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Países da ONU firmam compromisso para melhorar saúde 
de 3 bilhões de pessoas até 2023  

 

Delegações de 194 países se reuniram em Genebra, na sede da OMS, para a 71ª Assembleia 

Mundial da Saúde. Foto: OMS 

Em Genebra para a 71ª Assembleia Mundial da Saúde, delegações de 194 países 

concordaram na semana passada em levar mais saúde, prevenção e atendimento para 

3 bilhões de pessoas até 2023. Metas firmadas junto à Organização Mundial da Saúde 

(OMS) visam garantir que nos próximos cinco anos, 1 bilhão de pessoas sejam incluídas 

em sistemas de cobertura universal, 1 bilhão de indivíduos estejam mais bem protegidos 

contra emergências e 1 bilhão de cidadãos tenham saúde e bem-estar melhores. 

Concluído no último sábado (26), o encontro entre representantes dos países-membros 

da OMS definiu o plano de trabalho da agência da ONU para os próximos cinco anos. 

Dirigentes também adotaram resoluções sobre temas específicos, como resposta a 



emergências, saúde digital, cólera, poliomielite, tuberculose, doenças crônicas não 

transmissíveis, nutrição, atividade física, escassez de medicamentos e vacinas e os altos 

índices de picadas de cobras. 

“A saúde tem o poder de transformar a vida de um indivíduo, mas também tem o poder 

de transformar famílias, comunidades e nações”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, durante o encerramento da assembleia. 

“O compromisso que testemunhei nesta semana me dá muita esperança e confiança de 

que, juntos, podemos promover a saúde, manter o mundo seguro e servir os que estão 

em situação de vulnerabilidade”, acrescentou. 

Conheça as resoluções e compromissos aprovados na sede do organismo internacional, 

na Suíça: 

Nutrição 

Os delegados renovaram por unanimidade seu compromisso de investir e ampliar as 

políticas de nutrição para melhorar a alimentação de bebês e crianças pequenas. 

Segundo avaliação dos próprios Estados-membros, o progresso tem sido lento e 

desigual para cumprir as metas da Assembleia Mundial da Saúde sobre o tema. 

Apesar dos desafios, países identificaram um pequeno avanço na redução da baixa 

estatura para a idade. O número de crianças com menos de cinco anos que têm esse 

problema caiu de 169 milhões em 2010 para 151 milhões em 2017. 

A OMS está liderando ações para melhorar a nutrição, incluindo uma iniciativa mundial 

para tornar todos os hospitais amigáveis aos bebês, ampliar a prevenção da anemia em 

meninas adolescentes e prevenir o sobrepeso entre crianças por meio do 

aconselhamento sobre alimentação complementar. 

Regulamento Sanitário Internacional 

Os delegados receberam com satisfação um plano estratégico quinquenal que foi 

proposto pela OMS para melhorar a resposta a problemas de saúde pública. O 

Regulamento Sanitário Internacional é um instrumento legal e vinculante para 196 

países. Seu objetivo é ajudar os países a prevenir e a responder a situações de risco 



grave, que têm o potencial de atravessar fronteiras e ameaçar pessoas em todo o 

mundo. 

Em 2017, a OMS registrou um total de 418 ocorrências de saúde pública em seu sistema 

de gerenciamento. No relatório, a fonte inicial de 136 desses episódios foram agências 

governamentais nacionais, incluindo Pontos Focais Nacionais do Regulamento Sanitário 

Internacional. 

Saúde digital 

Os delegados concordaram com uma resolução sobre saúde digital, que convoca os 

Estados-membros a priorizar o desenvolvimento e o maior uso das tecnologias na saúde. 

Ferramentas foram descritas como meio de promover a cobertura universal de saúde e 

avançar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, os ODS. 

