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Américas tem número recorde de internações por Covid-
19, diz agência da ONU 
Um número recorde de hospitalizações causadas pela Covid-19 nas Américas está 
preocupando a Organização Pan-Americana da Saúde, Opas.  

Nesta quarta-feira, o vice-diretor da agência, Jarbas Barbosa, falou a jornalistas de 
Washington e disse que com as unidades de saúde sobrecarregadas, o setor terá 
dificuldades de tratar aqueles doentes mais graves.  

Balanço  

Barbosa lembrou que 23 milhões de pessoas já foram infectadas nas Américas e mais de 
680 mil perderam a vida.   

Somente na semana passada, foram notificados mais de 1 milhão de novos casos nos 
Estados Unidos, o país mais afetado na região seguido do Brasil.  

  

A Opas contou que o Canadá está vendo um ressurgimento de infecções e o México já 
ultrapassou 1 milhão de novos casos.  

Uma das maiores preocupações da Organização Pan-Americana da Saúde é com a América 
Central por causa da passagem dos furacões Eta e Iota que atrapalharam a resposta à 
pandemia.  

Desafios  



Já em partes da América Latina, como os países andinos e a Argentina, a Covid-19 mostra 
uma tendência de redução, que já dura três semanas.   

Uruguai indicou aumento em alguns pontos do país. No Brasil, houve uma alta de novos 
casos e de mortes em alguns estados.  

Para Jarbas Barbosa, a boa notícia é a iminência de autorização para a vacina contra a 
doença, após relatos de que algumas candidatas à imunização alcançaram mais de 94% de 
eficiência nos testes realizados.  

O médico diz que os resultados são “encorajadores”. Muitos fabricantes começaram a 
produzir unidades antes de receberem a aprovação, mas o especialista disse que apenas 
uma vacina segura e eficaz será endossada pela OMS e disponibilizada através 
da iniciativa Covax.  

Doses  

A Opas lembra para a América Latina e o Caribe vacinarem 20% da população, será 
necessário gastar US$ 2 bilhões.  Um investimento “necessário e inteligente”, segundo o 
vice-diretor da agência.  

Barbosa contou que a Opas está atuando com os países-membros e coma União Europeia, 
além de outros doadores, para assegurar a vacinação em países de baixa renda.  

Duas vacinas contra Covid-19 tiveram resultados preliminares positivos 
Até o final de 2021, a Covax pretende distribuir pelo menos 2 bilhões de doses de 
vacinas em todo o mundo, de forma rápida e equitativa, mas as doses não 
serão suficientes para todos.   

Segundo o especialista, “o principal objetivo da primeira fase da vacinação é salvar vidas.”  

Transporte  

Por isso, será dada prioridade a funcionários de saúde e outros trabalhadores da linha de 
frente, bem como aqueles em risco de desenvolver formas graves da doença.  

A Opas está auxiliando os governos para revisarem seus programas de imunização. 
Algumas das vacinas podem precisar de novas maneiras de armazenamento, transporte e 
distribuição.  

Jarbas Barbosa lembrou que ainda faltem alguns meses para a vacinação começar e que 
não se deve baixar a guarda mantendo medidas de prevenção.  

Um outro aviso é contra “rumores e teorias de conspiração que se espalham por toda a 
região” tentando interromper uma futura imunização e impedir a resposta à crise.   

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1733302?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=2eb2ede9dd-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_19_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-2eb2ede9dd-105027597 



 

Nota Técnica da INEE sobre Educação durante a Pandemia 
da COVID-19 
Com base nos Requisitos Mínimos da INEE, esta publicação está orientada para 
profissionais e está alinhada com as várias fases da resposta à pandemia. Ao longo do 
documento, são destacadas ações principais, tarefas sugeridas e recursos práticos de 
apoio a cada uma dessas ações. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Technical%20Note%20on%20COVID-
19%20POR%202020-05-31.pdf 

 

Guia Preliminar Como lidar com os aspectos psicossociais e 
de saúde mental referentes ao surto de COVID-19 
 
Esta nota de instrução resume as principais considerações em Saúde Mental e Apoio 
Psicossocial (SMAPS) referentes ao novo surto de coronavírus (COVID-19). 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-
19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-
%20MHPSS%20%28Portuguese%29.pdf 

 

Guia COVID 19: Educação a Distância 
Este guia é destinado a: Comunidade escolar: professores e professoras, diretores e 
profissionais da educação; Família e decisores do Poder Público, especialmente das 
secretarias e conselhos de educação do país. Os objetivos são: 1. Compilar uma série de 
informações, dados e links úteis disponíveis em fontes confiáveis sobre Educação à 
Distância neste momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19) e de 
distanciamento social em casa; 2. Elaborar recomendações para a garantia do direito à 
educação nessas condições; 3. Orientar as comunidades escolares, as famílias e as e os 
profissionais da educação sobre como atuar para além da ação individual. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/COVID-19_Guia3-EaD_FINAL.pdf 



 

Retorno Seguro à escola: um guia prático 
Este guia auxilia a coordenação e as equipes de programas a planejarem um processo 
integrado e participativo para a reabertura segura das escolas. A implementação das 
atividades descritas neste guia dizem respeito às áreas de Educação; Água, Saneamento e 
Higiene (ASH); Saúde; Nutrição; Proteção da Criança; e Saúde Mental e Apoio Psicossocial 
(SMAP). As ações descritas neste guia devem ser contextualizadas, com base nas práticas 
locais e alinhadas aos padrões e orientações governamentais.  

