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Orientação para a triagem médica pós-exposição de
trabalhadores que abandonam as áreas de recuperação
de desastres em furacões
Visão geral
Trabalhar em ambientes de trabalho fisicamente exigentes, impuros ou instáveis, como
áreas de recuperação de furacões, levanta a questão de saber se as exposições do
trabalho terão consequências adversas para a saúde. A probabilidade de tais desfechos
adversos à saúde dependerá de fatores como carga de trabalho e duração do trabalho,
tipo e gravidade das exposições do trabalho e organização do trabalho, bem como o
estado anterior de saúde física e mental dos trabalhadores, conhecimento e experiência
com desastres. e precauções tomadas durante o trabalho (por exemplo, práticas de
trabalho, equipamentos de proteção individual).
Devido aos possíveis riscos à saúde inerentes ao trabalho pós-desastre, programas de
triagem devem ser realizados para determinar a extensão, se houver, a quais
trabalhadores individuais foram afetados adversamente por seu trabalho e identificar o
mais cedo possível quaisquer trabalhadores afetados que precisem de medidas
preventivas ou assistência médica. Este documento destina-se a profissionais de saúde
ocupacional e outros clínicos responsáveis pela supervisão da saúde física e mental dos
trabalhadores que implantaram ou trabalharam na resposta a desastres causados por
furacões (por exemplo, trabalhadores de resposta e recuperação). Ele fornece
orientação sobre uma abordagem de triagem médica adequada para esses
trabalhadores, conforme eles concluem suas atividades de resposta ou retornam para
casa das áreas afetadas. O documento não aborda questões relacionadas ao período

anterior ao início do trabalho de resposta ou recuperação, tais como rastreamento préimplantação, liberação médica ou treinamento; estas são importantes considerações de
segurança e

saúde ocupacional que são abordadas

em um

documento

complementar. Este documento será reavaliado periodicamente e atualizado conforme
apropriado.
Em geral, o nível de triagem apropriado para uma determinada atividade de trabalho
depende de múltiplos fatores. No entanto, como as condições encontradas pelos
trabalhadores de resposta e recuperação podem envolver ambientes complexos e
descontrolados, possivelmente envolvendo exposições químicas múltiplas ou mistas,
substâncias perigosas, agentes microbianos, temperaturas extremas, longos turnos de
trabalho ou experiências estressantes, todos esses trabalhadores devem receber
alguma avaliação. como precaução. Isso pode variar desde a conclusão de breves
formulários de avaliação até avaliações mais abrangentes e focadas. Grupos de
trabalhadores de alta prioridade incluem aqueles com maior probabilidade de ter
exposições a agentes ou condições perigosas e aqueles que relatam surtos de desfechos
adversos de saúde similares. Critérios de saúde pública, como frequência de efeitos
adversos à saúde; sua gravidade, evitabilidade ou comunicabilidade; interesse
público; e a relação custo-eficácia costuma ser útil para definir prioridades de triagem.
Finalidade da triagem
O objetivo principal dos programas de triagem de trabalhadores é proteger a saúde do
trabalhador pela identificação precoce de condições relacionadas ao trabalho em
trabalhadores individuais. Por meio da triagem, os efeitos adversos nos indivíduos
podem ser reconhecidos de maneira oportuna para fornecer intervenção para o
indivíduo, ao mesmo tempo em que identifica potenciais riscos para outros na mesma
população de trabalhadores ou populações com exposições semelhantes. O objetivo da
triagem é identificar aqueles que precisam de mais atenção médica, não
necessariamente para diagnosticar ou tratar definitivamente com base apenas nas
informações fornecidas através da triagem. Portanto, os programas de rastreamento
coletam e analisam dados individuais específicos relacionados ao estado de saúde física
e mental pós-exposição, que são usados para:


Detectar possíveis efeitos adversos à saúde mental ou física relacionados ao
trabalho ou à exposição



Identifique aqueles que precisam de mais avaliação e tratamento médico



Monitorar tendências e padrões de desenvolvimento de doenças ou sequelas a
lesões ou exposição entre trabalhadores

Determinando a necessidade de triagem
Ao desenvolver um programa de triagem pós-exposição, é importante determinar quem
deve ser rastreado e as razões para examiná-los. Para cada grupo de trabalhadores, os
fatores de risco relacionados ao trabalho ou as características de lesões e doenças
ocupacionais comumente experimentadas determinarão o nível ou a extensão da
triagem apropriada para os membros do grupo. Estes podem incluir fatores de saúde
emocionais e físicos. Os seguintes fatores devem ser considerados:


Exposições ou outros fatores de risco encontrados durante a implantação
o

Tipo de trabalho executado

o

Datas de implantação

o

Locais específicos de trabalhos

o

Características dos locais de trabalho e relação com agentes perigosos ou
condições suspeitas

o

Tarefas específicas do trabalho e carga de trabalho nos locais de trabalho

o

Exposições ou condições específicas de alto risco nos locais de trabalho (por
exemplo, enchentes contaminadas, ambientes internos mofados, óleo ou outros
derramamentos tóxicos)

o

Exposição a eventos traumáticos

o

Medidas de proteção utilizadas para prevenir exposições perigosas (por
exemplo, uso de equipamento de proteção pessoal)



o

Datas iniciadas e concluídas nos locais listados acima

o

Horários de turno: horas por dia, dias por semana, horários de rotação

Relatos de efeitos adversos para a saúde entre grupos específicos de trabalhadores
com tarefas de trabalho semelhantes, local de trabalho, características de
exposição, etc.

Decidindo quem deve ser rastreado
Dada a ampla gama de riscos potenciais e difíceis condições de trabalho encontradas no
trabalho de resposta a furacões, todos os trabalhadores que retornam de atividades de
resposta a furacões devem receber uma triagem básica para coletar informações sobre
sua demografia, condições médicas preexistentes, experiência de trabalho e possíveis
exposições durante a implantação e quaisquer lesões ou sintomas de doença

experimentados no campo ou desde que saíram da área do desastre. Conforme descrito
abaixo, aqueles que atendem a determinados critérios devem receber uma triagem mais
extensa.
Determinando o tipo de triagem a ser feito
Nas fases iniciais dos esforços de resposta, muitas vezes não é possível caracterizar
completamente o espectro de agentes perigosos e condições que podem ter causado
imediatos ou podem causar futuros efeitos adversos à saúde. À medida que o tempo
passa após os furacões, as condições ambientais, as atividades de resposta, as
exposições e os possíveis resultados de saúde continuarão a evoluir, e as informações
sobre alguns desses fatores podem permanecer incompletas.
Não é possível especificar aqui um único conjunto definido de condições para as quais
os trabalhadores devem ser selecionados. As decisões sobre as necessidades de triagem
e os resultados de saúde a serem monitorados devem ser baseadas em fatores de risco
conhecidos ou suspeitos (listados na seção “Determinação da necessidade de triagem”),
que são obtidos através da triagem básica recomendada para todos os trabalhadores
que deixam a área do desastre. . Da mesma forma, sintomas físicos, cognitivos ou
emocionais agudos experimentados durante o trabalho de resposta podem ser
indicadores de uma possível condição crônica futura, portanto, a presença de sintomas
durante ou após a implantação pode indicar a necessidade de uma triagem mais
extensa.
Diferentes abordagens de triagem serão apropriadas para diferentes grupos. Por
exemplo, os trabalhadores de resgate e recuperação com exposição repetida e
prolongada a água de enchente contaminada, trabalhadores em um centro de
evacuação, motoristas de caminhão entregando suprimentos e trabalhadores lidando
com logística em uma instalação de testes exigirão estratégias de seleção diferentes.
Sem informações específicas sobre exposições químicas, o monitoramento biológico
(por exemplo, a medição em tecidos ou fluidos corporais [como sangue ou urina] de um
produto químico, um ou mais de seus metabólitos ou um marcador bioquímico de seus
efeitos) não terá grande valor preditivo ou diagnóstico. valor, nem seria esperado que
fosse rentável. É improvável que essa informação de exposição específica esteja
disponível para a maioria dos locais e circunstâncias. Além disso, o monitoramento
biológico seria recomendado apenas se seu uso como uma ferramenta de triagem para
uma exposição específica estivesse bem estabelecido e se certos critérios fossem
atendidos, por exemplo, a exposição ao agente perigoso específico; capacidade de

