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Reconsiderando evacuações de desastres e deslocamento
na era COVID-19
Há uma linha tênue entre a evacuação e o deslocamento e muitas evacuações geralmente
acabam marcando o início de um deslocamento de longo prazo.
Por Ana Mosneaga
As evacuações em tempos de desastres, se geridas de forma adequada, podem ser
eficazes para salvar vidas . No entanto, as vidas salvas ao sair do caminho do perigo
também são regularmente perdidas como resultado de evacuações em
massa caóticas e condições de vida terríveis em centros de evacuação ou abrigos
temporários. Superlotação, falta de privacidade e falta de higiene são apenas algumas das
características comumente encontradas em muitos centros de evacuação e campos de
deslocamento que facilmente os transformam em criadouros de doenças infecciosas .
Quanto mais tempo gasto nos centros de evacuação e mais prolongada a vida no
deslocamento depois disso, maior o risco de que as pessoas, especialmente (mas não
apenas) com problemas de saúde pré-existentes ou sistemas imunológicos mais fracos
desenvolvam complicações fatais. Isso é bem conhecido por responder a crises em
diversos ambientes, e os incidentes de vidas perdidas na evacuação não são
incomuns, mesmo em países de alta renda . No Japão, por exemplo, apesar das múltiplas
lições aprendidas e diretrizes subsequentes emitidas para melhorar o meio ambiente em
abrigos de evacuação, a implementação de medidas concretas a esse respeito tem
ficado para trás .
Um dos fatores subjacentes que impediram os tão necessários investimentos e a mudança
de mentalidade nessa frente foi a “suposição comum, porém falha” de que as evacuações

e o deslocamento por desastre são fenômenos de curta duração. Na realidade, existe
uma linha tênue entre a evacuação e o deslocamento e muitas evacuações muitas vezes
acabam marcando o início de um deslocamento de longo prazo.
COVID-19 como um catalisador para a mudança?
Embora o COVID-19 não tenha revisado essa suposição profundamente enraizada como
tal, em alguns aspectos relativos às evacuações de desastres, ele mostrou sinais de estar
catalisando mudanças. Mais notavelmente, a pandemia forçou os atores da redução do
risco de desastres em todo o mundo a lidar com o problema de longa data da
superlotação, não apenas no papel, mas também na prática. Isso levou à introdução de
várias medidas para garantir o distanciamento social, saneamento mais estrito e controle
de infecção , a fim de evitar que os centros de evacuação se tornassem pontos críticos de
vírus. Em alguns casos, a necessidade de tais medidas adicionais estimulou uma maior
cooperação com o setor privado, expandindo o uso de hotéis e / ou shopping
centers como abrigos de emergência e depósitos de suprimentos.
A necessidade urgente de evitar a concentração de pessoas também levou as autoridades
a revisar mais detalhadamente os protocolos e procedimentos de evacuação. Uma
ênfase maior do que antes foi colocada em fornecer alertas antecipados e em garantir que
eles sejam amplamente comunicados. Mais instalações públicas foram reaproveitadas
como locais de evacuação com um limite para o número de evacuados que cada local
pode acomodar. Ao mesmo tempo, houve apelos mais fortes para que as pessoas
encontrassem um abrigo alternativo com parentes ou amigos .
Existem algumas evidências emergentes de que o COVID-19 e as medidas tomadas para
evitar a propagação do vírus durante as evacuações de desastres influenciaram o
comportamento das pessoas. Nos casos do ciclone Amphan que atingiu Bangladesh e da
Índia em maio de 2020, e do tufão Haishen que atingiu o sudoeste do Japão em setembro
de 2020, mais pessoas do que o esperado seguiram as chamadas para evacuar
preventivamente, enquanto muitas delas também tentaram evitar os centros de
evacuação temendo o risco de infecção.
Ao mesmo tempo, medidas de bloqueio e restrições de movimento durante a pandemia
fizeram com que as comunidades afetadas pelo desastre não pudessem receber apoio
externo prontamente. Essas restrições restringiram significativamente o fluxo
de suprimentos de socorro e / ou trabalhadores e voluntários de socorro , levando a
atrasos na resposta e nas atividades de recuperação. Em comunidades com recursos
limitados para começar, tais restrições aumentam diretamente o risco de deslocamento
prolongado para evacuados. Isso ficou evidente na sequência do ciclone tropical
Harold, que atingiu vários países das ilhas do Pacífico em abril de 2020. Em Vanuatu, a
região mais atingida por este ciclone, muitas pessoas permaneceram deslocadas em junho
de 2020, sem perspectivas imediatas de soluções duráveis .

Considerando as implicações psicossociais
Embora haja evidências emergentes sobre os diferentes tipos de medidas de prevenção e
controle COVID-19 postas em prática durante as evacuações de desastres e algumas
análises sobre os impactos dos impactos da pandemia nas pessoas deslocadas, muito
menos atenção foi dada até agora às implicações psicossociais sobre os evacuados e
pessoas deslocadas. O COVID-19 em si representa uma emergência complexa, assim como
muitas situações de deslocamento - incluindo aquelas desencadeadas por desastres. Ao
contrário da crença amplamente difundida de que o deslocamento por desastre
é apolítico em comparação ao deslocamento induzido por conflito, encontrar soluções
para as pessoas deslocadas por desastres está longe de ser um processo
simples . A complexidade de lidar com a perda causados por desastres e deslocamento, e
o desafio da recuperação pode ser assustador. Na era COVID-19, essa complexidade é
multiplicada pelos impactos menos imediatamente visíveis, embora poderosos, da
pandemia, como estigma social e discriminação .
O COVID-19 também é uma pandemia de medo . Além de perturbar a vida social e
econômica de indivíduos e famílias, também põe em risco a coesão social nas
comunidades e sociedades em geral. As consequências sociais de ser estigmatizado e
discriminado como o “propagador” do COVID-19 são frequentemente “temidas mais do
que o risco potencial do vírus para a saúde” . Na verdade, esses temores são encontrados
globalmente, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento . O estigma e a
discriminação em relação às pessoas percebidas como tendo qualquer contato com
COVID-19 tornam as pessoas hesitantes em fazer o teste e / ou em procurar assistência
mesmo quando experimentam os sintomas. Isso representa um imenso desafio para a
prevenção e controle de doenças, o que é agravado em tempos de desastre. O fato de
COVID-19 ter impactado a maneira como as pessoas interagem entre si complica ainda
mais qualquer resposta e atividades de recuperação após um desastre. Além de impor
muitos desafios práticos (considere, por exemplo, o caso de fornecer apoio
psicossocial pós-desastre sob o COVID-19 ), aumenta os níveis de estresse de todos os
envolvidos em tais atividades.
No contexto de evacuações e deslocamentos por desastre, medidas para isolar indivíduos
com casos confirmados, prováveis ou suspeitos de COVID-19, embora necessárias do
ponto de vista epidemiológico, podem ser prejudiciais psicológica e socialmente se não
forem tratadas com cuidado. Como os indivíduos devem ser isolados dentro dos centros
de evacuação? Como eles são abordados pelos provedores de serviços e pessoal? Quanta
confidencialidade e privacidade podem ser garantidas quando esses indivíduos já
passaram algum tempo no centro? Como os casos positivos (ou mesmo os casos prováveis
/ suspeitos, quando os testes não estão prontamente disponíveis) devem ser relatados ao
restante das pessoas deslocadas? Essas e uma miríade de outras questões relevantes
exigem que sejam tratadas com cuidado, e a existência de várias outras prioridades
urgentes em tempos de desastre não deve ser uma desculpa para deixar de lado tais
considerações. Da mesma forma, é importante documentar o que funcionou e o que não

