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COVID-19: Impacto na saúde mental e linhas de ajuda de 
abuso doméstico 

O surto de COVID-19 representou e continua a representar desafios significativos para os 
serviços de emergência e autoridades públicas. Embora os call centers dos serviços de 
emergência tenham observado mudanças no volume de chamadas de emergência 
durante este período, a pandemia também impactou consideravelmente as linhas de 
apoio para saúde mental e violência doméstica. Os bloqueios em países em todo o mundo 
criaram sentimentos de ansiedade ou isolamento para muitas pessoas ou intensificaram 
os problemas de saúde mental pré-existentes. 

Muitos países, portanto, viram aumentos nas chamadas para linhas de apoio de saúde 
mental e tomaram medidas para aumentar a capacidade de seus serviços. Devido aos 
períodos de medidas restritivas, autoridades e organizações também expressaram sérias 
preocupações sobre a segurança das vítimas de violência doméstica. Embora alguns países 
tenham visto um aumento nas ligações para linhas de ajuda sobre violência doméstica, 
outros viram o volume de ligações cair, pois as vítimas não conseguem mais acessar a 
ajuda. 

Este documento explorará o impacto do surto COVID-19 nas linhas de ajuda de saúde 
mental e violência doméstica, principalmente em países europeus. Também destacará 
algumas das medidas tomadas em diferentes países para garantir que as pessoas tenham 
acesso à ajuda de que precisam. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/74107_covid19impacthelplines3.pdf 

 



 

Melhorando a preparação para uma pandemia: lições do 
COVID-19 

Este relatório da Força-Tarefa Independente patrocinado pelo CFR busca fazer 
exatamente isso, enquadrando a doença pandêmica como uma ameaça total à segurança 
global e nacional que nem os Estados Unidos nem o mundo podem se dar ao luxo de 
ignorar novamente. Argumenta que futuras ameaças de pandemia são inevitáveis e 
possivelmente iminentes; os formuladores de políticas devem se preparar para eles e 
identificar o que deu errado nos EUA e na resposta multilateral.  

A Força-Tarefa apresenta suas descobertas agrupadas em três seções: 

1. a inevitabilidade das pandemias e a lógica da preparação 
2. Uma avaliação da resposta global ao COVID-19, incluindo o desempenho da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), fóruns multilaterais e o principal acordo 
legal internacional que rege a doença pandêmica 

3. O desempenho dos Estados Unidos, embora também retire lições de outros países, 
incluindo vários cujos resultados contrastam favoravelmente com a experiência 
dos EUA.  

FONTE:https://www.cfr.org/report/pandemic-preparedness-lessons-COVID-
19/pdf/TFR_Pandemic_Preparedness.pdf 

 

Gestão de risco de pandemia de gripe: um guia da OMS 
para informar e harmonizar a preparação e resposta a 
pandemia nacional e internacional 

Esta orientação pode ser usada para informar e harmonizar a preparação e resposta a 
pandemias nacionais e internacionais. Os países devem considerar a revisão e / ou 
atualização dos planos nacionais de preparação e resposta à influenza para refletir a 
abordagem adotada neste guia. Também são articulados os papéis e responsabilidades da 
OMS relevantes para a preparação para uma pandemia, em termos de liderança global e 
apoio aos Estados-Membros em linha com outras políticas das Nações Unidas (ONU) de 
gestão de crises e emergências. Este documento não pretende substituir os planos 
nacionais, que devem ser desenvolvidos por cada país. 



FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272829/WHO-WHE-IHM-GIP-2017.1-
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Unicef prepara estoque de 1 bilhão de seringas 
para futura vacina contra Covid-19 
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, vai reservar 520 milhões de 
seringas até o final do ano para garantir o abastecimento quando uma vacina contra a 
Covid-19 estiver pronta. Até 2021, o plano é chegar a 1 bilhão destes equipamentos.  

Assim que as vacinas forem licenciadas, o mundo precisará de tantas seringas quantas 
doses de vacina. O objetivo é garantir que o tipo de equipamento chegue aos países antes 
das vacinas.  

Preparação  

Supondo que haja doses suficientes, o Unicef prevê a entrega de mais de 1 bilhão de 
seringas. Além disso, comprará 620 milhões para programas contra outras doenças, como 
o sarampo e febre tifoide.   