recuperar o agente ou seus metabólitos do corpo; existência de valores de referência
estabelecidos para interpretar os resultados dos testes; relevância e utilidade dos
resultados (por exemplo, importante para determinar o tratamento e prever o desfecho
de saúde, gravidade, cronicidade ou necessidade de triagem ou vigilância
futura). Qualquer outro uso de monitoramento biológico seria considerado
investigativo (por exemplo, pesquisa em toxicologia), com objetivos diferentes daqueles
dos programas de rastreamento.
Finalmente, além de documentar resultados adversos previsíveis à saúde (com base em
exposições, atividades e condições de trabalho conhecidas), os programas de
rastreamento podem identificar resultados inesperados na saúde. Caso tal potencial
problema emergente seja identificado, uma investigação mais aprofundada usando um
modelo epidemiológico ou de “investigação de surtos” pode ser necessária para
caracterizá-lo e avaliar possíveis relações de trabalho. Se esta investigação sugerir que
o resultado imprevisível da saúde estava relacionado ao trabalho de resposta, o
programa de rastreamento poderia então ser modificado para incorporar essa nova
informação para detectar o reaparecimento do problema em um estágio inicial.
Quando a tela
Os dados imediatos sobre o estado de saúde pós-exposição devem ser coletados no
momento da conclusão do trabalho de resposta ou saída da área afetada, ou o mais
cedo possível depois.
Dependendo do que é aprendido sobre exposições e sobre os resultados da triagem
inicial, uma avaliação médica mais detalhada pode ser indicada. Dados de longo prazo
sobre o estado de saúde podem precisar ser coletados em alguns indivíduos após um
período longe da exposição. O tempo dependerá da natureza da exposição ou condição
de saúde.
Necessidades mínimas de informação de triagem
As seguintes informações devem ser coletadas em todos os indivíduos submetidos a
triagem após a conclusão ou retorno de atividades de resposta ou recuperação:
Informação pessoal
Identificação e Informação de Contato


Nome, endereço, telefone (s) apropriado (s), endereço de e-mail (trabalho, pessoal)



Idade, data de nascimento, local de nascimento, sexo, número de segurança social



Informações de contato para alguém que saberá onde o trabalhador está 6 meses
depois de deixar o trabalho de resposta



Organização da resposta:
o

Empregador versus organização voluntária (indique quais)

o

Nome e endereço

o

Nome e número de telefone da pessoa de contato

Trabalho usual


Indústria, ocupação, tarefas de trabalho, número de anos

Necessidades especiais


Idioma principal

Status de saúde antes do trabalho de resposta


Condições médicas e mentais pré-existentes



Fatores relevantes de estilo de vida (por exemplo, status de tabagismo)



Outros fatores de risco específicos (dependem do trabalho, por exemplo, uso de
equipamentos de proteção individual, exposições)



Status de imunização: risco adulto e especial (por exemplo, trabalhador de saúde)

Informações relacionadas à resposta
Trabalho de resposta


Tipo de trabalho executado como resposta ou recuperação do trabalhador e as
circunstâncias em que esse trabalho foi realizado, com especial atenção para a
documentação da localização geográfica do trabalho e quando o trabalho foi
realizado. Veja a seção "Determinando a necessidade de rastreamento".

Para exposições ou condições perigosas conhecidas


Tipo de exposição ou condições, práticas de trabalho e medidas de proteção (por
exemplo, equipamento de proteção individual)

Lesões sofridas ou sintomas experimentados durante o trabalho de resposta



Lesões: descrição de lesões e circunstâncias; tratamento recebido; se o prejuízo foi
resolvido ou ainda está presente



Sintomas: tipo, novo início ou exacerbação da condição preexistente, tratamento,
se houver; sintoma ainda presente após o retorno ou novos sintomas desenvolvidos
após o retorno



Pode ser apropriado incluir triagem específica para sintomas relacionados ao
estresse ou emocionais