funcionou ao lidar com as questões frequentemente “não contadas”, como medo, estigma
e discriminação durante desastres e deslocamento.
Aprendendo lições com a pandemia
O COVID-19 tem pressionado muitos atores a reconsiderar como lidar com as
evacuações e deslocamentos por desastre. Uma análise contínua é necessária para
compreender toda a gama de implicações que tais processos revelaram, tanto em termos
de melhorias possíveis como de desafios adicionais. Essencialmente, a disseminação de
doenças infecciosas em locais lotados e de contato próximo em centros de evacuação e
campos de deslocados tem sido um problema recorrente, assim como as questões de
estigma e discriminação em tempos de pandemias. Na verdade, muitas questões
estruturais que estão criando a crise “sem precedentes” de hoje têm sido repetidamente
apontadas, mas também efetivamente ignoradas em tempos pré-pandêmicos. Nossa
capacidade de extrair lições significativas do COVID-19 depende de não reembalar
questões como "novos" desafios, mas refletindo seriamente sobre o que os impediu de
serem devidamente tratados até agora. Somente fazendo isso podemos transformar esta
pandemia em um catalisador para a mudança tão necessária para milhões de pessoas
expostas a perigos e deslocadas por desastres.
FONTE:https://environmentalmigration.iom.int/blogs/reconsidering-disaster-evacuations-anddisplacement-covid-19-era#

Glossário - Migração, Meio Ambiente e Mudanças
Climáticas: Evidências para Políticas
A contribuição potencial da migração para a adaptação ao meio ambiente e às mudanças
climáticas foi reconhecida tanto em nível regional quanto global. Ao lado do
reconhecimento institucional da relevância da migração para a adaptação, no entanto, há
também a necessidade de mais pesquisas empíricas sobre a ligação entre migração e
mudança climática. O projeto “Migração, meio ambiente e mudanças climáticas:
Evidências para políticas” (MECLEP) responde a essa necessidade explorando os
principais meios pelos quais a migração pode contribuir para as estratégias de adaptação.
Este Glossário, preparado como parte do projeto MECLEP, aborda os principais termos dos
dois campos separados, mas interdependentes, de migração e mudança
ambiental. Conceitos como adaptação, resiliência e enfrentamento entram em cena e
devem ser cuidadosamente considerados na pesquisa e na formulação de políticas no
âmbito da mobilidade humana e da mudança ambiental.

O Glossário do MECLEP está dividido em duas partes: a primeira seção concentra-se em
termos mais relacionados à mobilidade, enquanto a segunda se relaciona com uma
terminologia ambiental e de mudança climática mais relevante no contexto da
mobilidade.
Dada a natureza fluida da terminologia e das definições, este Glossário deve ser visto
como um documento de trabalho sujeito a revisão e atualizações. No entanto, esperamos
que as partes interessadas e pesquisadores vejam isso como um recurso útil para estudos
futuros e formulação de políticas.
FONTE:https://publications.iom.int/system/files/pdf/meclep_glossary_en.pdf?language=en

Covid-19: OMS avisa que desigualdade na vacinação entre
países aumenta diariamente
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que “é chocante como
pouco foi feito” para evitar um “fracasso moral catastrófico” em que as nações mais ricas
vacinam suas populações contra a Covid-19 muito mais rapidamente que os países de
baixa renda.
Falando a jornalistas em Genebra, Tedros Ghebreyesus afirmou que o mundo tem os
meios para garantir a distribuição equitativa das vacinas, mas a desigualdade entre
Estados-membros está crescendo a cada dia.

Segurança
Tedros disse que, nesse momento, alguns países estão vacinando pessoas jovens e
saudáveis com baixo risco de contágio, enquanto outros ainda não vacinaram
seus profissionais de saúde, idosos e outros grupos de risco.
Segundo ele, a distribuição injusta de vacinas não é apenas um ultraje moral, é também
autodestrutiva do ponto de vista econômico e epidemiológico.
Tedros afirmou ainda que a rápida vacinação pode comprar segurança de curto prazo,
mas é uma falsa sensação de segurança.
Ele explicou que, quanto mais transmissão, mais variantes surgem, e quanto mais
variantes surgem, maior a probabilidade de serem resistentes às vacinas.

Recuperação
O chefe da OMS contou ainda que, enquanto o vírus continuar a circular
em algum lugar, as pessoas continuarão a morrer, o comércio e as viagens continuarão
sendo interrompidos e a recuperação econômica sendo adiada.

Tedros deu o exemplo da Coreia do Sul, um país de alta renda que poderia comprar
vacinas por meio de acordos bilaterais, mas esperou sua vez através da iniciativa Covax.

Produção
Tedros disse ainda que a OMS continua trabalhando dia e noite para encontrar soluções
para aumentar a produção e distribuição equitativa de vacinas.
O chefe da OMS tem conversado com líderes de países de alta renda que têm mais doses
do que precisam, pedindo que as compartilhem, e falado com executivos de fabricantes
sobre como aumentar a produção.
Ele disse que, recentemente, conversou com o diretor-executivo da AstraZeneca, a única
empresa que prometeu não lucrar com sua vacina durante a pandemia. A empresa
também deu acesso de sua tecnologia para outras empresas, que estão produzindo mais
de 90% das vacinas que já foram distribuídas pela Covax.
Para Tedros, o mundo “precisa que mais produtores de vacinas sigam este exemplo.”

AstraZeneca
Na sexta-feira, o Comitê Consultivo Global da OMS sobre Segurança de Vacinas concluiu
que os dados disponíveis não sugerem qualquer aumento nas condições de coagulação
após a administração da vacina Oxford-AstraZeneca.
Esta segunda-feira, a empresa anunciou resultados positivos de um ensaio da vacina entre
mais de 32 mil pessoas no Chile, Peru e Estados Unidos.
A vacina mostrou uma eficácia de 79% na prevenção da doença e 100% de eficácia na
prevenção de hospitalização e morte.
Para Tedros, esses dados “são mais evidências de que a vacina Oxford-AstraZeneca é
segura e eficaz.”
FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/03/1745252

Interativo: O que os dados mostram sobre a diplomacia da
vacina COVID-19?
Mais de 20 milhões de doses de vacinas COVID-19 foram doadas diretamente para 81
países de baixa e média renda, como parte da diplomacia de vacinas em rápido
crescimento.