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/Guia_Retorno%20Seguro%20Escola_%2026.8.20%20Digit
al.pdf 

 

 

Saúde Mental e Apoio Psicossocial 
Manual da INEE Sobre Apoio Psicossocial 
Este Manual da INEE procura dar resposta a uma lacuna nas ferramentas para educadores 
e profissionais que trabalham em contextos de emergência e crise, que estão atualmente 
disponíveis. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Guidance%20Note%20on%20Psychosocial%20Su
pport%20POR.pdf 

 

Módulo de treinamento/formação da INEE sobre AP-ASE 
Este módulo tem a duração de 3 horas (180 minutos) e inclui atividades e materiais de 
formação relacionados com Apoio Psicossocial (AP) e Aprendizagem Social e Emocional 
(ASE) em contextos de emergência. Além disso, inclui sugestões de atividades 
complementares que permitem compreender em maior profundidade os conceitos AP-
ASE, com uma duração adicional de 5 horas (270 minutos) 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Guidance%20Note%20on%20P
sychosocial%20Support%20POR.pdf 

 



 

Ponderar os Riscos: Encerramento e reabertura das escolas 
durante a COVID-19 
 
A Aliança para a Proteção da Criança na Ação Humanitária e a INEE juntaram-se para criar 
um documento estratégico que procura incentivar os decisores políticos a empenharem-
se numa análise minuciosa do impacto do encerramento e reabertura das escolas sobre a 
proteção e a educação de crianças e jovens, assim como do impacto sobre os níveis de 
transmissão da COVID-19. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/CPHA-
EiE%20Policy%20Paper%20v1.0%20PT%20LowRes.pdf 

 

Manual da INEE sobre Gênero 
 
O Manual da INEE sobre Género apoia as práticas educativas que privilegiam as questões 
de gênero, destinando-se a todas as pessoas envolvidas na educação em situações de 
emergência (EeE), como parte do processo de preparação, resposta ou reconstrução. Isto 
inclui governos, organizações não-governamentais, agências internacionais e entidades 
doadoras. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE_Gender_GN_POR.pdf 

 
Nota Técnica do INEE sobre Medição para Educação 
durante a Pandemia COVID-19  
Esta publicação de 15 páginas orientada para o profissional reflete as contribuições de 
uma série de membros do INEE, e particularmente daqueles que participaram de um 
workshop online de agosto de 2020 intitulado “Como monitoramos e avaliamos os 
programas de ensino à distância durante o COVID-19?” O objetivo desse workshop e desta 
Nota Técnica sobre Medição é ajudar a comunidade de educação em emergências a 
responder às questões técnicas e aos desafios enfrentados na resposta do COVID-19. 



A Nota Técnica sobre Medição baseia-se nos Padrões Mínimos da INEE para Educação: 
Preparação, Resposta e Recuperação como a estrutura global para fornecer educação de 
qualidade em emergências e se baseia nas seções em fases da Nota Técnica inicial da INEE 
sobre Educação durante o COVID-19 Pandemia . 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Technical%20Note%20on%20Measurement%20v
1.0%20EN%20LowRes.pdf 

 

 

Dossiers para a Comunidade Educativa 
 
1. Recomendações para pais, professores, psicólogos e diretores 
2. COVID-19 - Regressar à escola em tempo de pandemia: recomendações para pais e 
cuidadores, diretores e professores 

FONTE:https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/dossier_para_a_comunidade.pdf 

 

Educação e Proteção de crianças e adolescentes - 
Comunidade escolar, família e profissionais da educação e 
proteção da criança e do adolescente 
 
Guia destinado à comunidade escolar (professores/as, diretores/as e profissionais da 
educação), família (mães, pais, responsáveis, tias, tios, primas, primos, avós, irmãs e 
irmãos mais velhos) e assistentes sociais e demais profissionais da proteção da criança e 
do adolescente.    

Orientações para Escolas e Famílias e Cuidadores 
 
Prevenção e contenção da COVID-19 Como proteger as crianças na escola, em casa e na 
comunidade 
Este documento apresenta algumas mensagens e sugestões para envolver as direções das 
escolas, professores e professoras, pessoal não docente, pais e mães, encarregados de 
educação e membros da comunidade, bem como as próprias crianças, na promoção de 
ambientes seguros e saudáveis para todos. 

FONTE:https://inee.org/system/files/resources/unicef_covid-19_criancas.pdf  



FONTE:https://inee.org/system/files/resources/INEE%20Guidance%20Note%20on%20P
sychosocial%20Support%20POR.pdf 

 
Guia COVID 19: Comunidade Escolar 
Este Guia, de uma coleção de seis, procura ser uma plataforma para ampliar as vozes das 
comunidades escolares de vários estados do Brasil. Produzido pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, especialmente para abordar os efeitos do contexto da pandemia 
de COVID-19 na educação, tem o objetivo de concretizar o princípio constitucional da 
gestão democrática - que necessariamente envolve a participação dos trabalhadores e 
trabalhadoras da escola, das famílias e dos e das estudantes 

FONTE:https://guia6comunidade.wixsite.com/campanha 

 

Como aplicar as Normas Humanitárias para combater a 
COVID-19 
 
Com a disseminação global do coronavírus, como podem indivíduos, comunidades, os 
agentes humanitários, as autoridades locais e nacionais responderem melhor para 
assegurar os direitos de todas as pessoas afetadas? O Projeto Esfera e as normas dos seus 
parceiros podem orientar a nossa resposta. 

Pode encontrar neste guia, a reflexão sobre tópicos como: Norma Humanitária 
Fundamental, Parcerias, inclusão, Proteção da criança, entre outros. 

FONTE:https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Humanitarian-Standards-and-Coronavirus-
2020-PT.pdf 

 

Unicef marca Dia Mundial das Crianças ressaltando “danos 
irreversíveis” da Covid-19 
     
20 novembro 2020 
Este 20 de novembro, o Dia Mundial das Crianças marca o 31º ano da Convenção sobre os 
Direitos da Criança das Nações Unidas. Eventos presenciais e com transmissão online 
debatem avanços alcançados nos direitos infantis em vários países. 



Em nível global, o Fundo da ONU para a Infância, Unicef, realça a ameaça de “danos 
irreversíveis” causados pela pandemia em áreas como educação, nutrição e bem-estar dos 
menores. 

Crianças e adolescentes 

A agência lançou o relatório Evitando uma geração perdida por causa da Covid, revelando 
que uma em cada nove pessoas entre os casos notificados é criança ou adolescente. Esta é 
a realidade em 87 países analisados, formando 11% do total de 25,7 milhões de infecções. 

Crianças em um jardim de infância lavam as mãos em uma instalação apoiada 
pelo Unicef na Coreia do Norte. 
  

O estudo da agência destaca que embora os sintomas sejam leves em crianças, o número 
de contaminações tem aumentado no grupo. O impacto de longo prazo “pode mudar a 
vida” de uma geração inteira em áreas como educação, nutrição e bem-estar. 

No entanto, o Unicef quer dados mais confiáveis e desagregados por idade para  analisar 
tópicos como infecção, mortes e testes “com vista a entender melhor como a crise afeta 
crianças mais vulneráveis e orientar na resposta”. 

Escolas 

Baseada em “fortes indícios” de que as crianças podem transmitir o vírus, a agência 
destaca que há maiores benefícios em manter as escolas abertas em relação aos custos 
em fechá-las se forem cumpridas as atuais medidas básicas. 

Paulina, de 10 anos, sendo vacinada em centro da Venezuela apoiado pelo 
Unicef 
  

O relatório defende que as escolas não são o principal fator de transmissão comunitária e 
que as crianças têm maior probabilidade de contrair o vírus fora desse ambiente.  

Para a agência, as interrupções impostas a serviços essenciais de saúde e sociais para 
crianças devido à pandemia representam uma grave ameaça ao grupo.   

Em 140 países, a cobertura de serviços de saúde caiu em cerca de um terço. Foram 
afetadas áreas como vacinações de rotina, atendimento ambulatorial para doenças 
infecciosas infantis e serviços de saúde materna. Uma das maiores razões tem sido o 
medo de contrair a infecção. 

A cobertura dos serviços de nutrição para mulheres e crianças teve uma queda de 40% em 
135 países. Pelo menos 265 milhões de crianças ficaram sem a merenda escolar em todo o 
mundo. 

Assistentes sociais 



Mais de 250 milhões de crianças menores de cinco anos estão na iminência de perder a 
suplementação de vitamina A. Em setembro, houve 65 países onde baixaram as visitas ao 
domicílio de assistentes sociais, se comparadas ao mesmo período de 2019. 
De acordo com o relatório, 572 milhões de alunos são afetados pelo fechamentos de 
escolas que abrangem todo o país. Quando agregado, o número corresponde a 33% dos 
alunos matriculados em todo o mundo. 

Unicef pede que haja vacinas acessíveis. 
  

O Unicef estima que mais 2 milhões de mortes infantis aconteçam e haja um total de 200 
mil natimortos ao longo do próximo ano devido às crescentes interrupções graves de 
serviços de saúde e problemas de nutrição. 

Entre 6 e 7 milhões de menores de cinco anos crescerão com debilidade ou com 
desnutrição aguda em 2020. O aumento de 14% faz prever que haja 10 mil mortes infantis 
por mês, sendo as regiões mais afetadas a África Subsaariana e o sul da Ásia. 

Educação e saúde 

A porcentagem de crianças que vivem na pobreza multidimensional chegou a 15% em 
meados deste ano. São mais 150 milhões delas sem acesso a serviços como educação, 
saúde, habitação, nutrição, saneamento ou água.  

Para responder a esta crise, o Unicef apela a que os governantes assegurem que todas as 
crianças aprendam, ajudando-as a enfrentar a exclusão digital.  

A agência pede ainda que seja garantido o acesso a serviços de nutrição e saúde, que haja 
vacinas acessíveis e esteja disponível o auxílio para áreas como saúde mental,  abuso, 
violência de gênero e negligência na infância. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1733542?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=751c60cfdf-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_21_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-751c60cfdf-105027597 

 
Unctad: impacto econômico da pandemia deve 
permanecer mesmo após vacina 
Com o advento de uma vacina contra a Covid-19, surge a aparente confiança de que a 
crise pode estar perto do fim. Para uma agência da ONU, no entanto, essa esperança não 
será suficiente para acabar com a crise econômica gerada pelo coronavírus.  

Num relatório, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, 
Unctad, revela que as pessoas mais pobres e vulneráveis sentirão “por muito tempo” as 
consequências.  



O documento “Impacto da Pandemia de Covid-19 no Comércio e Desenvolvimento: 
Transição para um Novo Normal” sugere que a economia global contrairá 4,3% este ano.  

Projeções   

Com isso, mais de 130 milhões de pessoas podem ser lançadas na pobreza extrema.  

O secretário-geral da Unctad, Mukhisa Kituyi, disse que “a propagação do vírus se 
beneficiou da interconectividade e fragilidades da globalização, tornando uma crise de 
saúde global num choque econômico que atingiu os mais vulneráveis mais fortemente.”  

O relatório diz ainda que a pandemia ameaça o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 2030, e recomenda uma recuperação concentrada 
em política comercial que considere o impacto ambiental e outros desafios.  

A Covid-19 afetou todas as áreas da economia mundial, como investimento, produção, 
emprego e meios de subsistência. Dentre os grupos mais atingidos estão migrantes, 
trabalhadores informais e mulheres.  

Pobreza  

A pandemia levou ao maior aumento da pobreza no mundo deste 1998, quando houve a 
crise financeira na Ásia.  Em 1990, a taxa global era de 35,9%. Há dois anos, o número 
havia sido reduzido para 8,6%. Mas este ano, a taxa já está em 8,8% com uma tendência 
de subida para 2021.  

 
O fechamento das fronteiras teve um efeito arrasador sobre o comércio, Icao 
A crise da Covid-19 também teve um efeito desproporcional no turismo e micro, pequenas 
e médias empresas.  



Nos 32 países com dados disponíveis, os países com maior incidência de Covid-19 viram 
maiores aumentos no desemprego feminino do que masculino.  

Respostas  

Segundo o relatório, “a produção e distribuição de vacinas devem realçar a capacidade 
limitada da maioria das nações em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos 
para responder à crise.”  

A maioria das nações de baixa renda não possui as redes de segurança necessárias para 
apoiar as populações.  

Cerca de 79,4% dos trabalhadores na África Subsaariana e 84,5% dos trabalhadores em 
países menos desenvolvido não têm acesso a qualquer proteção social ou programas de 
trabalho.  

O relatório pede um aumento da assistência internacional, incluindo alívio da dívida, para 
que as nações tenham o espaço fiscal necessário para enfrentar a crise.  

Recuperação  

A Unctad oferece ainda um roteiro para a recuperação. Segundo o chefe da agência, a 
crise de saúde “também é um catalisador para a mudança necessária.”  

Para ele, “agora é o momento certo para abordar os pontos fracos da globalização que 
levaram à rápida disseminação do vírus ao redor do mundo e seus impactos econômicos 
desiguais.”  

A pandemia pode ser um catalisador para novas redes de produção mais resilientes, 
baseadas em cadeias de valor mais curtas e mais regionais, sustentáveis e digitais.  

É também uma chance de tornar a produção mais alinhada ao meio ambiente.  

As emissões globais de dióxido de carbono devem cair 8% este ano. Esta é 
aproximadamente a redução necessária anualmente na próxima década para manter o 
progresso de apenas 1,5º C nas temperaturas globais.   

Para Mukhisa Kituyi, “apesar das perspectivas sombrias, ainda é possível transformar a 
Covid-19 no melhor momento das Nações Unidas e construir um futuro mais inclusivo, 
resiliente e sustentável.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/11/1733502?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=fae87c7836-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_20_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-fae87c7836-105027597 

 

 

 



 

Covid-19 e a vulnerabilidade ecossindêmica: implicações 
para os países sensíveis ao el niño na América Latina 

Usando uma lente ecossindêmica, que se baseia em um contexto local de risco de 
múltiplas doenças, este comentário destaca a importância do El Niño como um fator 
importante que pode não só agravar a incidência de COVID-19 no futuro, mas também o 
problema de saúde mais amplo da ecossindemia vulnerabilidade na América Latina . 

A América Latina emergiu como um epicentro da pandemia COVID-19. Brasil, Peru e 
Equador relatam algumas das taxas mais altas de incidência e mortes de COVID-19 na 
região. Esses países também enfrentam ameaças sinérgicas de várias doenças infecciosas 
(ou seja, ecossindêmicas) e perigos quase periódicos relacionados ao El Niño a cada 
poucos anos. Por exemplo, o Peru, que é altamente sensível ao El Niño, já lida com uma 
carga de saúde ecossindêmica que aumenta durante e após eventos extremos climáticos e 
meteorológicos.  

Os resultados mostram que: 

 embora tenha sido inicialmente argumentado que o clima (por exemplo, 
sazonalidade) poderia possivelmente restringir a propagação de COVID-19 (por 
exemplo, Sajadi et al. 2020), o surgimento da América Latina, particularmente da 
América do Sul, como um epicentro de COVID-19 , sugere que as regiões 
equatoriais também estão em grande risco, como mostram algumas pesquisas 
preliminares (O'Reilly et al. 2020), particularmente em locais com sistemas de 
saúde limitados (Merow e Urban 2020). 

 Assim, o exame de COVID-19 dentro de um escopo mais amplo de vulnerabilidade 
ecossindêmica, incluindo ameaças quase periódicas relacionadas ao El Niño, pode 
fornecer novos insights para estratégias de prevenção e redução de risco de 
desastres que abordam COVID-19 e o problema de saúde pública mais amplo de 
doenças multi-infecciosas vulnerabilidade da região. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s13753-020-00318-2 

 

 

 

 



 

Quando os desastres se tornam perigosos?  

Por Rachel Shue // 17 de novembro de 2020 

 

Devex dá uma breve olhada em como terremotos, inundações e vulcões podem se tornar 
desastres. Imagem por: Devex 

Desastres e desastres naturais podem causar perda de vidas, danificar casas e 

infraestrutura e interromper serviços essenciais. Eles também podem impactar 

negativamente os meios de subsistência, o meio ambiente e a economia. 

Inundações, avalanches, tsunamis, terremotos e erupções vulcânicas não são 

necessariamente perigosos em si; são fenômenos que ocorrem como parte do ciclo e 

processos ambientais normais da Terra. 

Por exemplo, cadeias de montanhas como o Himalaia e os Andes são formadas por placas 

tectônicas movendo-se por baixo e umas contra as outras. O fundo do oceano se expande 

a partir do magma que flui de fraturas em placas e, em seguida, resfria e endurece. 

Essa mesma atividade da placa tectônica pode causar terremotos, tsunamis e erupções 

vulcânicas que se tornam desastres quando afetam a vida humana. 



Por exemplo, o Anel de Fogo  na região Ásia-Pacífico é conhecido por suas erupções 

vulcânicas e terremotos causados por movimento tectônico, incluindo atividades entre as 

placas do Pacífico, Índio-Australiana e América do Norte. Isso não é novidade para os 

cientistas, e a maioria das pessoas vive suas vidas diárias sem saber o que está 

acontecendo abaixo da superfície. 

Humanos vs. natureza 

Quando os humanos entram em cena, entretanto, a situação se complica. 

ReliefWeb relata cerca de 30 desastres contínuos  causados por desastres naturais - 

principalmente tufões, inundações e deslizamentos de terra em 2020 - de um total de 36, 

incluindo desastres provocados pelo homem. 

O tufão Goni e o tufão Vamco estão causando estragos nas Filipinas, com Goni sozinho 

deslocando mais de 80.000  pessoas, de acordo com a agência humanitária das Nações 

Unidas , OCHA , com danos adicionais causados por três ciclones em outubro. 

Enquanto isso, inundações e tempestades no Vietnã, Camboja e outras partes do Sudeste 

Asiático mataram quase 40 pessoas e danificaram casas, edifícios e, potencialmente, 

plantações de alimentos e terras. As inundações na África Subsaariana  também são 

responsáveis por vários desastres deste ano. 

Izmir, a terceira maior cidade da Turquia, foi atingida por um terremoto de magnitude 7,0 

em 30 de outubro, com mais de 110 mortos  e centenas de feridos até o momento. O 

Haiti , que passou por um terremoto catastrófico em 2010, foi atingido por um surto de 

cólera, um furacão e outro grande terremoto em 2018, lutando para se recuperar após 

cada desastre. 

Muitas cidades e países são afetados por desastres apenas ocasionalmente, mas para 

vários outros, lidar de forma eficaz com os desastres tornou-se essencial para a 



sobrevivência e o desenvolvimento sustentável. A Indonésia, cujo arquipélago é 

parcialmente formado por atividade tectônica, é uma das nações mais sujeitas a 

terremotos e atividades vulcânicas. O país abriga um número significativo de vulcões 

ativos do mundo, com pelo menos 120  no total. Das 61 erupções em 2020 , 11 ocorreram 

na Indonésia. 

Determinando o risco 

Existem várias maneiras de comunidades, governos e especialistas científicos medirem o 

risco de eventos naturais específicos e determinarem quando são desastres. 

Por exemplo, as inundações  são geralmente categorizadas pela probabilidade de 

ocorrerem em um determinado período de tempo, como 10, 50 ou 100 anos. Uma 

enchente de 100 anos seria um evento em grande escala e severamente destrutivo, 

enquanto uma enchente de 10 anos também seria prejudicial, mas muito menos em 

termos relativos. 

A escala Richter  e a escala Mercalli modificada  são usadas para medir a magnitude e a 

intensidade dos terremotos, enquanto a escala aprimorada de Fujita  avalia os tornados e 

seu nível de impacto. 

Alguns ativistas locais também defendem o conhecimento tradicional  para informar as 

avaliações de risco e complementar o conhecimento científico. 

Os efeitos da mudança climática também podem estar intensificando - e acelerando a 

frequência de - desastres e desastres naturais, tornando algumas avaliações de risco mais 

desafiadoras à medida que as estações se tornam mais variáveis. 

Resiliência urbana 



As cidades sujeitas a desastres já estão cientes dos desafios de construir resiliência. Mas, 

com 60%  da população mundial prevista para viver em áreas urbanas até 2030, a situação 

pode piorar, especialmente para aqueles que atualmente enfrentam desafios 

socioeconômicos complexos. 

Com assentamentos informais às vezes compreendendo a maior parte dos maiores 

centros urbanos do mundo, os recursos já estão em disputa. Habitação , água e 

saneamento, energia, internet e comunicações e redes de transporte já são fornecidos de 

forma inadequada e acessíveis de forma desigual. Choques causados por desastres podem 

piorar a situação para aqueles já vulneráveis. 

Os esforços de resposta e recuperação podem ser caros. E embora um investimento de $ 

1 em infraestrutura resiliente possa gerar um retorno de $ 4 a $ 15 , 90% do 

financiamento ainda vai para a resposta e recuperação de desastres, em vez de mitigação 

e prevenção. 

Assim como cientistas e especialistas em desastres criaram formas padronizadas de medir 

o risco, uma série de políticas, legislação e ferramentas foram desenvolvidas por ONGs, 

agências da ONU e governos nacionais e locais para avaliar o quão resilientes as cidades 

são e o que podem fazer para melhorar sua capacidade de suportar e gerenciar riscos. Isso 

pode ajudar, mas a vontade política das comunidades e dos governos para investir na 

mitigação e prevenção de desastres é fundamental. 

Visite a  série resilientfutures.devex.com para obter mais cobertura sobre as maneiras 

práticas pelas quais as cidades podem construir resiliência e reduzir o impacto de 

desastres. Você pode entrar na conversa usando a hashtag #ResilientCities. 

FONTE:https://www.devex.com/news/when-do-disasters-become-dangerous-an-explainer-
98550?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=yourheadlines&utm_content=text&mkt_to
k=eyJpIjoiTVRrMVpHRmxNVFpqT1RkbCIsInQiOiJ4MDdMR01ZWUdmSEJjQU9qQlZ2ZjVjdFwvSjlHbVQrMzA0R0pCNmJoRWV4T05HMU
JObktpM3kxN2JRMVhFUlBvcmI1VHgyUG5FYU9aa0VRSFhPZmcrRWpDdGYxa3krRFIxQk9kNEx1V2J1TnZoT0VtdnY5QjYzM3FLZHQ2cUt
PVm4ifQ%3D%3D 

 



 

1,47 bilhão de pessoas enfrentam risco de enchentes em 
todo o mundo: para mais de um terço, pode ser 
devastador 

As inundações são um dos perigos mais comuns e graves que afetam a vida e os meios de 
subsistência das pessoas em todo o mundo. As inundações costumam causar danos e 
sofrimento absolutos, especialmente em países de baixa renda, onde os sistemas de 
infraestrutura - incluindo drenagem e proteção contra enchentes - tendem a ser menos 
desenvolvidos. Embora os países em todos os níveis de desenvolvimento enfrentem o 
risco de enchentes, a grande maioria das pessoas expostas às enchentes no mundo - 89% - 
vive em países de baixa e média renda.  De maneira crítica, não são apenas inundações 
maiores e menos frequentes, mas também eventos menores e frequentes que podem 
reverter anos de progresso na redução da pobreza e no desenvolvimento.  

Usando os mais recentes perigos de inundação de alta 
resolução   e   mapas populacionais , bem como estimativas de pobreza do Banco de 
Dados de Monitoramento Global do Banco Mundial de pesquisas domiciliares 
harmonizadas, estimamos que 1,47 bilhão de pessoas globalmente estão diretamente 
expostas ao risco de inundações intensas - mais de um terço de eles, quase 600 milhões, 
são pobres.  

Aqui estão três conclusões principais: 

1. Em todo o mundo, a exposição ao risco de inundações é substancial. 
Cerca de 2,2 bilhões de pessoas, ou 29% da população mundial, vivem em locais 
estimados para sofrer algum nível de inundação durante uma enchente de 1 em 100 
anos.  Tal evento tem 1% de chance de ocorrer em qualquer ano, o que se traduz em 10% 
de probabilidade em uma década ou 50% ao longo da vida (68 anos). Cerca de 1,47 bilhão 
de pessoas, ou 19% da população mundial, estão diretamente expostas a profundidades 
de inundação de mais de 0,15 metros. Além disso, para mais da metade dessa população 
exposta, as enchentes podem ser ainda maiores, atingindo níveis de risco de vida, 
especialmente para crianças e deficientes.  

2. O risco de inundação é global, mas o Leste Asiático e o Sul da Ásia podem ver o pior.  
O risco de inundação é uma ameaça quase universal: as populações não estão seguras em 
nenhum dos 189 países examinados. No entanto, o grande número de pessoas em perigo 
é particularmente grande no sul e no leste da Ásia.  Essas regiões abrigam a maioria das 
pessoas expostas às enchentes, cerca de 1,36 bilhão; com a China (329 milhões) e a Índia 
(225 milhões) sozinhas respondendo por mais de um terço. Este quadro regional é 



explicado pelo fato de que várias áreas grandes e densamente povoadas estão em zonas 
de inundação de alto risco, como áreas costeiras ou planícies fluviais baixas (por exemplo, 
ao longo dos rios Mekong, Brahmaputra ou Irrawaddy).  

3. Quando a exposição às inundações e a pobreza coincidem, os riscos para os meios de 
subsistência são mais graves.  
As consequências mais devastadoras das inundações a longo prazo são  frequentemente 
experimentadas pelas famílias mais pobres  - aquelas que quase não têm poupanças e têm 
acesso limitado a sistemas de apoio. Ao considerar a dimensão da pobreza, é possível 
identificar onde as cheias causariam impactos adversos prolongados nos meios de 
subsistência e bem-estar. Por esta medida, os países da África Subsaariana enfrentam a 
maior ameaça: Estimamos que dos 171 milhões de pessoas expostas às enchentes nesta 
região, pelo menos 71 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza (ou seja, vivendo 
com menos de US $ 1,90 por dia). Globalmente, 587 milhões de pobres estão expostos ao 
risco de enchentes, 132 milhões dos quais vivem em extrema pobreza. 

Criticamente, o nível de renda é um indicador relativamente confiável para a capacidade 
das pessoas de  mitigar, lidar com e se recuperar  das enchentes. Por exemplo, embora 
uma grande parte da população holandesa viva em áreas de risco de inundação, 
investimentos em grande escala em infraestrutura de proteção contra inundações 
permitiram que eles mitigassem os riscos. Da mesma forma, as populações expostas a 
inundações no Canadá ou no Japão têm maior probabilidade de ter acesso a sistemas de 
apoio rápido do governo em situações pós-desastre em comparação com as pessoas em 
Malaui ou Bangladesh. Portanto, o fortalecimento da capacidade de prevenção e 
recuperação de desastres é mais urgente nos pontos críticos onde a pobreza e a exposição 
às inundações coincidem. 

Os riscos em evolução requerem ação urgente 

Os riscos de inundações estão em constante evolução. Há  evidências de  que o processo 
de urbanização costeira está acelerando o aumento do risco de inundações. Com as áreas 
seguras já ocupadas, novos assentamentos e empreendimentos estão ocorrendo cada vez 
mais em áreas de alto risco. À medida que o planejamento espacial e os investimentos em 
infraestrutura (como sistemas de drenagem) lutam para acompanhar o ritmo da 
urbanização, os riscos aumentam e ficam bloqueados.  Nos próximos anos, a subsidência 
da terra, a rápida urbanização costeira e as mudanças climáticas podem aumentar ainda 
mais os riscos de enchentes.  Vários países de alto risco, como  Vietnã  ou  Fiji, agora estão 
adotando planos de ação abrangentes para equilibrar esses riscos e oportunidades a fim 
de salvaguardar as perspectivas de desenvolvimento para as gerações futuras. 

FONTE:https://blogs.worldbank.org/climatechange/147-billion-people-face-flood-risk-worldwide-over-
third-it-could-be-devastating 



 

Pessoas em perigo: exposição a enchentes e pobreza em 
189 países (inglês) 

Este estudo fornece uma estimativa global do número de pessoas que correm o risco de 
intensas inundações fluviais, pluviais ou costeiras. 

Os resultados sugerem que: 

 A exposição das pessoas ao risco de enchentes é substancial:  descobrimos que 
2,2 bilhões de pessoas, ou 29% da população mundial, vivem em áreas que 
sofreriam algum nível de inundação durante uma enchente de 1 em 100 
anos. Cerca de 1,46 bilhão de pessoas, ou 19 por cento da população mundial, 
estão diretamente expostas a profundidades de inundação de mais de 0,15 
metros, o que representaria risco significativo para vidas, especialmente de grupos 
populacionais vulneráveis. 

 Dos 1,47 bilhões de pessoas expostas ao risco de enchentes, 89% vivem em 
países de baixa e média renda . Estima-se que 132 milhões de pessoas vivam em 
pobreza extrema (menos de US $ 1,9 por dia) e em áreas de alto risco de 
enchentes. 

 Embora os riscos de enchentes sejam globais, o Leste e o Sul da Ásia se 
destacam: os  riscos de enchentes são uma ameaça quase universal, afetando 
pessoas em todos os países cobertos neste estudo - embora em escalas 
diferentes. O maior número de pessoas expostas às enchentes vive no Leste e Sul 
da Ásia (1,36 bilhão de pessoas). Em várias áreas subnacionais do Leste e do Sul da 
Ásia, mais de dois terços da população está exposta a riscos significativos de 
enchentes. 

 Ao considerar a pobreza entre a população exposta a inundações, os riscos são 
maiores na África Subsaariana . Estima-se que pelo menos 71 milhões de pessoas 
na África Subsaariana vivam em pobreza extrema (usando uma definição de US $ 
1,9 por dia) e em risco significativo de enchentes - tornando-as particularmente 
vulneráveis a impactos adversos prolongados sobre os meios de subsistência e 
bem-estar. Globalmente, entre 132 milhões e 587 milhões de pessoas pobres 
estão expostas aos riscos de inundações (dependendo de qual definição de 
pobreza é usada). Cerca de 1,2 bilhão de pessoas expostas às enchentes vivem em 
países de renda média e baixa. 

Essas descobertas são baseadas em perigos de inundação de alta resolução e mapas 
populacionais que permitem cobertura global, bem como estimativas de pobreza do 
Banco de Dados de Monitoramento Global do Banco Mundial de pesquisas domiciliares 
harmonizadas. 



FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/669141603288540994/pdf/Peopl
e-in-Harms-Way-Flood-Exposure-and-Poverty-in-189-Countries.pdf 

 

Planejamento urbano e redução de riscos naturais: 
estruturas críticas para as melhores práticas 

Este documento estabelece uma estrutura crítica para orientar a integração aprimorada 
do planejamento do uso da terra e ações mais amplas de redução do risco de perigo 
natural . Destina-se a apoiar gestores de emergência e profissionais de planejamento 
urbano e regional na complexa tarefa de integração do planejamento do uso da terra e 
redução do risco de desastres em diferentes jurisdições australianas. A estrutura crítica foi 
projetada para falar com a terminologia, processos e arranjos atuais já usados por esses 
públicos. 

O planejamento urbano oferece uma gama de benefícios potenciais para reduzir ou 
mesmo evitar muitos dos riscos associados aos desastres naturais. No entanto, nem 
sempre é totalmente utilizado como um mecanismo central para gerenciar riscos de 
desastres naturais, particularmente aqueles relacionados a assentamentos humanos. 

As ferramentas de diagnóstico são escaláveis e adaptáveis a várias circunstâncias e 
necessidades. Consequentemente, os diagnósticos podem ser aplicados a perigos 
particulares, certos locais geográficos, partes de ou todo o sistema de planejamento ou 
desafios específicos associados à redução do risco de desastres. A ferramenta de 
diagnóstico inclui uma abordagem sequenciada para examinar situações complexas e 
desenvolver direções lógicas e baseadas em evidências para um planejamento urbano 
aprimorado. Isso também permite conexões aprimoradas com práticas mais amplas de 
redução de risco de desastres.  

1. Estabelecer contexto, escopo e foco principal 
2. Analise a (s) área (s) de foco em termos de perigos relevantes 
3. Analise a (s) área (s) de foco em termos de temas e desafios transversais 
4. Analise as áreas de foco em termos de áreas de foco de diagnóstico específicas 
5. Revise e ajuste ou modifique conforme apropriado 

Três elementos interligados compõem as ferramentas diagnósticas, baseadas no 
desenvolvimento e aplicação de conhecimentos sobre: 

1. Riscos naturais , as fontes de danos ou situações com potencial para causar perdas 
com seus sistemas de transmissão de núcleo no mundo natural.0F [1] 



2. Temas transversais , princípios básicos de redução de risco de desastres que se 
aplicam a todas as circunstâncias de planejamento urbano, assentamento e perigo 
natural. 

3. Áreas de foco de diagnóstico , princípios de redução de risco que se relacionam 
com as principais categorias de planejamento urbano, comunidades e a gama de 
outros sistemas com os quais eles interagem. 

FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-7510 

 

 

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 

                    

 

 

 