Necessidades adicionais de informações de triagem
Trabalhadores que deixam trabalhos de desastres que relatam exposições repetidas ou
prolongadas ou que relatam lesões ou sintomas devem receber uma triagem mais
abrangente, que deve abordar as exposições específicas ou os efeitos adversos à saúde
encontrados. A triagem adicional pode incluir uma história médica mais abrangente e
uma revisão dos sintomas, um exame físico ou, em alguns casos, testes laboratoriais,
conforme indicado pelo julgamento clínico e boa prática médica ocupacional.
Para exposições relatadas
Se exposições potencialmente significativas forem relatadas, a triagem adicional deve
ser direcionada para detectar possíveis efeitos adversos comumente associados a essas
exposições. Assim, por exemplo, se exposições repetidas ou prolongadas a ambientes
empoeirados ou embolorados forem relatadas, a triagem deve abordar possíveis
desfechos respiratórios ou alérgicos.
Para sintomas relatados
Se doenças ou sintomas são relatados, informações devem ser obtidas sobre os sistemas
de órgãos correspondentes (por exemplo, cardíaco, respiratório, gastrointestinal, pele,
saúde mental), sintomas, se doenças ou sintomas representam um novo início ou
exacerbação de condições preexistentes e tratamento, se houver .
Para lesões relatadas
Se a lesão for relatada, as informações devem ser obtidas em relação à localização e
operação em que ocorreu a lesão, natureza da lesão, parte do corpo afetada, gravidade
(por exemplo, perda de tempo de trabalho) e tratamento. Informações mínimas sobre
lesões devem incluir informações suficientes para atender aos requisitos da OSHA para
lesões que podem ser registradas. Lesões causadas por atos de violência devem ser
incluídas.

Como as informações serão usadas
Pelas razões listadas na seção anterior intitulada “Propósito da triagem”, os programas
de triagem podem ser estabelecidos por várias organizações, incluindo agências de
saúde pública de todos os níveis do governo, programas de resposta do setor público
(incluindo agências reguladoras e contratadas), pessoal médico. empresas privadas ou
profissionais individuais. Para manter a confidencialidade das informações médicas dos
trabalhadores, o pessoal médico ou de saúde pública geralmente administra programas
de triagem. Outras partes interessadas, como organizações de saúde pública,
acadêmicos, mídia, sindicatos trabalhistas e advogados, podem ter acesso a resultados
de triagem agrupados (com identificadores individuais removidos) por outros
motivos; políticas para lidar com tais solicitações devem ser desenvolvidas com
antecedência.
Outras considerações
Administrativo


As decisões devem basear-se na avaliação das necessidades antes do
estabelecimento de qualquer programa de rastreio



Os programas devem abordar objetivos claramente definidos



Os funcionários com acesso a resultados de dados devem ser claramente
identificados



Políticas, mecanismos, administração e monitoramento de questões de privacidade,
confidencialidade e segurança de dados devem ser claramente



Fundos adequados, pessoal, materiais, espaço, prazo devem estar disponíveis



Devem ser tomadas providências para assegurar que um sistema esteja pronto para
encaminhamento imediato e efetivo para uma avaliação mais definitiva e possível
tratamento de trabalhadores identificados com problemas médicos emergentes,
sejam eles físicos ou psicológicos.

Pessoal


Administrador do programa



Depositário designado de informações coletadas



A equipe dedicada à coleta de informações deve receber treinamento sobre a
importância da coleta precisa de dados, privacidade e confidencialidade de
informações médicas e sensíveis



Membros da equipe disponíveis para analisar os dados e interpretar e relatar os
resultados

Logística


Os locais de coleta de dados devem ser convenientes para os trabalhadores (por
exemplo, local central onde os trabalhadores relatam)



Espaço privado para manutenção da privacidade



Espaço seguro para manutenção de informações confidenciais

De outros


O instrumento de triagem deve ser simples, conciso e padronizado quando
disponível e apropriado.



O sistema de triagem deve ser simples o suficiente para a administração por
profissionais de saúde



O programa deve reconhecer possíveis implicações em relação à remuneração do
trabalhador e questões relacionadas

Resumo


Os trabalhadores envolvidos na resposta a furacões podem encontrar ambientes de
trabalho perigosos ou estressantes e podem estar em risco de consequências
adversas para a saúde relacionadas ao trabalho.



Todos os trabalhadores que retornam ou completam atividades de resposta e
recuperação devem ser submetidos, assim que possível, a uma triagem básica para
documentar suas atividades e condições de trabalho e identificar quaisquer
exposições, doenças ou lesões reconhecidas.



Os trabalhadores que relatam exposições perigosas repetidas ou prolongadas,
lesões ou sintomas ou para os quais fatores de risco específicos são identificados na
triagem básica devem receber uma triagem mais abrangente, que deve ser
direcionada aos fatores de risco, exposições ou efeitos adversos à saúde
encontrados.

