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Resumo CODR-19 da Ásia-Pacífico da UNDRR: Proteção 
social que responde a desastres 

Este resumo explora como os países da região estão alavancando os sistemas de 
proteção social em relação à pandemia da doença de coronavírus 2019 (COVID-19), 
destacando os desafios e sucessos até o momento. O resumo também chama a atenção 
para as lições da região, incluindo como garantir a existência de sistemas de proteção 
social antes que ocorra um choque. Também explora opções de financiamento para 
expandir a cobertura de proteção social, especialmente para ajudar a reduzir a 
vulnerabilidade relacionada a desastres. 

O resumo recomenda as seguintes orientações políticas (p. 5-8): 

1. Invista na proteção social antes de um desastre; 
2. Promover a proteção social universal; 
3. Integrar cobertura universal de saúde e proteção social; 
4. Adotar uma abordagem baseada em direitos humanos para proteção social; 
5. Fortalecer a digitalização para melhorar a inclusão; 
6. Adotar abordagens intersetoriais para reduzir vulnerabilidades e exclusões; 
7. Adotar modalidades flexíveis de prestação de assistência. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/72761?&a=email&utm_source=pw
_email 

 

 

 



 

Trabalhando com a informalidade para obter respostas 
mais resilientes e equitativas ao COVID-19 

Neste segundo relatório de nossa série, que descreve as principais lições da pandemia 
de coronavírus, destacamos a necessidade de respostas ao COVID-19 que funcionem 
com o setor informal. 

George Masimba Nyama, Patience Mudimu e Anna Walnycki 

Além do COVID-19: visões populares de mudança 
 
Este artigo faz parte de uma nova série IIED que reúne respostas prospectivas sobre 
temas específicos em reação à pandemia de coronavírus, aproveitando as idéias de 
nossos parceiros e fornecendo uma plataforma para vozes do mundo todo. Sul. 
 
Na primeira parte desta série,  Alice Sverdlik descreveu como as respostas práticas ao 
COVID-19 estão sendo produzidas em assentamentos informais . Aqui George Masimba 
Nyama e Patience Mudimu, de nossos parceiros da  Dialogue on Shelter Trust  no 
Zimbábue, e  Anna Walnycki  consideram a necessidade de respostas COVID-19 que 
trabalhem com o setor informal para promover a resiliência e a igualdade. 

O COVID-19 tem fortes impactos sociais, econômicos e de saúde pública em todo o 
mundo, mas  afeta desproporcionalmente comunidades informais e de baixa renda no 
Sul global . Os bloqueios são um esforço excepcional da autoridade do estado, mas 
refletem uma extensão da política local e nacional. No Zimbábue, a resposta à pandemia 
representa uma continuação da hostilidade em relação aos assentamentos de 
informalidade e ao setor informal. Os bloqueios não foram projetados para responder 
às desigualdades que exacerbam os impactos do COVID-19 nas comunidades mais 
pobres.  

Semelhante a outras nações, a resposta pressupõe espaço adequado, acesso a serviços 
básicos acessíveis e redes de segurança social. Em vez disso, muitas famílias  dependem 
de emprego informal ,  vivem em assentamentos lotados  com acesso compartilhado e 
não confiável à água e ao saneamento. As famílias tendem a não ter economias 
suficientes ou acesso a cuidados de saúde. Em resumo, muitos moradores de 
assentamentos informais carecem de recursos para sobreviver sem desafiar as ordens 
de bloqueio do COVID-19. 

Nossa compreensão da propagação do COVID-19 na África e em assentamentos 
informais é limitada, mas é cada vez mais claro que o COVID-19  pode assumir diferentes 
formas e contextos . O COVID-19 está se desenrolando no contexto dos choques e 
tensões políticas, econômicas e ambientais existentes no Zimbábue  . 



Como tal, é importante entender os aspectos inter-relacionados da resiliência urbana 
que são centrais para atender às necessidades imediatas das comunidades informais, 
promovendo uma urbanização mais equitativa. As partes interessadas locais e as 
comunidades organizadas estão bem posicionadas para coproduzir respostas 
contextualizadas nas seguintes linhas, principalmente à medida que aprendemos mais 
sobre transmissão.  

Trabalhando com o setor informal para promover a segurança da posse:  A Operação 
Murambatsvina do Zimbábue   em 2005 demonstrou como, apesar dos melhores 
esforços do governo, despejos e demolições não podem destruir a informalidade. Os 
assentamentos informais e as economias ressurgirão de uma forma diferente. Despejos 
forçados e demolições dos assentamentos e mercados informais de Harare foram 
perseguidos em resposta ao COVID-19, mas isso foi contraproducente, levando a níveis 
crescentes de desabrigados e interrompendo o acesso a alimentos e bens essenciais. 

O setor informal desempenha um papel fundamental no fornecimento de moradia, 
serviços, empregos e alimentos para grupos de baixa renda no Zimbábue, sugerindo 
interdependências importantes com o setor formal. As respostas ao COVID-19 precisam 
apoiar prestadores e trabalhadores informais de serviços, particularmente aqueles que 
prestam serviços essenciais. 