A OMS terá que desenvolver uma estratégia global sobre saúde digital e apoiar o 

aumento de escala dessas tecnologias nos países, fornecendo assistência técnica e 

orientação normativa, monitorando tendências e promovendo as melhores práticas 

para ampliar o acesso aos serviços de saúde. 

A resolução também pede aos governos que identifiquem áreas prioritárias nas quais se 

beneficiariam da assistência da OMS. Entre os campos de eventual atuação da agência 

da ONU, estão implementação, avaliação e ampliação de serviços e aplicações de saúde 

digital, segurança de dados, questões éticas e legais. 

Um exemplo de tecnologia de saúde digital já existente é o uso de mensagens de texto 

de celular para promover mudanças positivas de comportamento, tendo em vista a 

prevenção e o gerenciamento de doenças como o diabetes. 

Picadas de cobra 

Os delegados concordaram com uma resolução que visa reduzir o número de pessoas 

em todo o mundo que morrem ou vivem com problemas físicos ou mentais causados 

pela picada de cobras. Por ano, 2,7 milhões de pessoas são mordidas por cobras 

venenosas. De 81 mil a 138 mil pessoas morrem por causa do contato com as 

substâncias peçonhentas. Para cada indivíduo que morre após uma picada de cobra, 



outras quatro ou cinco apresentam deficiências como cegueira, mobilidade restrita ou 

amputação, além de desenvolverem transtorno de estresse pós-traumático. 

Reconhecendo a necessidade urgente de melhorar o acesso a soros seguros e eficazes, 

os delegados chamaram a OMS a acelerar os esforços mundiais para controlar o 

envenenamento por picadas de cobras. 

Atividade física 

Os representantes nacionais endossaram o Plano de Ação Mundial da OMS sobre 

Atividade Física, uma nova iniciativa que busca estimular a prática de exercícios por 

pessoas de todas as idades. Com isso, a estratégia visa combater doenças crônicas não 

transmissíveis, incluindo as cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes, câncer 

de mama e câncer do colo do útero. 

Mundialmente, 23% dos adultos e 81% dos adolescentes com idade entre 11 e 17 anos 

não atendem às recomendações mundiais sobre atividade física. A prevalência da 

inatividade chega a 80% em algumas populações adultas, influenciadas por mudanças 

nos padrões de transporte, uso de tecnologia, urbanização e valores culturais. 

O objetivo do plano da OMS é reduzir em 15% a ocorrência global da inatividade física 

entre adultos e adolescentes até 2030. 

Tecnologias para pessoas com deficiência ou em dificuldade 

Os delegados adotaram uma resolução que chama os países a criar e fortalecer políticas 

sobre tecnologias assistenciais — como cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, 

andadores, óculos de leitura e próteses de membros. Com essas ferramentas, pessoas 

com deficiência, idosos ou outros indivíduos com algum tipo de dificuldade são capazes 

de ter uma vida produtiva e digna, participando da educação, do mercado de trabalho 

e da comunidade. 

A medida também prevê a elaboração de um relatório sobre o tema até 2021. Pesquisa 

abordará acesso a essas tecnologias e será elaborada pela OMS. 

De acordo com a agência da ONU, 1 bilhão de pessoas se beneficiariam de produtos de 

assistência, um número que aumentará para mais de 2 bilhões até 2050. No entanto, 



90% delas não têm acesso a tais ferramentas devido aos altos custos e à falta de 

disponibilidade. 

Febre reumática e doença cardíaca reumática 

Os delegados concordaram ainda com uma resolução que pede à OMS o lançamento de 

uma resposta coordenada para combater a doença cardíaca reumática. O problema 

afeta cerca de 30 milhões de pessoas a cada ano. Estimativas indicam que, em 2015, a 

doença deve ter causado 350 mil mortes. A patologia ocorre mais comumente na 

infância e afeta desproporcionalmente meninas e mulheres. 