FONTE:https://www.cdc.gov/niosh/index.htm

5 maneiras de proteger melhor os civis em zonas de conflito
Todos os anos, no Dia Mundial Humanitário, nos solidarizamos com os milhões de
pessoas afetadas pelo conflito e com os profissionais de saúde e assistência que arriscam
suas vidas para ajudá-los. Aproveitamos o dia como uma oportunidade para lembrar ao
mundo nossa responsabilidade coletiva de acabar com esse sofrimento.
Dia Mundial Humanitário marca o bombardeio do Canal Hotel em Bagdá em 19 de agosto
de 2003, no qual 22 pessoas foram mortas.
Hoje, em zonas de conflito em todo o mundo, civis são rotineiramente mortos ou
mutilados, cidades e vilarejos são danificados e destruídos, em ataques direcionados ou
indiscriminados. As pessoas são privadas de comida, água e assistência que salva vidas,
em alguns casos, famintas como uma tática deliberada de guerra.
O pessoal humanitário e médico é morto, ferido, sequestrado ou impedido de alcançar
pessoas necessitadas. Eles estão expostos a obstáculos legais e até mesmo formas de
punição para fornecer imparcialmente ajuda e assistência às pessoas que precisam dela
para sobreviver.
Civis em zonas de conflito são #NotATarget. Este ano, estamos dando continuidade à
nossa campanha #NotATarget, lançando a primeira petição de vida para chamar os
líderes reunidos na Assembléia Geral da ONU no mês que vem para tomar medidas
concretas para proteger os civis em conflito, de acordo com suas obrigações
internacionais.
Aqui, pedimos cinco ações, que, se tomadas, protejam melhor os civis em zonas de
conflito em todo o mundo.
1. As partes em conflito devem evitar o uso de armas explosivas em áreas povoadas.
No ano passado, três em cada quatro vítimas de armas explosivas eram civis. O uso de
bombas de ar comprimido, artilharia, morteiros, foguetes, IEDs e outras armas explosivas
em cidades mata e mata civis e destrói e danifica suas casas, hospitais, escolas, redes de
eletricidade e sistemas de água e saneamento - a infraestrutura crítica eles confiam. Isto
tem consequências devastadoras a longo prazo para os civis. Sempre que as partes
adotam alternativas táticas, no Afeganistão e em outros lugares, o número de civis

feridos ou mortos caiu drasticamente. Fazemos eco ao apelo do Secretário-Geral da ONU
a todas as partes para evitar o uso de armas explosivas em áreas povoadas.
2. O Conselho de Segurança da ONU não deve aceitar ataques contra crianças como o
“novo normal” dos conflitos armados.
Os ataques a crianças em conflitos armados continuaram inabaláveis durante os
primeiros seis meses do ano, e muitas guerras de longa duração tiveram novos aumentos
no número de mortes e mutilações de crianças em ataques, desde a República CentroAfricana até o Sudão do Sul e da Síria. e Iêmen para o Afeganistão e além. As partes em
guerra atacaram de forma indiscriminada ou deliberada escolas, hospitais e
infraestruturas essenciais de água; usavam crianças como escudos humanos; recrutou
crianças para grupos armados e forças do Estado; matou crianças com armas
químicas; crianças estupradas e sexualmente exploradas; e obrigou-os a serem homensbomba.
Não devemos aceitar isso como o “novo normal” do conflito armado. Apelamos a uma
tolerância zero para métodos de guerra que deliberadamente ou indiscriminadamente
prejudiquem as crianças. As partes em conflito respeitam o Direito Internacional
Humanitário e seus compromissos em relação à proteção infantil, como a Declaração das
Escolas Seguras . É essencial que o Conselho de Segurança das Nações Unidas
responsabilize as partes envolvidas nos conflitos e priorize ações que protejam as
crianças, como a resolução de julho relacionada a crianças recrutadas em grupos
armados.
3. Os Estados devem assegurar que os civis nas zonas de conflito possam ter acesso a
cuidados médicos e assistência humanitária, e devem permitir que trabalhadores
humanitários e de saúde trabalhem em segurança.
De acordo com o Relatório de Segurança do Trabalhador Assistencial de 2018,313
trabalhadores humanitários foram atacados em 2017, resultando em 139 mortes. No
mesmo ano, a Organização Mundial da Saúde registrou 322 ataques a trabalhadores
médicos, que resultaram em 242 mortes. A condução de ataques contra trabalhadores
médicos ou humanitários viola o Direito Internacional Humanitário, que delineia as
obrigações dos grupos de luta para assegurar que a assistência humanitária chegue às
pessoas necessitadas; e assistência médica é fornecida para os combatentes feridos e
doentes e civis. Todas as partes envolvidas em conflitos armados e Estados Membros
deveriam implementar as recomendações do Secretário-Geral.sobre a proteção dos
cuidados médicos. Ataques contra ajuda humanitária ou cuidados médicos devem ser
investigados, e os responsáveis por violações graves da lei devem ser responsabilizados.
4. Os Estados devem assegurar uma melhor proteção e assistência às pessoas
deslocadas à força dentro de seu país e defender seus direitos humanos.