Em comunicado, a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, disse que “vacinar o 
mundo contra a Covid-19 será um dos maiores empreendimentos em massa da história da 
humanidade e é preciso agir tão rápido quanto a produção de vacinas.”  

Segundo a chefe da agência, para isso acontecer, é preciso atuar agora. Para Fore,  as 
seringas “poderão ser enviadas de forma rápida e econômica.”  

A agência está trabalhando com o seu parceiro Aliança Global de Vacinas, Gavi.   

Distribuição   

Além das seringas, o Unicef também está comprando 5 milhões de caixas de segurança 
para que os materiais possam ser descartados de maneira segura, evitando o risco de 
ferimentos e doenças transmitidas pelo sangue. Cada caixa contém 100 unidades.   

Equipamentos de injeção têm vida útil de cinco anos. Os prazos de entrega também são 
longos, pois esses itens são volumosos e precisam ser transportados por frete marítimo.   

As vacinas sensíveis ao calor são normalmente transportadas mais rapidamente 
por via aérea. Além de economizar tempo, a compra antecipada de seringas e caixas de 
segurança também reduz a pressão no mercado e previne picos iniciais de demanda.  



Compra antecipada de seringas e caixas de segurança reduz a pressão no mercado e 
previne picos iniciais de demanda 

Parceria  

Como o principal coordenador de compras da Gavi, o Unicef já é o maior comprador 
individual de vacinas do mundo, adquirindo mais de 2 bilhões de doses de vacinas 
anualmente para imunização de rotina e resposta a surtos em nome de quase 100 países.  

Todos os anos, a agência fornece vacinas para quase metade das crianças do 
mundo, adquirindo e fornecendo entre 600 e 800 milhões de seringas para programas 
regulares de imunização. As vacinas contra a Covid-19 devem triplicar ou 
quadruplicar esse número.  

Em comunicado, o diretor executivo da Gavi, Seth Berkley, lembrou que, ao longo de duas 
décadas, a Aliança Global de Vacinas ajudou mais de 822 milhões de crianças dos países 
mais vulneráveis do mundo a ter acesso a vacinas essenciais.  

Segundo ele, “isso não teria sido possível sem a parceria com o Unicef e é essa mesma 
colaboração que será fundamental para o trabalho da Gavi com o Covax.”  

Segurança  

Para garantir que as vacinas sejam transportadas e armazenadas na temperatura certa, 
o Unicef e a OMS estão mapeando os equipamentos da cadeia de frio e a capacidade de 
armazenamento, tanto no setor privado quanto no público. Também estão preparando as 
orientações para os países receberem as vacinas.  

Henrietta Fore disse que as agências estão “fazendo tudo o que podem para entregar 
esses suprimentos essenciais de forma eficiente, eficaz e na temperatura certa, como já 
fazem tão bem em todo o mundo.”  

Mesmo antes da pandemia, com o apoio da Gavi e em parceria com a OMS, o 
Unicef estava atualizando o equipamento da rede de frio existente nas unidades de saúde 
dos países para garantir que as vacinas permaneçam seguras e eficazes durante toda a 
viagem.  

Desde 2017, mais de 40 mil geladeiras de cadeia de frio foram instaladas em unidades de 
saúde, principalmente na África. Na maioria dos países, o Unicef promove tecnologias 
solares para ajudar a manter as cadeias de abastecimento.  

No Sudão do Sul, por exemplo, o país menos eletrificado do mundo, onde as 
temperaturas frequentemente excedem 40 º C, mais de 700 unidades de saúde foram 
equipadas com geladeiras de energia solar, aproximadamente 50% das unidades de saúde 
do país.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1730012?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=e7ee26b676-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_20_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-e7ee26b676-105027597 



 

Setembro de 2020  foi o mais quente desde que há 
registros 
O mês  passado foi “o setembro mais quente de que há registro em todo o mundo”, 
informou a Organização Meteorológica Mundial, OMM.  

A agência da ONU cita ainda dados Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos 
Estados Unidos, Noaa, mostrando que os primeiros nove meses de 2020 foram os 
segundos mais quentes, depois de 2016.  

