedia como um canal de divulgação. Para 
pesquisadores, a ênfase é normalmente colocada em publicações acadêmicas, e para 
profissionais, a comunicação normalmente ocorre por meio de publicações especializadas, 
relatórios e resumos. No entanto, a Wikipedia pode ser usada para comunicar 
informações dessas saídas para um público diferente (e mais amplo). 

Estas publicações descrevem por que a Wikipedia é uma ferramenta poderosa para 
compartilhar informações robustas e verificadas sobre mudanças climáticas no domínio 



digital, e por que mais editoras e editoras de países em desenvolvimento são essenciais 
para tornar as informações da Wikipedia mais relevantes, localizadas e representativas da 
'soma de humanos conhecimento'. 

Ele fornece orientação passo a passo sobre como editar artigos na Wikipedia, junto com 
dicas e sugestões sobre estilo e estrutura para tornar seu processo de edição mais 
tranquilo. Também fornecemos orientação sobre como se envolver com a comunidade 
de edição da Wikipedia e compartilhamos nossa experiência de organização de uma 
'edição' da Wikipedia para que você possa organizar seus próprios eventos de edição on-
line ou face a face. Edit-a-thons é onde um grupo de pessoas se reúne, pessoalmente ou 
virtualmente, para editar a Wikipedia sobre um tópico específico e pode ser uma boa 
maneira de melhorar a qualidade da informação e encorajar as pessoas a se tornarem 
colaboradores de longo prazo. 

FONTE:https://futureclimateafrica.org/wp-content/uploads/2020/10/Wikipedia-Guide-Ebook-FINAL.pdf 

 

Indústrias resilientes: competitividade diante de desastres 

A atividade industrial cria empregos, catalisa investimentos e inovação e eleva os padrões 
de vida em muitos países. À medida que as mudanças climáticas e os desastres naturais se 
intensificam, o mesmo ocorre com o ambiente de risco para a atividade industrial. Mais 
recentemente, uma pandemia viral ameaçou as indústrias e as economias nacionais, e o 
imperativo de garantir a continuidade dos negócios e a competitividade durante a 
instabilidade crescente colocou a resiliência em destaque. O conjunto de riscos 
representados pelas mudanças climáticas e desastres naturais ameaçam o potencial da 
indústria de crescer, gerar empregos e competir. Para muitos países em desenvolvimento, 
as responsabilidades relacionadas a desastres podem exceder a capacidade de resposta 
dos governos e até mesmo as economias nacionais podem ser ameaçadas. O surgimento 
da resiliência da indústria como um discurso global é oportuno; Contudo, a resiliência do 
setor é uma disciplina nascente e as estruturas para sua aplicação e operação 
permanecem limitadas, mesmo com a intensificação das ameaças. Os desastres oferecem 
a oportunidade, com as estruturas certas em vigor, de fortalecer a competitividade por 
meio da reconstrução, de melhores iniciativas e da adaptação às mudanças climáticas de 
longo prazo e aos riscos de desastres. Apesar desses insights e da urgência de agir, a base 
de evidências para a intervenção política e as estruturas conceituais para a resiliência do 
setor estão longe de ser definitivas, e lacunas no conhecimento permanecem. Como 
resultado, as políticas e ações de resiliência da indústria permanecem baixas nos setores 
público e privado, e as empresas e economias ainda enfrentam custos significativos de 
inação. com as estruturas corretas em vigor, para fortalecer a competitividade por meio 
de reconstruir, melhores iniciativas e se adaptar às mudanças climáticas de longo prazo e 



aos riscos de desastres. Apesar desses insights e da urgência de agir, a base de evidências 
para a intervenção política e as estruturas conceituais para a resiliência do setor estão 
longe de ser definitivas, e lacunas no conhecimento permanecem. Como resultado, as 
políticas e ações de resiliência da indústria permanecem baixas nos setores público e 
privado, e as empresas e economias ainda enfrentam custos significativos de inação. com 
as estruturas corretas em vigor, para fortalecer a competitividade por meio de reconstruir, 
melhores iniciativas e se adaptar às mudanças climáticas de longo prazo e aos riscos de 
desastres. Apesar desses insights e da urgência de agir, a base de evidências para a 
intervenção política e as estruturas conceituais para a resiliência do setor estão longe de 
ser definitivas, e lacunas no conhecimento permanecem. Como resultado, as políticas e 
ações de resiliência da indústria permanecem baixas nos setores público e privado, e as 
empresas e economias ainda enfrentam custos significativos de inação. a base de 
evidências para a intervenção política e as estruturas conceituais para a resiliência do 
setor estão longe de ser definitivas, e lacunas no conhecimento permanecem. Como 
resultado, as políticas e ações de resiliência da indústria permanecem baixas nos setores 
público e privado, e as empresas e economias ainda enfrentam custos significativos de 
inação. a base de evidências para a intervenção política e as estruturas conceituais para a 
resiliência do setor estão longe de ser definitivas, e lacunas no conhecimento 
permanecem. Como resultado, as políticas e ações de resiliência da indústria permanecem 
baixas nos setores público e privado, e as empresas e economias ainda enfrentam custos 
significativos de inação. 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/682501604040773738/pdf/Resilient-Industries-
Competitiveness-in-the-Face-of-Disasters.pdf 

 

Indústrias resilientes no Japão - lições aprendidas sobre 
como melhorar as indústrias competitivas em face de 
desastres causados por desastres naturais 

As indústrias criam empregos, catalisam investimentos e trazem avanços tecnológicos a 
um país. No entanto, à medida que as indústrias se expandem além das fronteiras e se 
tornam cada vez mais complexas, também aumentam seus riscos, incluindo impactos de 
desastres e mudanças climáticas. Desastres, 1 incluindo terremotos e eventos climáticos 
extremos, estão interrompendo as atividades industriais e, como resultado, minando o 
desenvolvimento econômico sustentável em muitos países. Seus efeitos revelam a 
natureza fundamentalmente interconectada de nossa cadeia de suprimentos global: até 
mesmo desastres distantes podem interromper a produção industrial local. Por exemplo, 
o Grande Terremoto do Leste do Japão (GEJE) acabou afetando mais de 5.000 das 30.000 
peças usadas nos veículos da General Motors, embora o Japão fosse considerado apenas 



um pequeno fornecedor para a empresa sediada em Detroit (Sheffi 2018). O objetivo 
deste estudo de caso no Japão é compartilhar lições baseadas na experiência do Japão de 
desenvolvimento industrial em face dos diversos riscos de desastres. O relatório enfocará 
o setor manufatureiro, dada sua importância para o desenvolvimento econômico do Japão 
e a interconexão com extensas cadeias de valor globais. As soluções japonesas para a 
indústria resiliente reunidas neste relatório complementam as apresentadas no relatório 
do Banco Mundial 'Indústrias resilientes: Competitividade em face dos desastres' (a ser 
publicado em 2020), que inclui uma Estrutura da Indústria Resiliente. Essa estrutura 
detalha várias maneiras pelas quais as considerações sobre desastres e mudanças 
climáticas podem ser integradas aos vários projetos de investimento de desenvolvimento 
industrial que o Banco Mundial apoia em diversos países e regiões. 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/757291604041567018/pdf/Resilient-Industries-in-
Japan-Lessons-Learned-on-Enhancing-Competitive-Industries-in-the-Face-of-Disasters-Caused-by-Natural-
Hazards.pdf 

 

EVENTOS 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: GESTÃO PÚBLICA EM PROTEÇÃO E 
DEFESA CIVIL  

Este curso tem como público-alvo de suas ações, os profissionais de nível superior que 
possuam interesse na área e que preferencialmente atuam no Sistema de Proteção e 
Defesa Civil nas três esferas de governo. 

FONTE:https://www.ufjf.br/gppdc/processo-seletivo/edital/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 