Conflito, violência e perseguição forçaram 68,5 milhões de pessoas de suas casas. Dois
terços dessas pessoas são agora deslocados internos - pessoas que estão internamente
deslocadas dentro de seus próprios países. Uma vez deslocados, muitos desses
deslocados internos não voltarão para casa por anos - nem décadas - se nunca. Os
governos devem garantir que os deslocados tenham acesso à proteção e assistência de
que precisam. Os deslocados internos também devem ter o direito à liberdade de
movimento - incluindo o direito ao retorno voluntário e seguro à sua casa, a se mudar
para outra parte do país ou a buscar asilo em outro país. Além disso, os governos devem
implementar planos de desenvolvimento para permitir que os deslocados internos
tenham acesso a moradia, trabalho e escolas.
5. Os Estados devem condicionar suas exportações de armas ao respeito à lei
internacional humanitária e de direitos humanos.
O volume de transferências internacionais de armas importantes tem aumentado
constantemente desde o início dos anos 2000, de acordo com o Instituto Internacional
de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Os Estados devem adotar medidas legislativas e
outras que condicionem a exportação de armas ao respeito à lei internacional
humanitária e de direitos humanos, incluindo avaliações prévias à exportação do risco de
uso ilegal, em consonância com o Tratado sobre Comércio de Armas e vários tratados
regionais. Vários Estados-Membros já adoptaram fortes controlos no que diz respeito às
suas exportações de armas. Outros devem seguir o exemplo.
FONTE:https://medium.com/humanitarian-dispatches/5-ways-to-better-protect-civilians-in-conflictzones-88c603c2ed73

Melhorando o apoio à decisão para prevenção e controle
de doenças infecciosas: Alinhando modelos e outras
ferramentas com as necessidades dos formuladores de
políticas
Este relatório descreve as ferramentas de apoio à decisão, incluindo modelos e
abordagens não modulares, que são relevantes para a prevenção, detecção e resposta
a doenças infecciosas e alinha essas ferramentas com questões políticas reais que as
ferramentas podem ajudar a resolver.
O público-alvo inclui especialistas técnicos - por exemplo, modeladores e especialistas
no assunto - e os formuladores de políticas que esses especialistas podem apoiar. Por
um lado, essa visão geral deve ajudar os modeladores e outros especialistas técnicos a
entender as questões que os formuladores de políticas vão levantar e as decisões que

devem tomar. Por outro lado, muitos formuladores de políticas podem se beneficiar de
uma compreensão básica das capacidades e limitações das diferentes ferramentas que
podem informar suas decisões.
Este relatório descreve as características, requisitos, usos, aplicabilidade e limitações de
três classes de modelos baseados em teoria (população, microimulação, simulação
baseada em agentes) e duas classes de modelos estatísticos (baseado em regressão e
aprendizagem de máquina), bem como como várias abordagens complementares de
apoio à decisão não modelling. Em seguida, o relatório alinha todas essas ferramentas e
abordagens com um conjunto de questões de política do mundo real. Finalmente, com
base em uma revisão da literatura publicada, uma avaliação dos diferentes modelos e
abordagens não modelling e experiências recentes (como a pandemia de influenza de
2009), os autores recomendam nove melhores práticas para usar ferramentas de
modelagem e apoio à decisão para informar a formulação de políticas.
FONTE:https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1576/
RAND_RR1576.pdf

EVENTOS

Mesa Redonda de Proteção à Criança e Educação em
Situação de Emergência:
Um quadro de apoio programação integrada
Nairobi, Quenia
15-16 outubro de 2018