“Diplomacia de vacinas é quando você usa um recurso médico escasso - neste caso, uma
vacina - para promover sua influência diplomática, e particularmente em áreas de
importância geoestratégica, para o país,” Lawrence Gostin, diretor do Instituto Nacional
O'Neill e Lei de Saúde Global , disse a Devex. “Então, é suposto ajudar o país para o qual
você está doando, mas também atende aos interesses do doador da vacina.”
Liderando o ataque estão a China e a Índia, agora em batalha pescoço a pescoço para
serem vistos como os mais generosos doadores de vacinas. Em 18 de março. A Índia, que
prefere “conceder” vacinas, anunciou 8,1 milhões de doses para 37 países. A China doou
7,9 milhões de doses de vacinas COVID-19 para 33 países.
Comparando a diplomacia de vacinas da China e da Índia
Como parte das vacinas COVID-19 doadas, o foco para a China tem sido a disseminação
das vacinas Sinopharm e Sinovac desenvolvidas e produzidas na China. A Sinopharm até
agora tem sido foco de doações, respondendo por 79% do total.
Geograficamente, o foco tem sido diversificado. Camboja, Paquistão e Filipinas
receberam, cada um, um total de milhões de doses da China até o momento. Mas as
doações se estenderam além da Ásia e na África, Europa Oriental, América do Sul e
Oriente Médio - incluindo Bielo-Rússia, Bolívia, Chile, Guiné, Hungria, Iraque, Namíbia e
muito mais.
“O objetivo é que todos sejam vacinados com algo que seja mais ou menos eficaz, mais
cedo ou mais tarde. [Atualmente] há uma grande escassez. ”
- Amanda Glassman, vice-presidente executiva, Center for Global Development
As doações diretas de países são apenas uma parte da abordagem da China à diplomacia
de vacinas. Mais recentemente, a China anunciou a doação de 300.000 doses de vacinas
COVID-19 para as forças de paz das Nações Unidas - com foco na África. E acordos
comerciais foram feitos com outros países, incluindo Brasil e Tailândia , bem como
um acordo com os Emirados Árabes Unidos para a fabricação local de Sinopharm .
Em comparação com a China, a diplomacia da vacina da Índia não está focada em uma
vacina desenvolvida localmente, mas em uma fabricada localmente - Covishield,
uma vacina AstraZeneca produzida na Índia .
O foco imediato da Índia são os países vizinhos. O Afeganistão e o Sri Lanka receberam
cada um 500.000 doses, Nepal 1 milhão, Mianmar 1,7 milhão e Bangladesh 2 milhões. Mas
agora eles estão expandindo sua região imediata.

Na América Central, Belize, República Dominicana, Guatemala e Nicarágua foram
“concedidas” 455.000 doses no total da Índia. E na América do Sul, Guiana e Suriname
receberam 130.000 doses combinadas. Mas há um foco crescente na África, com
Botswana, Gana e a República Democrática do Congo entre as nações que recebem
suprimentos de vacinas da Índia.
Apoiar mecanismos globais, incluindo COVAX na disseminação de vacinas, também tem
sido uma prioridade, com a Índia estimando que isso apoiou a entrega de mais 16,5
milhões de doses por meio deste programa. Esses “presentes” abriram a porta para
Covishield com economias maiores, incluindo o Reino Unido e o Canadá , com a vacina
produzida na Índia sendo fornecida a 72 países no total .
“Os vencedores são aqueles que podem distribuir melhor as vacinas de forma equitativa”,
disse Gostin. “Na minha opinião, acho que a Índia é o mais próximo de um vencedor,
porque o Serum Institute e sua indústria farmacêutica. Pode ser o motor para vacinar o
mundo. ”
A percepção de uma vacina mais confiável na AstraZeneca está apoiando a Índia, Gostin
disse, acrescentando que há desconfiança na Rússia e na China porque “suas vacinas não
foram aprovadas por uma autoridade regulatória rigorosa”.
Como a Rússia se compara?
Quando se trata de diplomacia de vacinas, a Rússia está menos focada em doações do que
em intermediar negócios. Pouco mais de meio milhão de vacinas foram doadas pela
Rússia a sete países, com a maior parte direcionada ao Uzbequistão, com 500.000. A
Palestina recebeu 10.000 doses e a Bielo-Rússia 100.
O Sputnik V é o foco das doações russas com EpiVacCorona também entregue. Doações da
Rússia também foram recebidas em Angola, Nicarágua, Seychelles e Zimbábue, mas a
quantidade é desconhecida.
Por meio de acordos para compra de vacinas, a disseminação da diplomacia de vacinas da
Rússia mostra uma pegada geográfica maior - espalhando-se pelo Oriente Médio, Europa
Oriental, África, América do Sul e América Central.
Quem mais está doando vacinas?
Outros 10 países anunciaram doações diretas de vacinas para outros países - Austrália,
Barbados, Chile, Dominica, Israel, Romênia, Senegal, Sérvia, Emirados Árabes Unidos e
Venezuela.

A Austrália é o terceiro maior doador, com uma doação de 3 milhões de vacinas não
especificadas para o Camboja e 8.000 vacinas da AstraZeneca indo para Papua-Nova
Guiné . Os Emirados Árabes Unidos doaram 670.000 doses de Sinopharm e Sputnik V para
países da Ásia e da África. Outros doadores ofereceram menos de 200.000 doses às
regiões vizinhas.
Quais são as outras abordagens para a diplomacia de vacinas?
Para muitas das maiores economias, a diplomacia da vacina é explicada de forma ampla
ou focada na distribuição de vacinas para países de baixa e média renda, uma vez que a
demanda local tenha diminuído.
Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou que a França doará 5% de suas
doses COVID para LMICs por meio da COVAX . O Reino Unido se comprometeu a doar seu
excedente aos LMICs . E na reunião Quad, composta por Austrália, Índia, Japão e Estados
Unidos, foi acordado que até 2022 as nações da Ásia-Pacífico seriam capazes de se
beneficiar da diplomacia de vacinas à medida que a fabricação aumentasse para 1 bilhão
de doses - um acordo que se espera beneficiar a Índia .
Mas para Amanda Glassman, vice-presidente executiva e pesquisadora sênior do Center
for Global Development , a diplomacia da vacina deve ser sobre as pessoas que visa
apoiar.
“Acho que o ponto-chave é que não é uma competição”, disse ela à Devex. “O objetivo é
que todos sejam vacinados com algo que seja mais ou menos eficaz, mais cedo ou mais
tarde. [Atualmente] há uma grande escassez. ”
FONTE:https://www.devex.com/news/interactive-what-does-the-data-show-about-covid-19-vaccine-diplomacy99416?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=special&utm_content=title&mkt_tok=Njg1L
UtCTC03NjUAAAF7-MswSyH0lv6CcBimn1uhPeqt46pstJcvl78CqvdXWVinqvI1Z7uOclNJum4wIcY2K3YhRQp0V_tVcqdN6z6D965tCWraq7IIs1rAXrmmpJd5qA

Bilhões de vacinas COVID-19, um problema: quem vai
aplicá-las?
Quando a Fundação Bill & Melinda Gates precisou de apoio para seus programas
domésticos de vacinação COVID-19 nos Estados Unidos, uma das organizações que a
fundação aproveitou foi a VillageReach , sediada em Seattle , um parceiro de longa data
na entrega de vacinas na África Subsaariana.

VillageReach, que se concentra na prestação de cuidados de saúde de última milha,
destacou dois membros da equipe para King County, em Seattle, para ajudar a iniciar as
operações de vacinas locais. A equipe da organização gostou da oportunidade de ajudar
com a crise de saúde em casa. Eles também tiraram lições de uma experiência
relativamente inicial com o lançamento da vacina nos Estados Unidos, na esperança de
que isso possa beneficiar seus programas e parceiros no exterior.
“Podemos aprender muito em primeira mão sobre alguns dos desafios com a entrega,
algumas das necessidades de força de trabalho que são necessárias para sermos capazes
de escalar a entrega da vacina em prazos realmente rápidos”, disse Jessica Crawford,
diretora técnica global da VillageReach equipe.
Uma das lições mais aparentes foi que, à medida que o mundo embarca no maior
programa de vacinação da história da saúde pública em um período de tempo
extremamente rápido, simplesmente enviar vacinas aos países é apenas o começo do
desafio.
Em King County, as campanhas de vacinação exigiam mais profissionais de saúde e pessoal
de apoio do que os disponíveis imediatamente. E para países que enfrentam limitações de
recursos assustadoras, não está claro de onde virão essa força de trabalho e
financiamento.
“Vemos esse tremendo investimento na produção e aquisição de vacinas, mas não vimos
um investimento proporcional nos sistemas que são necessários para entregar a vacina ou
colocá-la nos braços das pessoas”. Crawford disse.
“Isso era verdade aqui nos Estados Unidos, e estamos vendo isso globalmente”, disse ela.
A lacuna da força de trabalho
Recém-lançado resultados do Banco Mundial add detalhes para estas preocupações.
Avaliações de prontidão para vacinação em 128 países de baixa e média renda
constataram que, embora 85% dos países tenham planos nacionais de vacinação, “apenas
30% desenvolveram processos para treinar o grande número de vacinadores que serão
necessários”.
Os países são obrigados a apresentar Planos Nacionais de Implantação e Vacinação para
receber remessas da COVAX, a instalação global de distribuição de vacinas estabelecida
em meados de 2020. De acordo com slides de um briefing de 17 de fevereiro aos ministros

da saúde do Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para a África, que foi
compartilhado com a Devex, o comitê de revisão aprovou todos os 37 NDVPs que
recebeu.
“Os países tiveram que apresentar planos detalhados de prontidão e entrega antes de
receberem as vacinas, mostrando que foram capazes de começar a distribuir as vacinas de
forma rápida e eficaz” , escreveu um porta-voz da Gavi, a Vaccine Alliance , à Devex.
“A COVAX e seus parceiros continuam a trabalhar com os governos para enfrentar
quaisquer desafios que possam surgir para que os sistemas de saúde estejam prontos para
implantação generalizada conforme novas doses se tornem disponíveis”, acrescentou o
porta-voz.

“A atual força de trabalho em saúde sozinha não é grande o suficiente
para lidar com empreendimentos dessa magnitude.”
- Jessica Crawford, diretora da equipe técnica global da VillageReach

O Banco Mundial planeja distribuir US $ 12 bilhões para ajudar os países a comprar e
distribuir vacinas, testes e tratamentos. E as avaliações de prontidão têm como objetivo
informar como esses fundos são distribuídos.
Alguns países estão lutando para cobrir os custos operacionais enquanto aguardam a
aprovação do financiamento do Banco Mundial, disse David Bryden, diretor da Frontline
Health Workers Coalition.
“A implicação para mim é que Gavi está fornecendo as vacinas mesmo para países que
ainda estão lutando para reunir o orçamento para ... realmente fornecer as vacinas”, disse
Bryden.
A avaliação do Banco Mundial concluiu que, embora os países pareçam ter lacunas em sua
prontidão para as campanhas de vacinação COVID-19, “a maioria se preparou bem o
suficiente na maioria das áreas essenciais para começar a inocular suas populações assim
que as vacinas estiverem disponíveis”.
Outro nível
A vacinação COVID-19 representa um desafio acima e além do que os países enfrentaram
antes - mesmo aqueles que provaram ser adeptos de campanhas de imunização infantil
em grande escala. As vacinas de rotina são administradas gradualmente à medida que as

crianças nascem, o que é muito diferente de vacinar um grande número de adultos em um
curto período de tempo.
A análise do Banco Mundial concluiu que “a existência de sistemas de imunização infantil
em bom funcionamento não é um forte indicador da prontidão do país para fornecer
vacinas COVID-19”.
Também existe a possibilidade de que a vacinação com COVID-19 tenha que acontecer
anualmente devido à natureza do vírus e como ele sofre mutação, disse Bryden.
O COVAX Facility estabeleceu uma meta de vacinar 2 bilhões de pessoas até o final de
2021, mas seus planos de cobertura alcançariam apenas 28% da população nos países
participantes no melhor cenário. Para alcançar a imunidade coletiva contra COVID-19, os
países terão que ampliar seus planos de imunização significativamente além disso.
Os planos de vacinação de Seattle inicialmente dependiam fortemente dos provedores e
redes de saúde existentes, mas rapidamente ficou claro que o condado precisava de
pontos de acesso adicionais, disse Crawford. Eles criaram locais de vacinação em massa
fora das clínicas existentes e mobilizaram pessoas de redes de estudantes, da Guarda
Nacional e do Corpo de Reserva de Saúde Pública.
“Existe capacidade disponível, mas ela precisa ser mobilizada”, disse ela.
Crawford estimou que, para evitar gargalos, cada vacinador que administra doses requer
uma média de cinco funcionários de apoio responsáveis por tarefas, incluindo registro,
assistência ao cliente e gerenciamento de equipamentos - embora essas necessidades
variem dependendo das estratégias de vacinação.
“A atual força de trabalho em saúde sozinha não é grande o suficiente para lidar com
empreendimentos dessa magnitude”, disse Crawford, que também é membro do grupo
de trabalho COVAX sobre abastecimento e logística.
“Isso é verdade em qualquer ano normal e é especialmente verdade em um ano em que a
força de trabalho da saúde está cansada, fatigada e esgotada e atualmente respondendo a
uma pandemia”, disse ela.
As consequências dessas pressões estão ficando mais claras.
De acordo com Bryden, 84 países relataram greves de profissionais de saúde desde o
início da pandemia COVID-19. Além disso, os profissionais de saúde estão relatando o

aumento da prevalência de depressão, ansiedade, insônia e esgotamento, causando
aumento no afastamento do trabalho.
“Queremos que os países sejam ambiciosos e ousados com os planos que estão
apresentando”, disse Bryden. “Mas então isso levanta a questão de, ok, bem, de onde virá
esse suporte adicional?”
FONTE:https://www.devex.com/news/billions-of-covid-19-vaccines-one-problem-who-will-deliver-them99432?access_key=&utm_source=newsletter&utm_medium=newswire&utm_campaign=yourheadlines&utm_content=text&mkt_to
k=Njg1LUtCTC03NjUAAAF76Vhgy4uLtpX8CVmVokv7NBTafVzKcUnyekrTpQ57VqLqOdRLJbMLSEPh60T2mEjWsdv5JOTH7TQntih1i_z7dkxEbWUSRW7fa2yeG-JSSV3MD8

A Ameaça do Bioterrorismo
Manfred S Green e colegas
Os aspectos modernos das ameaças de bioterrorismo, usando a classificação dos Centros
para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos para a análise de
agentes biológicos com potencial para bioterrorismo. O CDC categorizou esses agentes
em três grupos distintos, dependendo do impacto na saúde pública (gravidade da
doença e mortalidade), potencial de disseminação, percepção pública e facilidade de
preparação.
A classificação para priorização de doenças é um processo de decisão complexo.
Em nível estadual, a priorização de doenças é motivada principalmente pela necessidade
de alocar recursos financeiros e humanos limitados para alcançar o maior benefício na
proteção da saúde humana. Na perspectiva ampla da saúde pública, a priorização das
doenças infecciosas há muito vem sendo discutida.
Embora os critérios analíticos devam ser transparentes e reproduzíveis, essas tarefas são
assustadoras por causa de sua interdependência, prejudicando uma avaliação separada. A
variedade de potenciais patógenos de bioterrorismo é, de longe, maior do que os recursos
que poderiam ser alocados para enfrentá-los todos ao mesmo tempo. A taxa de
letalidade de um evento infeccioso provocado tem impactos sociais e
econômicos. Portanto, o custo econômico pode ser muito maior do que o número de
vítimas humanas, como foi observado em 2001, nos ataques com cartas de antraz (cinco
mortes vs milhões de dólares americanos nas despesas do processo de descontaminação).
O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças revisou a metodologia de
priorização de doenças em 2015, em um relatório que examina as melhores práticas para
classificar ameaças de doenças infecciosas. Eles compararam cinco métodos para

priorizar os riscos de doenças transmissíveis com o uso de índice bibliométrico, painéis
Delphi, análise de decisão multicritério, algoritmos qualitativos e questionários.
Finalmente, eles propuseram uma ferramenta para priorização de doenças que inclui um
critério de pesagem.
Para nós, este critério de ponderação é decisivo e deve ser implementado quando uma
decisão é tomada a nível político. A avaliação da ameaça bioterrorista deve ser reavaliada
regularmente, porque as ameaças podem evoluir rapidamente com a erradicação de
doenças virais e o surgimento de novos patógenos, incluindo aqueles relacionados à
biologia sintética. Além disso, nossas sociedades modernas estão agora muito mais
sensíveis a eventos inesperados, com uma alta exposição na mídia, refletindo o papel
emergente das redes sociais. Qualquer ataque bioterrorista de baixo custo, mesmo com
menor impacto clínico devido a um agente pouco patogênico, pode provocar uma
deflagração global com um custo de medo imediato e duradouro em nível social. Deste
ponto de vista, a opinião pública em constante mudança pode ser o critério mais
importante e deve ser muito mais levado em consideração na avaliação de risco
bioterrorista,
Finalmente, embora provavelmente provoque uma grave crise de saúde e sociedade, o
bioterrorismo é uma variação do surgimento natural de doenças infecciosas. As contramedidas médicas contra uma ocorrência bioterrorista ou uma emergência natural são
frequentemente sobrepostas, como exemplificado pelo uso de soro policlonal durante um
surto de antraz em usuários de drogas, ou a vacina Ebola nos surtos na África nesta
década.
,

Nacional e transnacionalmente, estabelecer uma interface e fortalecer a pesquisa, o
desenvolvimento e a implementação dessas contra-medidas é claramente benéfico para a
saúde e a segurança globais. Construir comunicações eficientes é uma grande parte do
desafio.
FONTE:https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2818%2930709-6

Melhores práticas para classificar ameaças de doenças
infecciosas emergentes - uma revisão da literatura.
A ameaça de surtos graves de doenças infecciosas transfronteiriças na Europa é um
desafio significativo em termos de preparação para emergências. Os tipos de ameaças e
os patógenos envolvidos mudam em relação a fatores de mudança, como mudanças
climáticas [1], viagens globais, padrões de imigração, degradação ambiental, expansão
urbana e outros condutores de doenças [2, 3]. Podem surgir novos riscos de doenças

infecciosas, como SARS, MERS-CoV, A (H1N1) e até mesmo Ebola em uma parte do mundo
e tem potencial para se espalhar globalmente, necessitando da implementação de um
amplo gama de medidas de preparação [4, 5]. Um desenvolvimento adicional nos últimos
anos é o surgimento do que foi anteriormente consideradas doenças tropicais em partes
da Europa, como a febre do Nilo Ocidental no sudeste da Europa, surtos de infecção pelo
vírus chikungunya na Itália, França e Croácia e casos indígenas de Plasmodium vivax
transmissão na Grécia desde 2009 [6-8].
A fim de direcionar efetivamente o uso de recursos para gerenciar os riscos de surto, é
necessário formar alguns tipo de classificação ou priorização de patógenos humanos e /
ou animais [9, 10]. Em particular, a classificação deve levar conta da natureza infecciosa, a
facilidade e modo de transmissão da doença, identificação e medidas precoces de
mitigação ou preparação que influenciarão positivamente os resultados. Qualquer um
desses métodos precisa ser aplicável em uma variedade de agentes patogênicos e ser
facilmente atualizável de ano para ano para refletir as mudanças de ameaças.
Os métodos que tentam incorporar o risco têm um elemento de estimativa da
probabilidade e do impacto do evento, mas existem inúmeras maneiras de estimar esses
dois parâmetros. Os processos anteriores de priorização de recursos variam de
abordagens qualitativas lideradas por especialistas, como as que podem usar o método de
consenso Delphi, até um gama de ferramentas de análise de decisão multicritério,
incluindo abordagens de modelagem preditiva que capturam o múltiplo, respostas
interativas e não lineares do hospedeiro, patógeno e vetor às mudanças climáticas e
outras variáveis.
FONTE:https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/emerginginfectious-disease-threats-best-practices-ranking.pdf

A ameaça da gripe aviária continua vigente
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO, solicitou um
incremento na preparação e vigilância frente a um possível ressurgimento em grande
escala do vírus H5N1 da gripe aviária altamente patógeno, perante aos sinais de que uma
cepa mutante deste mortífero virus está expandindo-se pela Ásia e incluindo outras zonas,
com um risco imprevisível para a saúde humana. Segundo declaração da FAO,"Se faz
necessário a preparação e a vigilância perante ao surgimento de uma variante do vírus
H5N1".
A OPAS/OMS alerta desde 2003 que uma pandemia pode ocorrer quando três condições
aparecem: um novo subtipo de vírus da influenza emerge, infecta as pessoas, causando
doença grave, e se dissemina facilmente e substancialmente entre as pessoas.

O vírus H5N1 se encontra entre as duas primeiras condições: é um novo vírus para
humanos, que infectou 565 pessoas desde que apareceu pela primeira vez em 2003,
matando a 311 delas, segundo os números da Organização Mundial da Saúde (OMS). O
último óbito ocorreu no inicio de agosto no Camboja, onde foram registrados oito casos
de infecção em humanos este ano, resultando todos em casos fatais.
Todos os pré-requisitos para o início de uma pandemia foram alcançados, com exceção de
um: o estabelecimento de uma transmissão eficiente e sustentada entre as pessoas. O
risco de que o vírus H5N1 adquira esta habilidade irá persistir enquanto as oportunidades
para a infecção humana ocorrer. Estas oportunidades , por sua vez, irão persistir enquanto
o vírus continuar circulando entre os pássaros, e esta situação pode durar pelos próximos
anos.
No entanto, o vírus endêmico está presente em seis países, embora o número de
afloramentos nas aves de criações domésticas e na população de aves silvestres diminuiu
notavelmente desde um máximo anual de 4 000 até tão somente 302 em meados de
2008. Mas os surtos aumentaram de forma progressiva desde então, com cerca de 800
casos
registrados
em
2010-2011.
A OPAS/OMS efetua o monitoramento diário através da Rede Global de Alerta e Resposta
a Surtos Epidêmicos (GOARN), dentro de um espírito de abertura e cooperação , como
uma ferramenta para melhorar a eficácia e a qualidade da assistência da comunidade
internacional durante os surtos e fazer uma diferença significativa na vida das pessoas
afetadas pelos surtos.
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=2390:a-ameaca-dagripe-aviaria-continua-vigente&Itemid=463

Preparação para a gripe aviária altamente patogênica
A gripe aviária altamente patogênica (HPAI) representa uma ameaça para as indústrias
avícolas em todo o mundo e para a subsistência das pessoas, e uma ameaça potencial à
saúde humana. A comunidade internacional tem grande interesse em minimizar a
propagação desta doença. Os países podem estar sob a ameaça de introdução da gripe
aviária por meio da exposição de aves domésticas a aves selvagens, especialmente aves
aquáticas. Eles também podem estar em risco pela introdução de aves infectadas ou
contaminadas, produtos avícolas ou fômites.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Organização
Mundial da Saúde Animal prepararam este manual para ajudar as autoridades nacionais
de saúde animal e outras partes interessadas a se prepararem para uma possível incursão
de HPAI, detectar doenças o mais rápido possível e responder o mais rápido possível a

conter a doença.
O manual oferece conselhos práticos sobre a identificação, patologia e diagnóstico de
doenças; estratégias de detecção, resposta e controle; e medidas de biossegurança para
prevenir surtos. É uma fonte inestimável de informações úteis para qualquer pessoa
envolvida na criação de aves e nas práticas de saúde animal.
FONTE:http://www.fao.org/3/i0808e/i0808e.pdf

As inundações deixam um legado de problemas de saúde
mental - e as pessoas desfavorecidas costumam ser as mais
atingidas
Por Sabrina Pit
Mais uma vez, grandes áreas de New South Wales estão debaixo d'água. Uma semana de
chuvas fortes causou inundações na Costa Centro-Norte, Sydney e na Costa Central, com
várias áreas sendo evacuadas enquanto escrevo.
Como residente da costa norte de NSW, que teve sua cota de inundações devastadoras,
muitas das cenas tensas nos noticiários são tristemente familiares.
A menos que você tenha passado por isso, é difícil entender o quão estressante uma
enchente catastrófica pode ser no momento de crise. Como mostram as evidências da
pesquisa, o impacto de longo prazo na saúde mental também pode ser profundo. E muitas
vezes são as populações mais desfavorecidas as mais afetadas.
Risco de desastre e desvantagem
Em muitos lugares, as desvantagens socioeconômicas e o risco de inundações andam de
mãos dadas.
Em um estudo publicado no ano passado, liderado pelo Centro Universitário de Saúde
Rural em Lismore em estreita colaboração com a comunidade local, colegas e eu
analisamos os dados populacionais após o Ciclone Debbie em 2017. Encontramos
pessoas que vivem na pegada de inundação do centro da cidade de Lismore. níveis
significativamente mais elevados de vulnerabilidade social (em comparação com a
população regional já altamente vulnerável). Este estudo não teria sido possível sem o
apoio da comunidade de Rios do Norte, que respondeu à pesquisa Recuperação da
Comunidade após a enchente, nem sem o apoio ativo, entusiasmo e compromisso dos

Grupos Consultivos da Comunidade em Lismore e Murwillumbah e organizações
comunitárias.
Notavelmente, mais de 80% das pessoas na área afetada pelas enchentes no centro da
cidade de Lismore em 2017 viviam nos bairros socioeconômicos mais baixos. As áreas
afetadas pelas enchentes nas regiões de Murwillumbah e Lismore incluíram 47% e 60%
dos residentes nos bairros do quintil mais desfavorecidos.
Ao examinar os dados do estudo 45 and Up , também mostramos que os participantes
que viviam na pegada de inundação do centro da cidade de Lismore tinham taxas
significativamente mais altas de tabagismo e consumo de álcool. Eles também eram mais
propensos a ter problemas de saúde mental pré-existentes, como depressão e ansiedade,
bem como problemas de saúde geral.
Pesquisas da Alemanha e dos Estados Unidos mostraram que o risco de enchentes
costuma ser um indicador significativo de preços mais baixos de aluguel e venda.
Portanto, mesmo antes de ocorrer o desastre, os residentes em áreas sujeitas a
inundações podem estar mais propensos a enfrentar problemas financeiros e de
saúde. Nosso estudo mostrou que as pessoas afetadas por desastres também tinham
menos recursos para se recuperar com eficácia. Quando chegam as cheias, o impacto na
saúde mental, em particular, pode ser agudo.
Enchentes e saúde mental
Uma enchente pode ser extremamente estressante no momento, quando alguém corre
para proteger pessoas, propriedades, animais de estimação e animais e se preocupa com
os danos que podem ocorrer. Você pode se imaginar agarrado a um telhado na chuva no
meio da noite e esperando para ser resgatado?
Os danos causados por enchentes causam enormes problemas financeiros e podem levar
a vulnerabilidades de moradias e desabrigados, especialmente para aqueles sem seguro e pesquisas revelam um padrão de falta de seguro em populações desfavorecidas em
toda a Austrália .
Mesmo se você tiver a sorte de ter um seguro e esperar que seu sinistro seja avaliado e
aprovado, lidar com a escassez de comerciantes pode ter um impacto real em sua saúde
mental. A espera e a incerteza podem ser especialmente difíceis.
Outra pesquisa sobre inundações feita por colegas e eu, liderada pelo University Center
for Rural Health, mostrou que proprietários de empresas cujas casas e empresas haviam
inundado tinham quase 6,5 vezes mais probabilidade de relatar sintomas
depressivos. Proprietários de negócios com disputas de seguros eram quatro vezes mais
propensos a relatar provável depressão.

As inundações afetaram donos de empresas cuja renda não voltou ao normal em seis
meses também tiveram quase três vezes mais probabilidade de relatar sintomas de
depressão.
A falta de renda pode claramente causar estresse para o indivíduo, sua família e sua rede
mais ampla. As pequenas empresas desempenham um papel importante nas
comunidades rurais e empregam um grande número de pessoas, por isso a
sustentabilidade dos negócios locais é crucial.
Também descobrimos que quanto mais alta a enchente nos negócios de uma pessoa,
maior a probabilidade de a pessoa apresentar sintomas depressivos.
Pessoas cuja empresa tinha água acima da altura da cabeça em toda a empresa tinham
quatro vezes mais probabilidade de relatar sintomas depressivos. Aqueles que tiveram
água entre os joelhos e a altura da cabeça em seus negócios eram quase três vezes mais
propensos a relatar provável depressão . Tudo isso se soma a um aumento nos problemas
de saúde mental que geralmente ocorrem após uma enchente.
Seis meses após a enchente, os proprietários de negócios se sentiram mais apoiados pela
comunidade local, como voluntários e vizinhos. No entanto, aqueles que sentiram que
suas necessidades não eram atendidas pelo governo estadual e pelas seguradoras tiveram
quase três vezes mais probabilidade de relatar sintomas de depressão.
Preparação e consciência
Então, o que pode ser feito?
Em primeiro lugar, podemos aumentar a preparação. A educação sobre risco e
preparação pode ser especialmente necessária para pessoas que se mudaram
recentemente para regiões sujeitas a inundações. Muitos que se mudaram para áreas
regionais recentemente podem não estar cientes de que vivem em uma zona de
inundação ou compreender como as águas podem se mover rapidamente e a que altura
podem atingir. A educação é necessária para aumentar a consciência sobre os perigos. As
pessoas podem precisar de ajuda para preparar um plano de inundação e saber quando
sair.
Em segundo lugar, apoiar as pessoas e as empresas locais após um desastre e ajudar a
economia local em sua recuperação poderia ajudar a reduzir a carga de saúde mental
das pessoas e da comunidade empresarial.
Em terceiro lugar, devem ser fornecidos serviços de saúde mental. Um programa de
capelania foi implementado em Lismore pelo governo local para ajudar os proprietários de
negócios com apoio emocional e psicológico após o ciclone Debbie e as inundações que se

seguiram. Este programa foi amplamente bem recebido pelos proprietários de empresas
por ter fornecido apoio psicológico e sensibilizado para a saúde mental.
No entanto, a falta contínua de apoio à saúde mental continua a ser um problema,
especialmente nas áreas rurais, e é agravada por desastres.
Em quarto lugar, disputas de seguro e rejeição de sinistros de seguro estavam entre as
associações mais fortes com a provável depressão em nossa pesquisa. Devemos encontrar
maneiras de melhorar o processo de seguro, incluindo torná-lo mais acessível,
melhorando a comunicação, tornando os sinistros mais fáceis e rápidos e aumentando a
compreensão das pessoas sobre o que está incluído e excluído de sua apólice.
Nenhuma organização, governo ou departamento pode resolver esses problemas
complexos por conta própria. Fortes parcerias entre organizações são cruciais e têm
funcionado, assim como o suporte direto e em tempo real para as pessoas afetadas pelas
enchentes.
FONTE:https://theconversation.com/floods-leave-a-legacy-of-mental-health-problems-anddisadvantaged-people-are-often-hardest-hit-157576

Um método para monetizar os custos de saúde mental das
inundações
Uma pesquisa recente da Public Health England (PHE) mostra que as pessoas que sofrem
inundações em suas casas podem sofrer de doenças mentais, incluindo depressão,
ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Isso tem um impacto econômico,
incluindo custos com o serviço de saúde e dias perdidos no trabalho.
Este projeto desenvolveu um método para avaliar o impacto das enchentes na saúde
mental e avaliar esses impactos econômicos. Antes deste estudo, o caso econômico para
esquemas e estratégias de defesa contra enchentes focava nos danos físicos de enchentes
em propriedades ou empresas. Esta nova abordagem permitirá que os benefícios de evitar
impactos negativos sobre a saúde mental sejam considerados no caso de negócio
econômico principal ao selecionar as opções preferidas e solicitar o investimento em risco
de inundação.
Os impactos na saúde mental aumentam com a gravidade de uma inundação. Descobriuse que os custos das enchentes aumentam com a profundidade da água da enchente
dentro de casa. Os custos aumentam de uma média de £ 1.878 por adulto por inundação
com profundidades internas de até 30 cm, para £ 4.136 onde a profundidade é superior a
1 m. Esta metodologia fornece orientações para avaliações econômicas de enchentes,

especificamente para projetos ou estratégias que buscam financiamento de subsídio para
defesa contra enchentes.
FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6038c2f28fa8f5048c84c37f/A_method_for_monet
ising_the_mental_health_costs_of_flooding_-_report.pdf
FONTE:https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6038c264e90e070556850205/A_method_for_mon
etising_the_mental_health_costs_of_flooding_-_summary.pdf

ONU pede US$ 5,5 bilhões para combater fome que deve
aumentar em 20 países
Sem assistência urgente e ampliada, a fome aguda deve aumentar em mais de 20 países
nos próximos meses.
O alerta é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e do
Programa Mundial de Alimentos, PMA, num relatório publicado esta terça-feira.
Crise global
Iêmen, Sudão do Sul e norte da Nigéria estão no topo da lista e enfrentam níveis
catastróficos de fome aguda, com algumas famílias já em risco de morte.
Embora a maioria dos países afetados esteja na África, a fome aguda deve aumentar
vertiginosamente na maior parte do mundo: do Afeganistão, na Ásia, à Síria e Líbano, no
Oriente Médio passando por Haiti, no Caribe.
Em todo o mundo, mais de 34 milhões de pessoas lutam contra os níveis de emergência
de fome aguda, IPC 4, que significa a um passo da fome.
Em comunicado, o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, disse que “a magnitude do
sofrimento é alarmante.” Para ele, “é responsabilidade de todos agir agora e rapidamente
para salvar vidas, proteger meios de subsistência e evitar o pior.”
Já
o chefe
do PMA,
David Beasley, acredita que
três
passos
são
precisos, urgentemente, para impedir que milhões morram de fome. Primeiro, parar os
combates, depois, ter acesso a comunidades vulneráveis e, por fim, apoio dos doadores
para angariar os US$ 5,5 bilhões necessários para ajuda humanitária.
Angola
Angola e Moçambique fazem parte da lista de países onde a insegurança alimentar deve
aumentar.

Em Angola, os principais motivos são condições de seca, desafios econômicos e um surto
de gafanhotos do deserto, que devoram as plantações.
Outra estação seca deve prejudicar as famílias nas províncias do sudoeste do país. A baixa
precipitação danificará a produção agrícola, incluindo nas principais regiões produtoras de
cereais, bem como a criação de animais.
Já o surto de gafanhotos do deserto migratórios deve agravar a situação. Relatos iniciais
mostram
que nuvens gigantes arrasaram várias
colheitas na
província
do Cuando Cubango, no sudeste de Angola, e continuam sendo uma ameaça.
Atividade empresarial
Os desafios econômicos por causa da Covid-19, condições de crédito e redução da
atividade empresarial são outros empecilhos no caminho.
O relatório prevê um aumento do preço dos alimentos e informa que o valor cobrado
pela farinha de mandioca e de milho, os principais alimentos básicos do país,
já subiu 30% e 25% no ano passado, respectivamente.
As agências estimam que 1 milhão de pessoas sofrerão de insegurança alimentar em
2021, cerca de 17% acima da média de cinco anos.
Em Moçambique, os principais fatores são tempestades e ciclones, a crise da Covid-19 e
a insegurança na província de Cabo Delgado
Os desastres naturais causaram deslocamentos e destruíram infraestrutura e colheitas.
Segundo avaliações iniciais, 100 mil hectares de terras cultivadas foram afetados. Nas
províncias do sul, os agricultores não tiveram sementes suficientes para uma segunda
temporada.
Cabo Delgado
Em Cabo Delgado, a violência abrandou em janeiro e fevereiro, mas deve se intensificar
com o fim da estação das chuvas esse mês, aumentando o número de deslocados, que
estava em 668 mil no final do ano passado.
Um total de 2,9 milhões de pessoas devem enfrentar altos níveis de insegurança alimentar
aguda, IPC Fase 3 e acima, entre janeiro e março. O valor está acima dos 2,7 milhões de
pessoas nos três meses anteriores.
Esse número deve diminuir para 1,7 milhão entre abril e setembro, devido à época das
colheitas e tendência de redução dos preços dos alimentos, mas as agências alertam para
o possível impacto de vários fatores.
Apesar do aumento do apoio humanitário, a resposta tem sido dificultada por várias
restrições, como insegurança e fortes chuvas.

Causas
Em todo o mundo, conflitos e a pandemia de Covid-19 são as principais causas da crise
alimentar.
A situação de violência pode prolongar-se, ou aumentar, em partes do Afeganistão,
República Centro-Africana, Sahel Central, Etiópia, norte da Nigéria, norte de Moçambique,
Somália, Sudão do Sul e Sudão.
A crise de saúde deve seguir ao redor do mundo. A América Latina, a mais afetada pelo
declínio econômico, será a mais lenta para se recuperar. Iêmen, Síria e Líbano sofrem
com uma rápida depreciação da moeda e inflação vertiginosa.
Os extremos climáticos e o fenômeno La Niña provavelmente continuarão em abril e
maio. Os surtos de gafanhotos do deserto na África Oriental e na costa do Mar Vermelho
continuam a ser preocupantes e podem chegar a partes da África Austral, arrasando as
colheitas de verão.
Ação urgente
O relatório recomenda ações de curto prazo em cada um dos locais mais afetados.
As propostas vão desde o aumento da assistência alimentar, à distribuição de sementes,
tratamento e vacinação dos rebanhos, esquemas de trabalho em troca de
dinheiro e reabilitação de estruturas de coleta de água.
Segundo as agências, a produção agrícola é essencial, especialmente onde o acesso é
limitado e as pessoas dependem da produção local.
FONTE:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP0000125170/download/?_ga=2.46136804.1764788544.1616505885-1077825198.1611244221

Sistema de informações multirriscos iniciado sob a
coordenação do DLR para continuar o apoio à gestão de
risco de desastres na América do Sul
O uso de sistemas de informação multirriscos é crucial para enfrentar os riscos crescentes
representados por desastres naturais. Em alguns casos, o risco está aumentando devido a
normas ou regulamentos inadequados de uso da terra que permitem a construção de
infraestrutura em áreas expostas a esses perigos naturais. Em outros casos, a
vulnerabilidade aumenta devido à falta de consciência ou pobreza extrema. A necessidade
de abordar os riscos do ponto de vista dos perigos múltiplos é necessária para contribuir
para o desenvolvimento sustentável e foi incorporada como um elemento essencial

do Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030. Para tanto, o
projeto RIESGOS 2.0 foi lançado em março de 2021. Sob a coordenação do Centro
Aeroespacial Alemão (DLR), o projeto se baseia nas realizações de seu antecessor RIESGOS - como um sistema de informação multirrisco que modela e simula naturais
perigos para apoiar a gestão de risco de desastres na América do Sul.
No passado, os sistemas de informação de risco muitas vezes visavam os perigos naturais
como casos isolados e evitavam lidar com suas interações. Essa abordagem pode levar a
uma gestão ineficiente de risco de desastres em comunidades em muitas regiões do
mundo. Para preencher essa lacuna, o projeto RIESGOS foi lançado em 2017. Financiado
pelo Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha e sob a coordenação do DLR,
o RIESGOS foi um projeto que mudou de uma abordagem de avaliação de risco único para
múltipla para riscos naturais. Ele concedeu aos gestores de desastres na região dos Andes
a capacidade de modelar e simular desastres naturais e aplicar medidas de adaptação
adequadas para minimizar seu impacto e risco. Especificamente, forneceu acesso
ao demonstrador RIESGOS, uma plataforma baseada na web que permite aos usuários
analisar e avaliar o impacto de terremotos, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas,
inundações e tsunamis e suas interações em regiões de risco específicas no Chile, Equador
e Peru. Na sequência do feedback positivo do RIESGOS e do seu término no final de
fevereiro de 2021, a continuação do projeto foi lançada a 01 de março de 2021.

Captura de tela da plataforma de demonstração RIESGOS. Imagem: DLR (CC-BY 3.0)
RIESGOS 2.0 se baseia nas realizações de seu antecessor, colaborando com parceiros de
projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Elisabeth Schöpfer, líder do projeto no DLR
Earth Observation Center descreve os objetivos do RIESGOS 2.0 para a duração do
projeto: “Nos próximos três anos, iremos abordar em conjunto questões de pesquisa
centrais abertas, expandir substancialmente nossa abordagem e fortalecer o potencial
para práticas implementação ". Isso inclui o ajuste fino do demonstrador RIESGOS para"
integrar elementos da plataforma em sistemas de informação específicos do país ", a fim

de facilitar a gestão de risco de desastre local. Os esforços dos parceiros do projeto
também se concentrarão na avaliação e quantificação de quaisquer" incertezas e
imprecisões descobertas nos modelos ”para melhorar a análise . RIESGOS 2.0 significa um
esforço da DLR e seus parceiros de projeto para nutrir e manter relacionamentos fortes e
duradouros com os países em desenvolvimento na América do Sul e, ao mesmo tempo,
fortalecer a capacidade de P&D e a competitividade na Alemanha.
FONTE:https://un-spider.org/news-and-events/news/multi-risk-information-system-initiated-undercoordination-dlr-continue
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https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7
http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html
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http://www.cidadesresilientes.net/
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http://www.preventionweb.net/english/
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