A doença cardíaca reumática é um problema evitável que se desenvolve a partir da febre 
reumática aguda. Apesar da disponibilidade de meios efetivos para a prevenção e o 
tratamento, os casos não diminuíram significativamente nos últimos anos. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5684:assembleia-mundial-da-saude-
termina-com-aprovacao-de-resolucoes-sobre-diversos-temas&Itemid=875 

 

Padrões de inclusão humanitárias para os idosos e pessoas com 
deficiência tornam-se parte da Parceria padrões humanitários 
A Diretoria Sphere boas-vindas t ele padrões de inclusão Humanitários para idosos e 
pessoas com deficiência como o mais novo membro da Humanitária Padrões de 
Parceria.(HSP).  
As normas foram desenvolvidas pelo Programa Capacidade Idade e Deficiência (ADCAP). 

FONTE:http://www.sphereproject.org/news/humanitarian-inclusion-standards-for-older-people-and-people-
with-disabilities-become-part-of-the-humanitarian-standards-partnership/ 

 

Sphere Relatório Anual 2017 já está disponível 
2017 representou o primeiro ano de operações da Esfera como uma organização 
independente. O "Projeto Esfera" fez a transição a partir de uma iniciativa de duração 
limitada para desenvolver mais plenamente o seu papel global como uma plataforma de 
convocação para a qualidade e prestação de contas no sector humanitário.  
 
Leia mais sobre o que Sphere alcançado em 2017 em nosso Relatório Anual. 

FONTE: http://www.sphereproject.org/news/sphere-annual-report-2017/ 

 



 

CPMS revisão em foco: Fortalecimento Familiar  

A edição de 2019 dos Requisitos Mínimos para a Proteção da Criança na Ação 

Humanitária incluirá várias novas questões e temas transversais. A edição revista irá 

incorporar todas as últimas provas e refletir as realidades humanitários de hoje.  

A edição atualizada irá incluir um novo padrão de Fortalecimento da Família. O objetivo 
é garantir que o fortalecimento da família é entendida e usada uma estratégia para a 
proteção da criança eficaz. 

https://alliancecpha.org/wp-content/uploads/2018/04/family-strengthening-infographic_final.pdf 

 

 

Milhões de pessoas idosas com risco de deficiência a ser 
excluídos da assistência humanitária, novo relatório 
HelpAge revela 

Até 14 milhões de pessoas idosas com deficiência são atualmente afetadas por 

emergências humanitárias e, mesmo que eles estão entre os mais em risco, um novo 

estudo revela como eles rotineiramente enfrentam barreiras que limitam o seu acesso 

à assistência e proteção. 

Faltando milhões: como as pessoas idosas com deficiência são excluídas da resposta 

humanitária  é lançado hoje (30 de Abril) pela London School of Hygiene & Tropical 

Medicine (LSHTM) e HelpAge International. 

Embora haja cada vez mais um foco em incluindo idosos e pessoas com deficiência em 

esforços humanitários, o estudo constatou que as pessoas que são tanto o risco mais 

velhos e deficientes ter seus direitos à assistência segura e digna e proteção negado. 

O estudo baseou-se uma ampla revisão da literatura, análise de dados e entrevistas com 

pessoas idosas afetadas por crises em  Tanzânia  e Ucrânia. Ele revela como as pessoas 



idosas com deficiência se saíram pior do que aqueles sem deficiência, e como isso está 

relacionado com várias barreiras físicas e institucionais, bem como atitudes hostis. 

A análise dos dados revelou que entre 7,8 e 13,7 milhões de pessoas idosas com 

deficiência estão atualmente afetadas por crises humanitárias. Ele mostrou que essas 

pessoas, em comparação com pessoas mais velhas sem deficiência, são mais propensos 

a ter sido fora do trabalho, tem um problema de saúde grave, gastar mais do que um 

quarto de sua renda em cuidados de saúde, ser incapaz de participar na vida da 

comunidade, e taxa de sua qualidade de vida como pobres. 

capacidade de uma pessoa para sobreviver a uma crise humanitária se correlaciona com 

a sua saúde e situação financeira. Aqueles com dinheiro e boa saúde são mais capazes 

de escapar e viver em outro lugar do que aqueles que têm pouco dinheiro e problemas 

de saúde. 

A revisão da literatura reflete isso, mostrando como as pessoas idosas com deficiência 

estavam em maior risco de ser deixado para trás durante emergências na Etiópia, Japão, 

Síria e EUA. Para aqueles que escapar, pessoas idosas com deficiência enfrentam 

barreiras no acesso a informações e serviços, e eles são mais propensos a ser afetados 

psicologicamente pela crise. 

respondedores humanitárias muitas vezes exigem recipientes para recolher ajuda ou 

proteção social pagamentos em pessoa, e que pode ser difícil ou impossível através de 

longas distâncias e terrenos difíceis sem transporte. 

Uma mulher de 100 anos de idade, que fugiram para campos de Burundi na Tanzânia 

que foi entrevistado para o estudo, disse: "É difícil para mim levar a minha comida ração 

por causa da minha saúde precária e minha deficiência." 

Algumas pessoas idosas com deficiência foram humilhados pelas atitudes negativas dos 

funcionários, e até mesmo disse para deixar o campo por pessoas mais jovens. Os 

entrevistados na Tanzânia disseram que se sentiu esquecido por causa de sua idade, e 

na Ucrânia se sentiam vulneráveis ao roubo ao coletar suas pensões. 



 

"Nossa pesquisa mostrou que as pessoas idosas com deficiência estão em maior risco 

de pobreza e mais propensos a ter problemas de saúde que necessitam de 

medicamentos caros. No entanto, eles raramente são incluídos em programas e 

atividades que oferecem oportunidades para trabalhar e ganhar dinheiro meios de vida, 

apesar de expressar uma desejo de fazê-lo ", disse o Dr. Sarah Polack, Professor 

Associado no Centro Internacional de LSHTM for Evidence em Deficiência. 

Uma mulher de 90 anos de idade na Tanzânia disse:. "Eu me sinto triste que eu não 

posso fazer as coisas que eu fiz antes de eu utilizado para cultivar um terreno e ser 

independente, mas não posso fazer isso agora eu costumava ter. visitantes e conseguem 

dar-lhes algo, mas não mais. Eu não posso fazer nada. Isso me irrita muito." 

Casas, instalações públicas e sanitários não são geralmente acessíveis e não têm rampas, 

corrimãos e outras adaptações de baixo custo que podem fazer uma grande diferença. 

Isso pode deixar as pessoas mais velhas com deficiência socialmente isoladas, sozinhas 

e privadas da sua dignidade, ameaçando a sua saúde mental no momento em que 

conflitos, desastres e insegurança já impactou no seu bem-estar emocional. 

Um homem de 87 anos de idade, no leste da Ucrânia disse: "Minha esposa ficou no 

porão o tempo todo Eu costumava ir lá fora, às vezes, mas ela não podia sair por causa 

das escadas Isso afetou muito dela..." 

Estas barreiras marginalizar as pessoas idosas com deficiência e ameaçam seus direitos 

à independência, dignidade e participação. 

"Durante muito tempo, as pessoas idosas com deficiência têm sido invisíveis em 

respostas humanitárias, seus direitos humanos fundamentais negados", disse 



Madeleine McGivern, Conselheiro Advocacy Humanitário Global em HelpAge 

International. 

"Isso precisa mudar. As barreiras ao acesso a assistência e proteção devem ser 

removidos, e as vozes de pessoas idosas com deficiência deve ser ouvido para que as 

respostas humanitárias satisfazer as suas necessidades." 

O que pode ser feito para apoiar os direitos das pessoas idosas com deficiência em crises 
humanitárias? 

Os defensores de estudo que os doadores, decisores políticos e respondedores 

humanitárias demonstrar liderança e compromisso para garantir as pessoas idosas com 

deficiência são sempre incluído. As recomendações incluem: 

 usando os  padrões de inclusão Humanitários para os idosos e pessoas com 

deficiência , e garantir pessoal seniores assumir a responsabilidade de incluir estes 

grupos 

 coleta de dados totalmente desagregados por sexo, idade e deficiência, e apenas 

programas de financiamento que atendam esta norma 

 reconhecendo o direito e capacidades das pessoas idosas com deficiência, e 

consultoria e incluí-los em todas as idades 

 investir no combate à idade e discriminação da deficiência, e dar às pessoas idosas 

com deficiência uma voz 

 apoio às ONG, departamentos de assistência social do Estado e os profissionais de 

saúde para tornar os serviços e distribuições inclusivo e acessível. 

FONTE:http://www.helpage.org/newsroom/latest-news/millions-of-older-people-with-disabilities-risk-being-
excluded-from-humanitarian-assistance-new-helpage-report-reveals/ 

FONTE:file:///C:/Users/SIDNEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/JWNPNHHQ/Missing%20milli
ons_FullReport_LowRes.pdf 

 

 

 

EVENTOS 

 



Colaboração para Impact  

2018 tema SEEP Conferência Anual - Colaboração para Impact  - vai destacar a 
capacidade das pessoas e organizações a pensar sistemicamente e projetar e 
implementar processos de mudança de colaboração para realizar um nível de impacto 
que ninguém projeto, setor ou organização pode conseguir sozinho.   

Somos inspirados pela paixão e criatividade de nossos membros. Permitindo a 
colaboração tornou-se uma parte cada vez mais importante de sua estratégia para 
enfrentar os complexos desafios associados com a pobreza, a desigualdade de género, 
insegurança alimentar e os impactos dos desastres naturais e conflitos. Estas 
colaborações podem se estender por organizações de desenvolvimento, entre os 
profissionais de desenvolvimento econômico para as organizações humanitárias, com 
pesquisa e academia, o setor privado e governo. A adoção da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) significou a demanda e expectativas de tal 
colaboração estão subindo. Mas a colaboração tem muitos desafios inerentes, de modo 
que pedimos mais dele, como podemos ter certeza de que entrega na velocidade e 
escala necessária? E como novas oportunidades para aumentar a colaboração, como 
deveria organizações, especialmente as organizações de desenvolvimento que 
enfrentam crescente pressão para demonstrar maior mudança sistemas de escala, 
priorizar e gerenciar eles?  

Há três desafios principais com relação à evidência: Como podemos gerar diferentes 
tipos de provas que é relevante para vários públicos, tais como doadores, sector privado, 
governo? Como é que um programa de conseguir o tipo certo de dados internos para 
melhorar de forma iterativa seus programas? E como podemos ter certeza de que 
efetivamente utilizar os dados?    

aprendizagem contínua e experimentação, é importante para o desenvolvimento de 
conhecimentos e melhorar as nossas capacidades para combinar a recolha e análise de 
novas fontes de dados (quantitativos e qualitativos) com nossa pesquisa testada pelo 
tempo e capacidades de M & A. Estes processos são ainda mais críticos em colaborações 
de múltiplas partes interessadas, onde o uso e interpretação de evidências pode 
influenciar estratégias, bem como a forma como avaliar a mudança, comportamentos e 
relacionamentos em sistemas de mercado.  

Esta faixa, apresentado pela primeira vez na Conferência anual de 2016 SEEP, irá 
explorar métodos eficazes para a recolha de ambos os “novos” e “tradicionais” de dados 
e, em seguida, transformá-la em evidência útil para entender as necessidades em tempo 
real, melhorar a tomada de decisão em vários níveis, promover aprendizagem, a política 
de influência, e aumentar o impacto global de desenvolvimento 

FONTE:https://seepnetwork.org/Theme-Technical-Tracks 

 



 

 

 

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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 

 