Se você tem experiência de trabalho em iniciativas de proteção conjunta de educação
/ criança em situações humanitárias, nós convidamos você a compartilhar sua
experiência com a gente através da apresentação de um resumo de seu trabalho a ser
apresentado na reunião conjunta INEE / Alliance em outubro de 2018, em Nairobi.
A Aliança para a Proteção da Criança na Ação Humanitária (a Alliance) e a Rede InterInstitucional para a Educação em Situação de Emergência (INEE) submissões de
apresentação de boas-vindas relacionados com práticas e desafios de trabalhar em
toda a proteção da criança e educação em contextos humanitários promissores. Nós
encorajamos apresentações conjuntas dos atores da educação e proteção da criança.
Os resumos devem ser submetidos on-line juntamente com inscrição para o evento .
Em caso de dificuldade enviar o seu resumo on-line, por favor envie
para: annualmeeting2018@alliancecpha.org
O prazo para submissão é 31 de agosto, 2018.

As submissões serão analisadas por um comitê de seleção interagências composta por
representantes de ambos os sectores. Se o seu resumo for selecionada, você será
notificado por 15 de setembro de 2018. Você será solicitado para preparar e
apresentar a sua apresentação à comissão para revisão final e aprovação do 01 de
outubro de 2018.
Para contato geral informações: Mohammad Reza Kameli: mohammad.r.kameli@alliancecpha.org

FONTE:https://alliancecpha.org/2018TheAllianceINEEroundtable/?utm_source=INEE+email+lists&ut
m_campaign=63a5a273e3-E-Cubed+ENG_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab63a5a273e3-25743853&mc_cid=63a5a273e3&mc_eid=a7d966b500

Convocatória de Estudos de Caso: Simpósio de
Aprendizagem de Praticantes da AWEF e Simpósio de
Mulheres em Sistemas de Mercado
Data de Candidatura : 14 / set / 2018 - Hora: 11:59
Organizador: Arab Enterprise Fund da Mulher
Colaborando com o setor privado: o retorno do investimento no acesso à mulher e
na agência
O propósito deste Simpósio AWEF Practitioner Learning Brief e Women in Market
Systems é reunir práticas promissoras e aprendizagens emergentes da AWEF , bem
como a comunidade de praticantes de desenvolvimento de sistemas de mercado (MSD)
e empoderamento econômico das mulheres (WEE) e promover um diálogo construtivo
sobre temas de relevância para a comunidade de prática. O foco da Agenda de
Aprendizagem AWEF 2018/2019 é como trabalhar efetivamente com os atores do
mercado para construir o business case em torno do acesso e da agência das mulheres.
Demonstrar o “business case” para a participação das mulheres na força de trabalho e
no local de trabalho [1] é um termo popular e o foco de muitos programas de
desenvolvimento econômico. Diversos estudos demonstraram que, quando as
empresas abordam questões de diversidade de gênero em seus modelos de negócios e
operações centrais, percebem uma melhora no desempenho e aumento nos
lucros [2] . Práticas comerciais mais inclusivas, por sua vez, empoderam as mulheres e
podem ajudar a desafiar as desigualdades de gênero dentro das famílias e na
comunidade e indústria em geral [3].. Até o momento, muitas das evidências para apoiar
esses benefícios econômicos para mulheres e empresas vieram de estudos realizados
na América do Norte e na Europa. Evidências para demonstrar o específico (ROI) sobre

o investimento em negócios a partir do foco no acesso e agenciamento das mulheres
nos países em desenvolvimento ainda é escasso, incluindo metodologias práticas para
calcular os custos e benefícios [4] .
O empoderamento econômico das mulheres é o resultado do acesso e da agência [5] . As
mulheres são economicamente capacitadas quando têm acesso a recursos,
oportunidades e ativos que lhes permitem melhorar sua posição econômica, bem como
a agência.para agir e tomar decisões econômicas. No entanto, atualmente sabemos
muito pouco sobre como efetivamente calcular e comunicar o valor econômico do
acesso e da agência das mulheres, particularmente entre as comunidades
economicamente desfavorecidas e vulneráveis e no contexto de mercados em
desenvolvimento e emergentes. Qual é o valor econômico da agência e acesso das
mulheres ao negócio, à economia em geral e às próprias mulheres? Quais indicadores
de desempenho falam para as empresas e como elas podem ser vinculadas ao
WEE? Com um foco crescente na agência das mulheres, além do acesso e da
participação, é essencial que os profissionais identifiquem novos métodos para calcular,
divulgar e monitorar o ROI do maior engajamento das mulheres de maneiras que o setor
privado entende.
