Ação comunitária, participação e voz política: as  comunidades podem desenvolver 
estratégias contextualmente apropriadas para o distanciamento físico em 
assentamentos informais e garantir níveis mais altos de conformidade. Isso poderia 
incluir o uso mais efetivo de espaços públicos,  proteção comunitária , quarentena, 
solidariedade de grupo,  atendimento  em nível comunitário e promoção de atividades 
de subsistência muito necessárias. Eles estão bem posicionados para coletar  dados 
locais confiáveis sobre os impactos do COVID-19 , compartilhar informações precisas e 
combater a desinformação do COVID-19 em assentamentos informais. 

Além de uma resposta de emergência  (melhorando o acesso a serviços básicos):  A 
atual pandemia do COVID-19 está cobrando um preço enorme em países com serviços 
básicos e infraestrutura de saúde ruins . A maioria dos assentamentos informais em 
Harare não tem acesso aos principais serviços de água. Onde os assentamentos estão 
conectados, os suprimentos geralmente são intermitentes ou contaminados. 

O Diálogo no Shelter Trust já está redesenhando os pontos de água existentes para 
acomodar os riscos do COVID-19 e manter níveis mais altos de práticas de higiene. Para 
manter os padrões de higiene COVID-19, é necessário mapear as instalações de água, 
saneamento e higiene. Onde a água limpa não está disponível, a água precisa ser 
transportada para as comunidades e os pacotes de cloração podem ser distribuídos. 

A curto e médio prazo, uma melhor coordenação do uso do poço e um amplo teste da 
qualidade da água poderia melhorar o acesso. A longo prazo, os assentamentos exigem 
investimentos em mini-redes ou acesso à rede principal. Isso requer a redução da água 
sem receita, fornecendo acesso subsidiado e apoiando colaborações comunitárias e 
públicas-privadas. As comunidades também começaram a produzir EPIs e detergentes, 



aumentando assim as chances de promover a higiene pessoal para limitar as 
transmissões.  

Recursos 

 A transição para um mundo predominantemente urbano , uma série de blogs 
que examinam aspectos da mudança urbana global, incluindo um foco nas 
respostas informais de assentamentos ao COVID-19 

 Série de blogs Conheça sua cidade no COVID-19 
 Segurança global da saúde e pandemias:  assista a um vídeo sobre a África e o 

COVID-19  apresentando Simukai Chigudu, da Universidade de Oxford, e 
Professora Sophie Harman, da Queen Mary University, Londres  

 As políticas da cólera, crise e cidadania no Zimbábue urbano: 'As pessoas 
estavam morrendo como moscas' , Simukai Chigudu (2019), African Affairs, 
Volume 118, Edição 118, Edição 472, julho de 2019, páginas 413-434 

 Monitoramento de dados e situação do COVID-19 , por Muungano wa Wanavijiji, 
Quênia 

 Ciências sociais em ação humanitária:  enfoque nas dimensões sociais da 
pandemia do COVID-19 

 Urban KNOW:  Histórias Covid-19  
 Futuros urbanos pós-COVID-19, uma série de blogs e seminários on-line  da 

Development Planning Unit, UCL 
 À sombra de uma pandemia , um relatório de jovens que vivem nas ruas de 

Harare documentando suas experiências em maio e junho de 2020, compilado 
por Crescendo nas ruas 

FONTE:https://www.iied.org/working-informality-for-more-resilient-equitable-responses-
covid-19 

 

Na América Latina, as infecções por COVID-19 aumentam 
à medida que praticamente todos os países enfrentam 
recessão 

A América Latina está se esforçando para conter as crescentes infecções por COVID-19 
ao enfrentar recessão quase certa e impactos relacionados, mas políticas que priorizam 
pessoas pobres e vulneráveis podem ajudar a mitigar a já extrema pobreza e 
desigualdade da região, segundo um  novo estudo do PNUD  . 

Antes da pandemia, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projetava apenas 1,6% de 
crescimento econômico para a região em 2020, com recessões em vários países. Em 
abril, projetou uma contração de 5,2%, com quase todos os países em recessão. Os 
países do Caribe dependentes do turismo podem ver o PIB cair entre 5 e 10% - piorando 
a pobreza crônica, a desigualdade e a insegurança da região. 



Em 24 de junho, a América Latina e o Caribe tinham 2.154.566 casos confirmados e um 
total de 100.214 mortes, sobrecarregando cronicamente os sistemas de saúde 
subfinanciados. Brasil, México, Peru, Equador e Chile têm o maior número de mortes na 
região, e o Brasil agora tem o maior número de mortes no mundo depois dos Estados 
Unidos. Especialistas também temem que alguns países estejam subnotificando o 
número de infecções por COVID-19 e mortes relacionadas. 

A Iniciativa de Pobreza e Desenvolvimento Humano de Oxford propôs três indicadores 
para capturar o risco de infecção por COVID-19: falta de acesso a água potável; uso de 
combustíveis nocivos dentro de residências; e desnutrição. Com essas medidas, 142 
milhões de pessoas correm o risco de contrair o COVID-19 na América Latina - 
aproximadamente um quarto da população da região. 

E os cidadãos de toda a região estão preocupados. Uma pesquisa com mais de 1.000 
pessoas na Argentina e relatórios de 15 outros escritórios do PNUD na região 
constataram que os latino-americanos citaram grandes preocupações relacionadas a 
medidas de bloqueio destinadas a conter a pandemia. As principais preocupações 
foram: 

 Renda: 12 dos 16 países apontaram queda de renda entre as principais 
preocupações; 10 nomearam a queda de renda como sua preocupação número 
um. 

 Saúde: Oito dos 16 países citaram questões relacionadas à saúde, como acesso 
a medicamentos e serviços de saúde, entre as principais preocupações. 

 Violência doméstica: seis dos 16 países citaram a violência doméstica entre as 
principais preocupações, alimentada por altos níveis de abuso de álcool e drogas 
em áreas pobres. 

 Suprimento de alimentos: Cinco países mencionaram o acesso a alimentos entre 
as principais preocupações. 

 Discriminação: Cinco países mencionaram a discriminação ou exclusão de 
minorias, migrantes ou membros da comunidade LGBTIQ como uma das 
principais preocupações. 

 Superlotação. Cinco países nomeados citaram a superlotação entre as principais 
preocupações. 

 Educação: O relatório aprofundado da Argentina descobriu que o acesso 
limitado à educação on-line e a falha do governo em fornecer folhetos impressos 
a todas as crianças interromperam gravemente a aprendizagem - provavelmente 
aumentando o risco de os alunos abandonarem a escola para sempre. 

Ações de política podem limitar danos a longo prazo 

A ação é urgente em várias áreas relacionadas, argumenta o estudo: frente 
epidemiológica, de saúde e saneamento; a frente econômica; mercados de trabalho; e 
proteção social. 

No estado atual de emergência, os governos devem priorizar campanhas transparentes 
de informação pública, planejar estratégias que envolvam grupos marginalizados nas 
áreas urbanas e comunidades indígenas, garantir acesso a água potável, sabão, 



alimentos, renda e outros itens essenciais, garantir a conectividade à Internet, usar 
outros espaços além dos hospitais para isolar os pacientes com COVID-19 e criar 
estratégias para mover pacientes com segurança entre instalações médicas. 

Mais tarde, os governos devem fornecer testes gratuitos COVID-19 aos grupos mais 
pobres e vulneráveis, continuar abrindo novos centros de isolamento, garantir acesso a 
água potável, garantir que grupos marginalizados possuam dispositivos que permitam 
rastrear, expandir a inclusão financeira digital, proteger os meios de subsistência e 
fornecer transferências monetárias para os pobres. 

Eles também devem elaborar programas de emprego temporário, distribuição direta 
segura de alimentos, implementar cortes ou diferimentos de impostos, impedir o corte 
de serviços básicos como água, eletricidade e Wi-Fi, mitigar a violência doméstica, 
sustentar a educação e garantir o acesso à saúde e medicamentos além COVID-19, diz o 
estudo. 

PNUD em nível nacional 

O PNUD está trabalhando na América Latina e no Caribe para ajudar a conter a pandemia 
e mitigar seus impactos sociais e econômicos: 

 Na Argentina, o PNUD desenvolveu uma campanha de mídia social promovendo 
financiamento inclusivo. #PlataSinBanco ("dinheiro sem banco") explica 
alternativas atuais para sacar dinheiro de um caixa eletrônico local, mesmo sem 
cartão de débito ou conta bancária. Este programa apoia o esforço de Renda 
Familiar de Emergência do governo nacional para ajudar as populações mais 
pobres e vulneráveis, entre outras medidas. O PNUD também fez parceria com 
os Laboratórios regionais de Inovação por meio de um Hackathon virtual, 
reunindo mais de 800 parceiros e 2.000 propostas para lidar com o COVID-19. 

 Em Barbados, para gerar empregos e entregar alimentos com segurança, o PNUD 
e o  FarmFinder  estão criando um portal digital de agricultura e pesca para 
conectar fornecedores e consumidores de forma mais eficaz, incluindo um 
sistema para rastrear e rastrear produtos cultivados e pescados localmente. 

 No Haiti, o PNUD está trabalhando para reprogramar os fundos existentes, com 
o consentimento dos doadores, para adquirir EPIs essenciais, apoiar o pessoal 
médico e apoiar os sistemas judiciais e de correção. 

 Em Honduras, o PNUD está prestando assistência técnica para priorizar as 
famílias mais afetadas pela crise para receber apoio social e transferências de 
alimentos e lançando um mecanismo de transferência de renda que atingirá 
cerca de 500.000 pessoas. 

 No México, o PNUD e a ONU Mulheres estão construindo unidades de 
capacidade de resposta e prevenção da Secretaria de Mulheres do Governo da 
Cidade do México, que apóiam mulheres vítimas de violência doméstica e de 
gênero. O PNUD também está trabalhando com a Fundação de Zurique para 
apoiar 6.000 famílias de 100 comunidades com altos níveis de pobreza, no sul do 
México. 



 

OMS preocupada com aumento de casos de Covid-19 em 
indígenas nas Américas 
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que o aumento do número de 
casos de Covid-19 entre povos indígenas está preocupando a agência da ONU. 

Em entrevista a jornalistas, em Genebra, sede da Organização Mundial da Saúde, Tedros 
disse que apesar da Covid-19 representar um risco para indígenas em todo o mundo, a 
situação é “profundamente preocupante” nas Américas que permanecem o “epicentro 
da pandemia”. 

Pobreza 

Até este 6 de julho, mais de 70 mil indígenas haviam sido contaminados e pelo menos 2 
mil pessoas tinham perdido a vida para a doença nessa região. 

Em todo o mundo, existem 500 milhões de indígenas em 90 países. Para Tedros, os 
povos indígenas, quase sempre, arcam com o alto fardo da pobreza, do desemprego, 
má nutrição, doenças transmissíveis e doenças crônicas. E segundo ele, tornam-se ainda 
mais propensos ao novo coronavírus e aos perigos da doença. 

Ele citou o povo Nahua, que vive na Amazônia peruana, e que notificou seis casos de 
Covid-19. A Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, está atuando com autoridades 
locais para conter a propagação do novo coronavírus em cooperação com o 
coordenador das organizações indígenas da Bacia Amazônica. 

Ao comentar algumas medidas de combate à pandemia, o diretor-geral da OMS 
recomendou o rastreamento de contatos.  

Aplicativos 

Tedros disse que o rastreamento é essencial em qualquer país e qualquer comunidade 
no combate à doença.  

O chefe da OMS lembrou que com a reabertura da economia, o rastreamento se faz 
ainda mais necessário, e que é parte de um pacote mais abrangente de medidas contra 
a pandemia. 

A agência da ONU ressaltou a ajuda de aplicativos de celulares, que podem apoiar com 
informações, mas acredita que nada substitui o contato no terreno com trabalhadores 
de saúde, de porta em porta, para ajudar a quebrar a cadeia de transmissão na 
pandemia. 

A Organização Mundial da Saúde também recomenda respostas rápidas a novos casos 
de contaminação e de focos, à medida que os países se recuperam da pandemia.  

Rastreamento e vacina 



A agência lembra que o rastreamento é a base do enfrentamento de surtos como 
varíola, poliomielite, ebola e agora Covid-19. 

Tedros disse que quando o vírus do ebola foi notificado, no ano passado, na cidade de 
Butembo, na República Democrática do Congo, governos, OMS e parceiros investiram 
no rastreamento isolando casos suspeitos e tratando os doentes. 

Para o chefe da OMS com uma liderança forte, envolvimento da comunidade e uma 
estratégia abrangente de supressão do vírus, é possível salvar vidas e conter a Covid-19. 

Ela afirmou que a agência continuará atuando para acelerar a chegada de uma vacina 
contra a pandemia, mas não pode esperar pela imunização para evitar mortes. 

Um dos médicos da OMS, Michael Ryan, foi perguntado sobre os avanços anunciados, 
nesta segunda-feira, em duas candidatas à vacina, entre elas o ensaio da Universidade 
de Oxford. Ele saudou o trabalho dos cientistas que atuam nos testes do projeto de 
imunização e desejou boa sorte aos colegas que participam da missão. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2020/07/1720601?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=68f59f367e-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_21_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-68f59f367e-
105027597 

 

Avaliando a resposta do governo dos EUA ao coronavírus 
Quando a pandemia de coronavírus atingiu os Estados Unidos, o país demonstrou 
déficits significativos em preparação e resposta. Os testes de diagnóstico chegaram 
atrasados e foram inadequados. Desesperados por ventiladores e equipamentos de 
proteção individual, os estados entraram em uma competição caótica por causa dos 
suprimentos limitados. A rede de funcionários federais, estaduais e locais que haviam 
treinado juntos sobre como responder a uma pandemia foi dividida quando o governo 
Trump criou a Força-Tarefa de Coronavírus. E ainda por cima, o governo federal falhou 
por décadas no desenvolvimento de um sistema de biodefesa eficiente e com bons 
recursos para monitorar e responder a ameaças biológicas como um vírus pandêmico.   

FONTE:https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00963402.2020.1778356?needAccess=
true 

 

Articulação de políticas sociais e ambientais para a 
recuperação pós-COVID-19 na América Latina e no Caribe: 
A recuperação pós-COVID-19: como articular respostas 



integradas às crises de saúde, econômicas e climáticas na 
América Latina e no Caribe 

O Escritório Regional do PNUMA na América Latina e no Caribe produziu uma série de 
resumos de políticas Articulando políticas sociais e ambientais para recuperação pós-
COVID-19. 

Este documento descreve as oportunidades de integrar cinco áreas principais de alta 
oportunidade, com capacidade de gerar crescimento econômico substancial e milhões 
de empregos decentes (pp. 2-5): 

1. Intensificar a implantação de energia renovável e eficiência energética; 
2. Forneça ar limpo e melhor saúde através da mobilidade elétrica; 
3. Reduzir gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis e as emissões 

tributárias; 
4. Tornar os ecossistemas, alimentos e meios de subsistência rurais resilientes; 
5. Torne as cidades resilientes. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/72113 

 

ARTIGO: Por que precisamos de sistemas alimentares 
sustentáveis no mundo pós-pandemia 

Por Nicoletta Batini , James Lomax e Divya Mehra* 

Os sistemas alimentares são essenciais para a atividade econômica, pois deles obtemos 
a energia necessária para viver e trabalhar. No entanto, eles ainda são ignorados por 
macroeconomistas, que acreditam que a indústria agroalimentar global, altamente 
mecanizada, subsidiada e concentrada, oferece tudo o que podemos desejar. 

Nesse sentido, 2020 será um ano importante para os sistemas alimentares globais. Em 
apenas alguns meses, a COVID-19 parou metade do planeta. Pessoas assustadas fazendo 
compras em supermercados com prateleiras vazias e filas enormes nos alertaram sobre 
como esses sistemas são importantes em nossas vidas e quão desequilibrados eles 
estão. 

O esgotamento de alimentos induzido pela pandemia não reflete apenas o 
comportamento humano durante situações de emergência, mas evidencia que a cadeia 
global de suprimento de alimentos – altamente centralizada e operante com base na 
demanda – é propensa a falhas diante de crises. Em muitos países, por exemplo, tornou-
se impossível colher ou embalar alimentos, pois os trabalhadores foram impedidos de 
ultrapassar fronteiras ou chegaram a adoecer. Ao mesmo tempo, em outros lugares, 



estoques e toneladas de comida foram desperdiçados porque os bares e restaurantes 
foram fechados. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 
e o Programa Mundial de Alimentos (WFP) preveem uma “pandemia de fome” nos 
países em desenvolvimento, na qual o número de pessoas passando fome dobrará, 
podendo encobrir rapidamente os casos do coronavírus. 

O mundo está adoecendo 

Os defeitos do nosso sistema alimentar global são aparentes. De acordo com o relatório 
“Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo em 2018”, na época, cerca de 
820 milhões de pessoas foram dormir com fome e um terço de toda a população 
mundial carecia de nutrientes essenciais. Ao mesmo tempo, 600 milhões de pessoas 
foram classificadas como obesas e 2 bilhões com sobrepeso – consequência de dietas 
desequilibradas que comprometem a saúde imunológica, também associadas à 
obesidade, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Hoje, pessoas 
imunodeprimidas e desnutridas em todo o mundo sofrem desproporcionalmente as 
consequências letais da COVID-19. Em todos os casos, o sofrimento humano acompanha 
enormes custos econômicos, como a perda de renda e o aumento da dívida pública. 

Além disso, as limitações do sistema alimentar vão além de não conseguir suprir 
adequadamente as nossas necessidades. Os alimentos produzidos com aditivos 
químicos, através de sistemas de monocultura e com a criação intensiva de animais em 
terra e no mar, degradam os recursos naturais mais rapidamente do que eles podem se 
recuperar e são responsáveis por um quarto de todas as emissões antropológicas de 
gases de efeito estufa na atmosfera – com os rebanhos sendo responsáveis por metade 
desse valor. Pesquisas científicas, incluindo essa da FAO, indicam que a criação industrial 
de animais, em que eles permanecem confinados em pequenos espaços, favorece o 
surgimento de vírus letais, como o da gripe suína de 2009, e promovem a disseminação 
de bactérias resistentes a antibióticos, devido ao uso excessivo desses medicamentos 
para acelerar o crescimento dos bichos e prevenir infecções. 

 



Ao mesmo tempo, atividades humanas de caça e cultivo em habitats intocados 
permitiram que patógenos mortais, como os causadores do SARS, HIV e Ebola, fossem 
transmitidos entre espécies, passando a infectar os seres humanos. 

Redefinir a economia 

A reconstrução das economias após a crise da COVID-19 oferece uma oportunidade 
única de transformar os sistemas alimentares globais e torná-los resistentes a crises 
futuras, garantindo uma nutrição sustentável e saudável para todos e todas. Para que 
isso aconteça, as agências das Nações Unidas, como a Organização para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 
o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e o Programa Mundial 
de Alimentos (WFP), coletivamente, sugerem quatro grandes mudanças que precisamos 
fazer em nossos sistemas alimentares: 

• Cadeias de suprimentos alimentares resilientes. Os alimentos produzidos localmente 
podem ser distribuídos com mais eficiência, o que diminui os riscos de insegurança 
alimentar, a desnutrição e os aumentos nos preços e cria empregos locais. Para 
implementar essa mudança, é necessária uma transformação rural para capacitar 
pequenos produtores e varejistas e integrá-los na economia dos sistemas alimentares. 

• Dietas saudáveis. Reduzir o consumo excessivo de alimentos de origem animal e 
altamente processados nos países mais ricos e melhorar o acesso a alimentos nutritivos 
nos países mais pobres pode melhorar o bem-estar e a eficiência do uso da terra, tornar 
os alimentos saudáveis mais acessíveis e reduzir as emissões de carbono em todo o 
mundo. Redirecionar os subsídios agrícolas para alimentos saudáveis, tributar os não 
saudáveis e alinhar práticas de compras, programas de educação e sistemas de saúde 
com dietas melhores também pode ajudar. Como resultado, podemos reduzir 
globalmente os custos com assistência médica, a desigualdade e superar a próxima 
pandemia com indivíduos mais saudáveis. 

• Agricultura regenerativa. A agricultura sustentável e regenerativa da terra e do mar, 
conectada a fortes sistemas alimentares locais e regionais, pode devolver a saúde dos 
solos, ar e água, gerar resiliência econômica e criar empregos locais. Isso pode ser 
alcançado com a promoção da agricultura sustentável, ao facilitar o acesso aos 
mercados e ao nivelar o campo financeiro e regulatório para os agricultores menores e 
sustentáveis se equipararem aos agricultores intensivos. 

• Conservação. Para preservar ecossistemas intocados, é fundamental reduzir a 
atividade pecuária e incentivar novas dietas baseadas em vegetais em países mais ricos. 
Segundo as recentes propostas acerca de uma estrutura global para proteger as plantas 
e a vida selvagem da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEA), os 
esforços de conservação, juntamente com medidas ousadas para erradicar o comércio 
de animais selvagens, são essenciais para restaurar a biodiversidade, aumentar o 
sequestro de carbono e reduzir o risco de futuras pandemias. 

Os sistemas alimentares estão na encruzilhada entre saúde humana, animal, econômica 
e ambiental. Ignorá-los pode expor a economia mundial a choques financeiros e de 



saúde cada vez maiores à medida que as mudanças climáticas e a população global 
aumentam. Ao priorizarmos a reforma dos sistemas alimentares em nossas agendas, 
podemos avançar rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao Acordo de 
Paris. Como disse Winston Churchill uma vez, “cidadãos saudáveis são o maior 
patrimônio que qualquer país pode ter”. 

*Nicoletta Batini (Fundo Monetário Internacional), James Lomax (Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente) e Divya Mehra (Programa Mundial de Alimentos). 

FONTE: https://www.unenvironment.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/por-que-
precisamos-de-sistemas-alimentares-sustentaveis-no-mundo 
 

 

Aumentar os investimentos focados nas mulheres em 
resiliência ao clima e desastres 

Este relatório explora por que os investimentos direcionados nas mulheres são cruciais 
para aumentar a resiliência às mudanças climáticas e desastres e alcançar um 
desenvolvimento sustentável mais amplo. Tais investimentos incluem desenvolvimento 
de recursos humanos, fortalecimento institucional, alfabetização financeira, promoção 
da voz e representação das mulheres e desenvolvimento de habilidades e aprendizado. 

Este relatório tem como objetivo (i) reforçar o diálogo sobre a importância dos 
investimentos focados nas mulheres em resiliência ao clima e desastres, (ii) identificar 
as principais características de tais investimentos e (iii) discutir o ambiente propício mais 
amplo que pode tornar esses investimentos eficazes. O relatório tem como objetivo 
principal informar os altos funcionários dos ministérios do setor e suas contrapartes nos 
ministérios de planejamento e finanças dos países membros em desenvolvimento do 
Sudeste Asiático (DMCs) do Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD). De acordo com 
este relatório, os investimentos na resiliência das mulheres a riscos naturais e mudanças 
climáticas devem considerar os seguintes princípios básicos (p. 27): 

1. Os investimentos devem abordar as desigualdades estruturais entre homens e 
mulheres que levam à persistência das vulnerabilidades crônicas das mulheres; 

2. Os investimentos devem reconhecer e promover as capacidades existentes das 
mulheres e aumentar sua resiliência, fortalecendo sua capacidade de se adaptar, 
antecipar e absorver os impactos de riscos naturais, incluindo aqueles 
influenciados pelas mudanças climáticas e variabilidade; 

3. Os investimentos devem beneficiar as mulheres, não apenas co-benefícios ou 
ônus indesejados; 

4. Os investimentos devem ser projetados e implementados por mulheres, que 
devem ser as principais beneficiárias e / ou usuárias; 

5. Os investimentos devem procurar gerar retornos financeiros sempre que 
possível; 



6. Os investimentos devem procurar criar mudanças transformacionais. 

Este relatório também indica vários fatores facilitadores que podem ajudar diferentes 
ministérios a progredir na realização de investimentos focados nas mulheres em 
resiliência ao clima e desastres (p. 27): 

1. Um conjunto de boas políticas, regulamentos e planos de investimento; 
2. Implementação sólida; 
3. Dados e evidências disponíveis e de alta qualidade para programação; 
4. Coordenação horizontal e vertical entre ministérios, diferentes níveis de governo 

e parceiros de desenvolvimento; e 
5. Governança inclusiva e informada sobre riscos, que alavanca grupos e 

instituições de mulheres existentes e fornece processos para a participação das 
mulheres. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/publication/605606/women-focused-climate-
disaster-resilience.pdf 

 

OPAS: países devem intensificar esforços para impedir 
propagação da COVID-19 entre povos indígenas 

Os povos indígenas de vários países das Américas estão enfrentando um número 
crescente de casos e mortes por COVID-19, e a Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) instou as autoridades de saúde a redobrar esforços para impedir a propagação 
da infecção nessas comunidades, bem como garantir o acesso aos serviços de saúde. 

O alerta da OPAS (em espanhol e inglês) pede o fortalecimento do manejo de casos, 
utilizando abordagens culturalmente apropriadas e a implementação de medidas 
preventivas em todos os níveis do sistema de saúde para reduzir a mortalidade 
associada à COVID-19. 

“A pandemia da COVID-19 representa um risco à saúde dos povos indígenas, tanto os 
que vivem em áreas urbanas quanto os que vivem em assentamentos remotos ou 
isolados, onde o acesso aos serviços de saúde é um desafio e a capacidade é muitas 
vezes limitada para atender toda a população”, diz o alerta da OPAS. 

Para interromper a transmissão da COVID-19 nas comunidades indígenas, a OPAS 
recomenda que os líderes indígenas participem de ações para detectar casos 
precocemente, obter confirmação laboratorial, isolar casos positivos e rastrear e colocar 
em quarentena os contatos. 

“Entre as populações indígenas que vivem em assentamentos remotos ou isolados e em 
áreas urbanas, alguns dos fatores de risco que podem estar associados a altas taxas de 
mortalidade por COVID-19 são desnutrição, acesso deficiente ou falta de acesso aos 



sistemas de saúde, bem como à água potável e saneamento básico, além da alta carga 
de doenças parasitárias”, ressalta o alerta. 

A OPAS analisou a situação da COVID-19 entre populações indígenas em vários países. 
Na Bolívia, foram registrados 31.249 casos e 1.135 mortes. O Brasil registrou 7.946 casos 
confirmados e 177 mortes entre povos indígenas no país. 

O Canadá teve 334 casos confirmados em cinco províncias, incluindo seis mortes. Em 6 
de julho, 1.534 casos confirmados foram notificados, 73 deles fatais, entre colombianos 
indígenas, enquanto 4.498 casos foram confirmados no Equador, incluindo 144 mortes. 

No México, 4.092 casos, 649 deles fatais, foram registrados em populações indígenas. 
Nos Estados Unidos, 22.539 casos confirmados foram notificados em 12 áreas do Serviço 
de Saúde Indígena. E, na Venezuela, 152 casos, incluindo uma morte, foram relatados 
entre os povos indígenas. 

As estratégias de vigilância da COVID-19 nas comunidades indígenas devem incluir a 
vigilância comunitária realizada pelos residentes, bem como a atenção primária, em 
hospitais e centros de saúde, com atenção especial à notificação de rumores de casos 
ou mortes relacionadas com febre e falta de ar, que devem ser investigados para 
determinar a causa e fornecer assistência médica imediata às pessoas afetadas, aponta 
o alerta da OPAS. 

A OPAS destacou a importância de uma boa comunicação sobre COVID-19 entre as 
comunidades indígenas, usando idiomas indígenas e adaptando mensagens para 
considerar práticas e culturas locais, com símbolos e imagens quando necessário. 

“As formas pelas quais as mensagens são transmitidas devem ser validadas pelas 
próprias populações indígenas. As imagens usadas nos documentos e nas redes sociais 
devem ser inclusivas e nunca devem estigmatizar os povos indígenas”, afirma o 
documento. 

O alerta recomenda que as autoridades de saúde incentivem o intercâmbio entre 
profissionais tradicionais, terapeutas ancestrais e outros membros da comunidade 
“para que medidas específicas como distanciamento social, diagnóstico, isolamento e 
tratamento considerem suas visões de mundo, práticas ancestrais existentes e 
contextos. Nesse sentido, também é importante considerar a importância e o significado 
da medicina tradicional para os povos indígenas”. 

A OPAS também observa que são necessárias estratégias diferentes para populações em 
áreas urbanas, residentes em aldeias, populações indígenas migrantes ou populações 
indígenas em isolamento voluntário, “considerando que a vulnerabilidade e o diferencial 
de exposição contra a COVID-19 não afetarão da mesma maneira todas as comunidades 
indígenas”. 

A OPAS está trabalhando em estreita colaboração com organizações indígenas da selva 
peruana, leste da Bolívia, Amazônia Equatoriana, Amazônia Colombiana e Amazônia 



Brasileira, representadas pela Coordenação de Organizações Indígenas da Bacia do Rio 
Amazonas (COICA). 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6234:op
as-insta-paises-a-intensificar-esforcos-para-impedir-maior-propagacao-da-covid-19-entre-
povos-indigenas&Itemid=820 

 

OPAS: países devem combater malária durante 
pandemia; foco em comunidades vulneráveis 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) pediu na segunda-feira (6) que os países 
continuem agindo contra a malária nas Américas, de acordo com a resposta à pandemia 
de COVID-19, especialmente entre as populações vulneráveis. 

Em uma recente atualização epidemiológica, a OPAS disse que “essa situação é 
especialmente preocupante em áreas onde residem comunidades indígenas e em 
cidades da região amazônica de Brasil e Peru e em áreas da região do Pacífico na 
Colômbia. A situação da malária em toda a região está sendo afetada pela coexistência 
da pandemia de COVID-19.” 

“Devido à pandemia de COVID-19, as pessoas podem relutar em procurar diagnóstico e 
tratamento precoces para malária porque estão preocupadas em ir às clínicas, e a 
equipe da malária nos serviços de saúde pode ter sido transferida para trabalhar na 
pandemia”, afirmou Luis G. Castellanos, chefe de doenças negligenciadas, tropicais e 
transmitidas por vetores da OPAS. 

“Temos medicamentos para tratar a malária, embora a cadeia de suprimentos tenha 
sido afetada por restrições resultantes da pandemia de COVID-19″, acrescentou. 

A malária pode provocar a morte e é causada por parasitas transmitidos às pessoas por 
meio das picadas de mosquitos infectados. Nas Américas, 138 milhões de pessoas vivem 
em áreas de risco de malária e cerca de 765 mil casos e 340 mortes foram notificados 
em 2018. 

A atualização da OPAS afirma também que, “à medida que a dispersão da transmissão 
de COVID-19 aumentar, a situação em todas as áreas com risco de malária, 
principalmente as rurais, se tornará mais crítica, dada a alta vulnerabilidade das 
populações e as fragilidades dos sistemas de saúde”. 

“Um impacto inicial esperado da pandemia de COVID-19 na situação da malária é a 
redução na detecção e tratamento e subnotificação de casos da doença. Barreiras ao 
diagnóstico precoce são os principais determinantes.” 



Embora tenha havido uma redução geral de casos de malária antes da introdução da 
COVID-19 nas Américas, oito países relataram um aumento total de casos: Haiti, 
Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Honduras, Costa Rica e Suriname. 

A OPAS emitiu recomendações sobre medidas para sustentar os esforços de controle da 
malária. Estes detalham como proteger a saúde dos trabalhadores e todos os envolvidos 
em ações contra a doença, como coordenar disposições para o diagnóstico precoce da 
malária em caso de febre nas áreas endêmicas e como diferenciar os processos de 
diagnóstico da malária dos diagnósticos de COVID-19 nos serviços de saúde. 

As medidas contínuas de prevenção da malária, como a distribuição de redes tratadas 
com inseticida e a realização de pulverização residual planejada em ambiente interno, 
juntamente com testes e tratamento apropriados dos pacientes, são estratégias 
importantes para reduzir a tensão nos sistemas de saúde, observou a OPAS. 

A OPAS recomendou que os países acelerassem a compra de medicamentos 
antimaláricos e testes de diagnóstico rápido e orientassem pacientes com febre, mas 
sem sintomas respiratórios, ao diagnóstico e tratamento da malária. Sugeriu que as 
brigadas de busca ativa, com trabalhadores da saúde que usam equipamentos de 
proteção Individual (EPI), operassem em coordenação com as ações para COVID-19. 

Outros desafios da malária nas Américas são o aumento na transmissão relacionada à 
mineração de ouro e movimentos da população vulnerável entre e dentro dos países, 
bem como o enfraquecimento das ações dos programas de malária que podem piorar 
no contexto da COVID-19. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6215:opas-
pede-que-paises-continuem-combatendo-malaria-durante-pandemia-especialmente-entre-
comunidades-vulneraveis&Itemid=812 

 

Rumo a sistemas de proteção social adaptativos na 
América Latina e no Caribe: uma nota de síntese sobre o 
uso da proteção social para mitigar e responder aos riscos 
de desastres 

Esta nota de síntese é a primeira de uma série de notas de orientação que visam servir 
como uma ferramenta de consulta no design de sistemas de proteção social adaptativa 
(ASP) nos países da América Latina e Caribe (ALC) para melhor atender a desastres e 
riscos climáticos. Embora essas notas se concentrem em desastres causados por riscos 
naturais, a estrutura e as lições também são aplicáveis a outros tipos de emergências e 
choques, incluindo choques econômicos, pandemias de saúde e choques causados por 
conflitos. A nota fornece um balanço dos riscos específicos de desastres enfrentados 



pelos países da ALC, fornece uma visão geral dos sistemas e desempenho de SP nos 
países da ALC, estabelece uma estrutura geral para avaliar a capacidade de ASP na ALC 
e fornece orientações sobre como usar melhor os sistemas de SP na ALC para apoiar 
desastres Pilares de gerenciamento de riscos (DRM). 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/381821593592889887/pdf/Towards-Adaptive-
Social-Protection-Systems-in-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Synthesis-Note-on-Using-Social-
Protection-to-Mitigate-and-Respond-to-Disaster-Risk.pdf 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/381821593592889887/pdf/Towards-Adaptive-
Social-Protection-Systems-in-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Synthesis-Note-on-Using-Social-
Protection-to-Mitigate-and-Respond-to-Disaster-Risk.pdf 
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          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 
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          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 
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          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

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