Recordes   

Todos os 10 setembros mais quentes ocorreram desde 2005. Além disso, os sete 
setembros mais quentes ocorreram nos últimos sete anos, entre 2014 e 2020, 
continuando a tendência de aquecimento de longo prazo.  

A variação da temperatura da superfície terrestre e oceânica do hemisfério sul da média 
em setembro de 2020 foi a maior já registrada. Enquanto isso, o Hemisfério Norte teve 
seu terceiro mês de setembro mais quente já registrado.  

Em relação à extensão do gelo marinho do Ártico, foi a segunda menor já registrada. Por 
outro lado, o gelo marinho da Antártica ficou acima da média.  

Pandemia  

Os dados mais recentes sublinham a principal conclusão do recente relatório Unidos pela 
Ciência, coordenado pela OMM, de que as alterações climáticas não pararam com a Covid-
19.  

As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera estão em níveis recordes e 
continuam aumentando. Após um declínio temporário causado pelo bloqueio e 
desaceleração econômica, as emissões estão agora caminhando para os níveis antes da 
pandemia.  

Em comunicado, o secretário-Geral da OMM, Petteri Taalas, disse que os anos entre 2016 
e 2020 “estão se tornando o quinquénio mais quente já registrado.”  

Taalas contou que “embora muitos aspectos de nossas vidas tenham sido interrompidos 
em 2020, a mudança climática continuou inabalável.”  

Os anos entre 2016 e 2020 estão se tornando o quinquénio mais quente já registrado 
Segundo ele, “o mundo não está no caminho certo para cumprir as metas acordadas para 
manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 ° C ou 1,5 ° C acima dos níveis 
pré-industriais.”  



Temperaturas  

Entre janeiro e setembro, a temperatura da superfície do oceano e da terra no hemisfério 
norte empatou com os valores de 2016, se tornando o período mais quente desde que os 
registros globais começaram em 1880.   

Já o Hemisfério Sul, teve seu quarto período mais quente registrado.  

Nesses meses, Europa, Ásia e Golfo do México tiveram seu período mais quente. No norte 
da Ásia, as temperaturas estavam pelo menos 3° C acima da média. A região da América 
do Sul e do Caribe teve uma temperatura que se classificou como a segunda mais alta já 
registrada.  

Enquanto isso, condições mais frias do que a média apenas aconteceram no Alasca, oeste 
do Canadá, norte da Índia e oceanos do sul.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/10/1729872?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=e7ee26b676-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_20_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-e7ee26b676-105027597 

 

Cidades em risco - Construindo um futuro resiliente para 
os centros urbanos do mundo 

Este novo relatório do Lloyd's encomendado antes do COVID-19 fornece uma análise 
abrangente dos riscos que as cidades enfrentam e enfrentarão no futuro. Ele analisa seus 
impactos e como as áreas urbanas podem se proteger dessas ameaças.  

Também sugere maneiras pelas quais as seguradoras e as autoridades relevantes podem 
trabalhar juntas para construir resiliência, reduzir riscos e desenvolver novos produtos e 
serviços de seguro que atendam às necessidades de risco das cidades. 

Este estudo ajuda os administradores municipais e gerentes de risco, bem como as 
seguradoras e corretores de mercado do Lloyd's, a compreender os riscos que 
influenciarão o design e a função das cidades na próxima década e como o 
desenvolvimento de produtos de seguro pode responder a essas mudanças. 

O relatório também fornece as  principais conclusões relacionadas a 7 aspectos 
principais:  

1. As tendências que moldam as cidades 
2. Riscos futuros que as cidades enfrentam 
3. O papel que o seguro pode desempenhar na proteção das cidades 
4. Barreiras que impedem as cidades de comprar seguro 
5. Próximas etapas para seguradoras e funcionários municipais 



6. Compreender o papel da indústria de seguros 
7. Ideias para desenvolvimento de produtos  

https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports/library/understanding-
risk/cities-at-risk 

 

COVID-19: Impacto nas atividades PSAP 

Os serviços de emergência em todo o mundo enfrentaram muitos desafios durante a 
pandemia COVID-19. Este relatório explora o impacto e a resposta das organizações de 
emergência, principalmente na Europa, durante o primeiro pico da crise. O relatório 
destaca que, embora alguns países não tenham experimentado uma mudança significativa 
no número total de chamadas de emergência, alguns países, especialmente os mais 
afetados pelo surto, viram um fluxo de chamadas que desafiou a capacidade de seus call 
centers de emergência. Números alternativos, como números médicos não emergenciais 
e linhas diretas de informações de crise dedicadas, foram uma ferramenta útil para 
reduzir o número de chamadas de emergência e evitar a saturação dos call centers. É 
particularmente útil se esses números já forem bem estabelecidos e conhecidos entre a 
população. Além do que, além do mais, os serviços foram frequentemente impactados de 
forma diferente, com muitos países notando um aumento nas chamadas médicas de 
emergência e uma diminuição nas chamadas de emergência não médicas (bombeiros e 
resgate, polícia). Isso destaca a importância de promover sinergias entre os serviços de 
emergência. A cooperação entre agências e a combinação de recursos devem ser levadas 
em consideração. Os call centers de emergência responderam de várias maneiras aos 
desafios enfrentados, incluindo a introdução de novos protocolos e esforços para 
aumentar o número de funcionários. No entanto, melhorias ainda podem ser feitas. A 
cooperação entre agências e a combinação de recursos devem ser levadas em 
consideração. Os call centers de emergência responderam de várias maneiras aos desafios 
enfrentados, incluindo a introdução de novos protocolos e esforços para aumentar o 
número de funcionários. No entanto, melhorias ainda podem ser feitas. A cooperação 
entre agências e a combinação de recursos devem ser levadas em consideração. Os call 
centers de emergência responderam de várias maneiras aos desafios enfrentados, 
incluindo a introdução de novos protocolos e esforços para aumentar o número de 
funcionários. No entanto, melhorias ainda podem ser feitas. 

FONTE:https://eena.org/knowledge-hub/documents/report-impact-of-covid-19-on-psap-activities/ 

 



 

Padrões de dados de danos e perdas para BIPAD 

A falta de padrões e definições claros é frequentemente considerada um dos maiores 
desafios na compilação de dados confiáveis sobre perdas por desastres, bem como na 
gestão e redução de riscos de desastres com base em evidências. O compartilhamento de 
informações entre diferentes atores seria muito facilitado pelo desenvolvimento de uma 
terminologia comum e pela adoção de indicadores de medição padrão, bem como 
formatos de avaliação interoperáveis com um conjunto mínimo de indicadores padrão. 

O objetivo deste documento é fornecer orientação sobre o registro e a agregação de 
dados de danos e perdas relativos aos impactos humanos e econômicos de eventos de 
desastre no contexto do Nepal. O relatório fornece uma avaliação das fontes existentes de 
dados junto com suas metodologias associadas e apresenta orientações de definição que 
podem ser aplicadas no futuro para criar e manter banco de dados de danos e perdas. 

O relatório fornece uma breve visão geral de algumas das estruturas globais de registro de 
danos e perdas, como Desinvetar, EM-DAT e Natcat Service, e os indicadores usados 
nesses bancos de dados. Para o Nepal, e particularmente no contexto do BIPAD, apenas 
DesInventar poderia ser usado como uma referência para o conjunto de dados históricos, 
dada sua ampla cobertura espacial e temporal, em comparação com outras bases de 
dados globais. No entanto, o banco de dados Desinventar sofre com a falta de integridade 
e consistência. 

O relatório fornece uma avaliação das fontes de dados existentes que estão atualmente 
disponíveis para uso imediato e faz uma análise comparativa dos vários indicadores 
usados. Essas fontes de dados incluem Desinventar (1971-2011), portal de RRD (2011-
presente) e relatórios de incidentes da Polícia do Nepal. Essas fontes de dados carecem de 
abrangência e consistência espacial e temporal. No entanto, para ter uma compreensão 
holística dos danos e perdas causados por desastres em todo o Nepal, todas essas fontes 
de dados precisam ser devidamente padronizadas antes de fazer qualquer julgamento 
analítico. 

Os princípios orientadores para registro e manutenção de banco de dados de perdas e 
danos são brevemente discutidos. É necessário incorporar esses princípios ao coletar os 
dados de perdas e danos após o evento de desastre. O relatório propõe ainda uma 
estrutura conceitual para medir o impacto humano e econômico dos desastres, de acordo 
com os padrões internacionais e iniciativas nacionais. Ele fornece uma definição para os 
indicadores propostos que são independentes de linguagem para serem claramente 
compreendidos por diversas partes interessadas no setor de gestão de risco de desastres, 
independentemente de suas funções e níveis. 



As lacunas no módulo de Danos e Perdas do BIPAD são identificadas em relação às 
estruturas globais e recomendações são feitas. O identificador exclusivo para cada evento 
de desastre, metadados associados e a provisão para classificação de perigo são alguns 
dos componentes que podem ser prontamente incorporados no módulo. 

Embora o formato desenvolvido pela Polícia do Nepal seja abrangente e esteja em linha 
com as estruturas globais, ele não foi implementado em sua totalidade. O formato em si 
não é intuitivo para que os entrevistadores entendam sua essência e registrem os dados 
de danos e perdas com precisão. Por este motivo, surge a oportunidade de desenvolver 
um aplicativo que espelhe a metodologia e os indicadores do formato da Polícia do 
Nepal. Dessa forma, os dados poderiam ser gravados digitalmente com a funcionalidade 
de edição retroativa das figuras, pois as informações podem começar a surgir vários dias 
após o evento. 

Atualmente, a polícia do Nepal e algumas outras organizações governamentais parecem 
estar envolvidas na avaliação de perdas em desastres e na subsequente coleta de 
dados. Mais atores podem ser incentivados para esses processos, garantindo a 
consistência por meio de aplicativos padronizados ou modelos de avaliação. No entanto, 
isso exigiria iniciativas substanciais de capacitação e investimento em infraestrutura de TI. 

Para concluir, este relatório pode atuar como um passo adiante no sentido de fortalecer a 
coleta sistemática e padronizada de informações e dados sobre a ocorrência e impactos 
de desastres como uma ferramenta essencial para governos e instituições responsáveis 
por atividades de socorro e recuperação, bem como para desastres gestão e redução de 
riscos. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/73986_73986damageandlossdatastandardsforb.pdf 

 

Atualização da arquitetura de banco de dados de perda do 
Centro de Conhecimento de Gerenciamento de Risco de 
Desastre para gerenciamento de risco de desastre 

Dados de perdas e danos de desastres coletados sistematicamente, comparáveis e 
robustos são um elemento essencial dos processos de avaliação e gerenciamento de 
riscos. A prática atual no registro de dados de perda de desastres em toda a UE mostra 
que quase não existem dados comparáveis de perdas e danos de desastres: existem 
diferenças nos métodos de registro de dados, bem como nas abordagens de governança 
para gerenciar dados de perdas e danos em desastres. A falta de normas para a recolha e 
registo de dados sobre danos e perdas representa o principal desafio para a partilha e 



comparação de dados sobre danos e perdas, especialmente para a cooperação 
transfronteiriça dentro da UE. 

Este relatório é baseado em uma análise precisa de várias bases de dados desenvolvidas a 
partir de um número diversificado de propósitos para coletar, registrar e agregar 
informações sobre perdas ocorridas após um choque provocado por diferentes perigos. O 
relatório propõe uma estrutura comum de banco de dados genérico capaz de acomodar e 
registrar adequadamente as particularidades exigidas de uma grande variedade de 
eventos desencadeados por qualquer tipo de perigo. 

FONTE:https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC114684/update_disaster_risk_man
agement_knowledge_centre_loss_database_architecture_disaster_risk-1.pdf 

 

Editorial: Causas raízes e dilemas políticos do desastre 
global pandêmico COVID-19 

Este artigo argumenta que a pandemia COVID-19, além de suas propriedades 
epidemiológicas, deve ser analisada holisticamente como um desastre, em termos de suas 
causas, desenvolvimento, impacto e respostas políticas concomitantes. 

Hoje, o termo “pandemia” é tanto uma metáfora para um processo global quanto uma 
instância específica desse processo. O processo em questão é uma forma distorcida de 
desenvolvimento, cuja expressão no neoliberalismo produziu de forma “pandêmica” uma 
riqueza colossal mas altamente concentrada, enorme desigualdade e vasta destruição 
ambiental, com profundas implicações para a construção do risco aos perigos naturais e 
antropogênicos globalmente . A instância específica é a pandemia COVID-19, um desastre 
global em escala que transcende regiões ecológicas, fronteiras nacionais, economias e 
sociedades, sobrecarregando suas capacidades específicas para lidar com a interrupção 
das funções sociais. O número atual de casos no total ultrapassa 32 milhões de casos, 
987.000 mortes, até o momento desta redação, e pode custar ao PIB global até US $ 82 
trilhões em cinco anos. 

A pandemia põe a nu a interdependência, complexidade e desigualdade criadas pelo 
sistema global, ligadas na condução da catástrofe. Com a crescente globalização do 
comércio e da migração, a intensificação dos vínculos também está impulsionando a 
globalização dos fenômenos biofísicos que estão criando problemas, incluindo desastres, 
em todas as escalas no espaço e no tempo. Assim, além de sua epidemiologia, 
argumentamos aqui que a pandemia COVID-19 deve ser analisada holisticamente como 
um desastre. 



FONTE:https://www.preventionweb.net/files/74098_74098edrootcausespolicydilemmascovi.pdf 

 
Livro de gestão nacional abrangente COVID-19 

Esta diretriz nacional foi estabelecida para orientar os formuladores de políticas e 
profissionais de saúde em relação à epidemia de doença coronavírus de 2019 na 
Etiópia. Ele detalha a abordagem padronizada para a utilização dos recursos limitados do 
país, minimiza o dilema e a confusão na gestão de casos. Essa diretriz de prevenção e 
tratamento engloba princípios de prevenção e controle de infecção, desde a cena até a 
alta e sistema de sepultamento seguro em caso de morte. 

FONTE:http://www.moh.gov.et/ejcc/sites/default/files/2020-
04/COVID%2019%20Handbook%20for%20health%20professionals%20FMOH%202020.pdf 

 

Estratégia de mitigação eficaz na fase inicial da pandemia 
COVID-19 na China 

Este artigo expõe algumas das intervenções bem-sucedidas de saúde pública relacionadas 
à covid que foram feitas na China na esperança de que seu entendimento forneça ideias 
para o controle da epidemia internacional. 

Nos últimos cinco meses, o sucesso no controle da epidemia nacional de doença 
coronavírus 2019 (COVID-19) foi testemunhado na China. A implementação de medidas 
de saúde pública é responsável pelo sucesso, que inclui diferentes intervenções nas fases 
iniciais ou posteriores do surto. 

Este artigo compartilha a ideia de que países com diferentes situações de epidemia ainda 
podem implementar as medidas de mitigação e supressão que se mostraram eficazes na 
China. 

FONTE:https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-020-00759-3 

 

 



 

O efeito da mobilidade humana e das medidas de controle 
na epidemia de COVID-19 na China 

O surto de doença coronavírus em curso em 2019 (COVID-19) se expandiu rapidamente 
em toda a China. As principais intervenções comportamentais, clínicas e estaduais foram 
realizadas para mitigar a epidemia e prevenir a persistência do vírus em populações 
humanas na China e em todo o mundo. Ainda não está claro como essas intervenções sem 
precedentes, incluindo restrições de viagens, afetaram a propagação do COVID-19 na 
China. Usamos dados de mobilidade em tempo real de Wuhan e dados de casos 
detalhados, incluindo histórico de viagens, para elucidar o papel da importação de casos 
na transmissão em cidades da China e para averiguar o impacto das medidas de 
controle. No início, a distribuição espacial dos casos COVID-19 na China foi bem explicada 
por dados de mobilidade humana. Após a implementação das medidas de controle, essa 
correlação caiu e as taxas de crescimento tornaram-se negativas na maioria das 
localidades, embora as mudanças na demografia dos casos relatados ainda fossem 
indicativas de cadeias locais de transmissão fora de Wuhan. Este estudo mostra que as 
medidas drásticas de controle implementadas na China mitigaram substancialmente a 
disseminação da COVID-19. 

FONTE:https://science.sciencemag.org/content/sci/368/6490/493.full.pdf 
FONTE:https://science.sciencemag.org/content/suppl/2020/03/24/science.abb4218.DC1 

 

 

Pandemias emergentes: lição para uma abordagem de 
saúde única 

Devido à íntima interface humano-animal-ambiental, o controle de epidemias / 
pandemias requer colaboração multissetorial entre várias disciplinas, o que sugere uma 
abordagem de Saúde Única para compreender os determinantes biológicos, sociais, 
ambientais e genéticos da saúde e doenças de humanos e animais ( Mackenzie e 
Jeggo,  2019 ). Para prevenir e controlar essas doenças emergentes, podemos precisar 
desenvolver sistemas mais avançados, como plataformas de vigilância de precisão 
genômica que ajudam a detectar e relatar os casos de surtos a tempo (Acharya et 
al.,  2019 ). 

 
FONTE:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/vms3.361 



 

Diálogo global sobre como responder à pandemia e crise 
econômica COVID-19 - resumo para a formulação de 
políticas 

A crise do COVID-19 fornece um primeiro vislumbre de como as crises do clima e da 
biodiversidade afetarão o mundo. 

Construir uma recuperação inclusiva, verde e resiliente é agora um desafio global urgente 
e compartilhado. Devemos reconstruir de uma forma que aborde os desafios muito 
significativos de curto prazo de desemprego, insegurança alimentar e impulsionando a 
economia, enquanto enfrentamos os fatores subjacentes às mudanças climáticas e perda 
de biodiversidade. Como os pacotes de estímulo estão surgindo na velocidade da luz e o 
poder da incumbência e da inércia é forte, precisamos construir rapidamente apoio 
público e político para a mudança 

O caminho a frente 

À medida que os países avançam no difícil caminho de recuperação da crise COVID, os 
participantes do Diálogo Global destacaram cinco prioridades principais: 

1. As pessoas devem estar no centro de uma recuperação verde e resiliente.  
2. A maioria dos países e instituições ainda não investiu adequadamente em uma 

recuperação verde e resiliente.  
3. A recuperação deve colocar a resiliência em seu centro .  
4. As crises globais costumam estar interligadas.  
5. A cooperação internacional e a solidariedade devem ser intensificadas em 

tempos de crise .  

FONTE:https://files.wri.org/s3fs-public/uploads/bmu-wri-dialogue-summary.pdf 
 

 

Uma nova economia para uma nova era: elementos para a 
construção de uma economia mais eficiente e resiliente no 
Brasil (português) 



Este estudo traz evidências de que o Brasil está pronto para adotar esse novo rumo 
econômico, sem desestabilizar setores importantes, aplicando tecnologias, leis ou 
projetos de lei existentes e pendentes de aprovação. Esse novo caminho também está 
alinhado a uma economia de baixo carbono. 
FONTE:https://wribrasil.org.br/pt/publicacoes/new-economy-brazil-efficient-resilient-build-back-
better?utm_source=twitter&utm_medium=newclimateecon&utm_campaign=socialmedia&utm_term=6f7
c231b-b7df-4235-88b2-c8c65b87ab30 
 
FONTE:https://wribrasil.org.br/sites/default/files/af_neb_sumarioexecutivo_0.pdf 
 

 

Monitor de safra GEOGLAM para relatório de alerta 
precoce: outubro de 2020 

O GEOGLAM Crop Monitor for Early Warning (CM4EW) é uma avaliação consensual 
internacional e transparente de múltiplas fontes das condições de cultivo, status e 
condições agro-climáticas que provavelmente impactarão a produção global. O CM4EW 
informa sobre os riscos climáticos, como secas, inundações e condições meteorológicas 
extremas, bem como pragas e doenças nas colheitas, como parte de seu monitoramento 
de países em risco de fome e para fornecer avisos antecipados de quebras de safras 
iminentes. O relatório CM4EW é publicado online todos os meses. Este problema cobre as 
condições em setembro de 2020. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/74126_74126earlywarningcropmonitor202010.pdf 
 

 

Guia de princípios de comunicação de risco: um guia para a 
comunicação com populações socialmente vulneráveis ao 
longo do ciclo de vida do desastre 

Este documento deve ser usado como um guia de alto nível para o avanço das melhores 
práticas de comunicação de risco. Ele sintetiza a pesquisa acadêmica e a orientação 
disponível sobre o tópico de perigos e comunicação de risco de desastre. 

Ele se baseia em uma série de recomendações baseadas em evidências para comunicar 
riscos de maneira eficaz em todo o ciclo de vida do desastre e os sintetiza em três 
princípios abrangentes: 



1. Comunique-se por meio de mensageiros familiares e confiáveis (páginas 5-11) 
2. Forneça informações claras e acionáveis (páginas 12-17) 
3. Adaptação de mensagens e caminhos de informação para públicos-alvo (páginas 

18-23) 

Além disso, este guia integra percepções importantes que podem ser aplicadas à 
comunicação envolvendo populações socialmente vulneráveis. A vulnerabilidade social 
influencia a capacidade de antecipar, enfrentar, resistir e se recuperar do impacto de um 
desastre. Populações socialmente vulneráveis são, portanto, mais propensas a sofrer 
impactos negativos desproporcionais de desastres, incluindo sofrimento emocional, perda 
de propriedade, deslocamento temporário ou permanente, doença e morte. Em vez de 
gerar um conjunto diferente de regras para engajar esses grupos, este documento visa 
destacar como os princípios gerais e amplamente aceitos de comunicação de risco podem 
ser aplicados de maneira cuidadosa a populações que são frequentemente 
marginalizadas, negligenciadas ou difíceis de alcançar 

FONTE:https://hazards.colorado.edu/uploads/freeform/Risk%20Communication%20Guide_FINAL_508.pd
f 

 

Comunicação de risco envolvendo populações vulneráveis: 
uma bibliografia comentada 

Este documento deve ser usado como uma bibliografia de recurso para uma leitura 
aprofundada sobre as melhores práticas de comunicação de risco. Ele resume a pesquisa 
acadêmica e orientação prática sobre o tópico de perigos e comunicação de risco de 
desastre, com um foco particular nas populações socialmente vulneráveis. 

É organizado em torno de três seções principais, incluindo: 

1. Orientação geral de comunicação de risco 
2. Comunicação de risco e vulnerabilidade social 
3. Comunicação de risco em todo o ciclo de vida do desastre 

Esta bibliografia identifica princípios de comunicação de risco amplamente aceitos que se 
aplicam a todo o ciclo de vida do desastre; no entanto, o foco na vulnerabilidade social o 
diferencia de outros recursos publicados sobre o tema da comunicação de risco. Ele 
destaca materiais que demonstram como os insights de comunicação de risco se aplicam a 
uma ampla gama de grupos socialmente vulneráveis - definidos aqui como aqueles que 
enfrentam riscos de desastres desproporcionais devido a uma variedade de condições 
históricas, sociais, econômicas e políticas 



 
FONTE:https://hazards.colorado.edu/uploads/freeform/Risk%20Communication%20Annotated%20Biblio
graphy_FINAL_508.pdf 
 
 

 

A influência da comunicação de risco sob medida no 
comportamento adaptativo individual 

O objetivo deste artigo é analisar os sistemas de comunicação de risco existentes 
disponíveis em diferentes países e, assim, obter uma compreensão do estado da 
arte. Especialmente os sistemas que têm o objetivo de comunicar informações 
personalizadas sobre os riscos de inundação são examinados em mais detalhes. Um 
exemplo de via de comunicação bidirecional dentro de um sistema de comunicação 
alemão chamado Hochwasserpass é discutido. 

Este documento demonstra claramente que a confiança na fonte de informações é um 
bloco de construção vital para métodos de comunicação de risco bem-sucedidos. O 
especialista, como fonte de informação, não deve ser apenas um especialista em riscos de 
enchentes, mas também um membro da comunidade conhecido do 
povo. Consequentemente, os sistemas de comunicação de risco de inundação podem 
motivar um comportamento adaptativo sob certas condições. Deve haver uma conexão 
pessoal com o remetente (o especialista ou autoridade que aconselha) e uma via de 
comunicação bidirecional que inclua uma transferência de conhecimento mútuo de e para 
o remetente e o destinatário. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212420919309008?token=EDB96D4A7658085C3E672
B950B54546804B662BDE40CFF66620AA541706761A42DA4F8A823D69C2EBC11A2DD9EE15978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
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 

                    

 

 

 