Chamada para estudos de caso
Estamos à procura de profissionais de organizações e programas que trabalham para
capacitar as mulheres através de uma abordagem de sistemas de mercado para
apresentar estudos de caso sobre este tópico.
Profissionais selecionados irão:
Beneficie-se da visibilidade de ter seu estudo de caso compartilhado por meio da
Comunidade de Práticas de Empoderamento Econômico das Mulheres da SEEP e do
Relatório de Aprendizado do Profissional de AWEF
Os 5 principais estudos de caso serão apresentados como parte do “Simpósio de
Sistemas para Mulheres em Mercado” da AWEF, a ser realizado no outono de 2019 no
Oriente Médio. Financiamento parcial será disponibilizado para subsidiar os custos de
viagem e subsistência.
Aproveite outras oportunidades de disseminação, como webinars, eventos e workshops
Construa conexões profissionais no campo
Troque experiências e aprenda com colegas que trabalham na comunidade MSD e WEE
Avaliação
Todas as submissões serão avaliadas por uma comissão de avaliação com base nos
seguintes critérios:
Adotar uma abordagem de DMS com elementos do programa / abordagem voltados
para capacitar mulheres de comunidades de baixa renda / desfavorecidas
Seja altamente prático e capture as principais lições aprendidas
Operar em países de baixa e média renda
Trabalhar com o setor privado para abordar questões de acesso e / ou agência das
mulheres no mercado e no local de trabalho
Fornecer evidências iniciais do impacto da intervenção em mulheres e atores do setor
privado direcionados por meio de intervenções
Aborde pelo menos uma das seguintes perguntas de pesquisa:

o
o

o
o









Quais são os custos e benefícios para as empresas de reforço das mulheres de
acesso e agência no mercado e / ou local de trabalho?
Qual é o valor de melhorar o acesso e a agência das mulheres como funcionários ou
produtores / fornecedores - como quantificamos e traduzimos os benefícios na
linguagem de negócios?
Como podemos efetivamente tornar o setor privado mais consciente do valor potencial
de melhorar o acesso e a agência das mulheres ?
Qual é o impacto do aumento do acesso e da agência no mercado e / ou local de
trabalho sobre as mulheres? Quais são os benefícios que se estendem ao papel das
mulheres dentro de casa e na comunidade?
Iremos favorecer submissões que demonstrem formas inovadoras de medir e rastrear
os benefícios de acesso / agência para mulheres / empresas que surjam de intervenções
de sistemas de mercado.
Compromisso com horário
Disponibilidade para fornecer mais detalhes sobre seu programa para complementar
sua aplicação inicial
Se selecionado, participe de uma ligação individual na preparação do Resumo de
Aprendizado do Praticante.
Participação em uma teleconferência com os outros profissionais selecionados
Disponibilidade para participar do Simpósio de Mulheres em Sistemas de Mercado da
AWEF, a ser realizado no outono de 2019 no Oriente Médio
Disponibilidade para participar de eventos de disseminação, como webinars e
workshops
Submissão
Profissionais interessados são convidados a enviar seus estudos de caso até 14 de
setembro de 2018 através deste formulário on-line . Autores de submissões aceitas
serão contatados até 1º de outubro de 2018 , quando serão solicitados informações
adicionais para complementar sua apresentação original. Esperamos finalizar e publicar
o resumo final do praticante até janeiro de 2019.
APLIQUE AGORA
Submissões vencidas: 14 de setembro de 2018
Todas as questões relativas a este convite para estudos de caso podem
ser enviadas para: jlipowiecka@marketshareassociates.com
FONTE:https://seepnetwork.org/Event/Call-for-Case-Studies-AWEF-Practitioner-Learning-Brief-andWomen-in-Market-Systems-Symposium
FONTE:http://seep.awef-call-for-case-studies.sgizmo.com/s3

FONTE:http://reconquista.gob.ar/smartcity/#sede

FONTE:http://ramcc.net/es/events/view/46/jornada-regional-de-politicas-locales-de-mitigacion-del-cambioclimatico

INFORMAÇÕES
PROMOTOR BRASIL
http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3
CAMPINAS RESILIENTE - OBSERVATÓRIO
https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio
INFORMATIVOS UNISDR
http://www.eird.org/camp-10-15
PREVENTIONWEB
http://www.preventionweb.net/english/
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes

