
Novembro de 2021

ROTEIRO DA IANPHI PARA AÇÕES EM SAÚDE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

KIT DE MÍDIAS SOCIAIS PARA MEMBROS E 
PARCEIROS

http://www.ianphi.org/


Este kit de mídias sociais foi criado pela IANPHI para incentivar nossos membros 
e parceiros a promover o Roteiro da IANPHI para Ações em Saúde e Mudanças 
Climáticas, que será lançado no dia 10 de novembro de 2021 na Conferência das 
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Glasgow.

Abaixo estão cinco sugestões de mensagens e cards para redes sociais associados 
para ajudar na conscientização sobre o papel dos institutos nacionais de saúde 
pública (INSPs) em resposta às mudanças climáticas e sobre a importância de incluir 
a saúde pública nas políticas voltadas às mudanças climáticas. 

As mensagens e cards também estão disponíveis em árabe, inglês, francês, 
português e espanhol. Os cards também estão disponíveis em diversos formatos 
para uso no Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. 

Não se esqueça de marcar a IANPHI em suas publicações (mesmo nome em todas as 
plataformas: @IANPHIhealth). O uso destas hashtags também é incentivado: #NPHIs 
#COP26

Em caso de dúvidas, entre em contato com Marie Deveaux, gerente de comunicação 
da IANPHI (marie.deveaux@emory.edu). 

Obrigado por nos ajudar a esclarecer o papel dos INSPs contra as mudanças 
climáticas!

Comunicação da IANPHI
Marie e Andisheh

BAIXE O KIT COMPLETO KIT

https://ianphi.org/news/2021/roadmap-climate-change.html
https://ianphi.org/news/2021/roadmap-climate-change.html
mailto:marie.deveaux@emory.edu
http://www.ianphi.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1AoiEDsmLSzD_8xpOiJhp2LYIuO5WP2bX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mTpiSQ6H6y85PxaqibhqhCCwUgz5reX6?usp=sharing


MENSAGEM #1
OS INSTITUTOS 
NACIONAIS DE SAÚDE 
PÚBLICA SÃO ATORES 
CLIMÁTICOS ESSENCIAIS
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Os institutos nacionais de saúde pública têm um papel fundamental na adaptação às 
#mudançasclimáticas e sua mitigação para proteger a saúde das populações - Saiba 
mais: https://fal.cn/3jgdb #COP26

BAIXAR TODOS OS FORMATOS

https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1AoiEDsmLSzD_8xpOiJhp2LYIuO5WP2bX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pz-TWpewxCiZVfPkgvfdFwb1isJurvh_?usp=sharing
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MENSAGEM #2
OS INSTITUTOS NACIONAIS DE 
SAÚDE PÚBLICA PODEM REDUZIR 
OS IMPACTOS ADVERSOS À SAÚDE 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Os INSP são essenciais na adaptação às #mudançasclimáticas e sua mitigação para 
proteger a saúde das populações. #IANPHI apoia o desenvolvimento dos INSPs para 
serem importantes defensores e agentes das iniciativas de mitigação e adaptação 
climática https://fal.cn/3jgdb #COP26

BAIXAR TODOS OS FORMATOS

https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1tmDLp6eRts9h0rvkQ_do2PYYIjoZcKg9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1064hRuNb6CgkVrgx9oonOlmGqufWRlNt?usp=sharing


MENSAGEM #3
AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
SÃO UMA GRANDE AMEAÇA À 
SAÚDE E AO BEM-ESTAR DAS 
POPULAÇÕES
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As mudanças climáticas são uma grave ameaça à saúde física e mental. Os 
institutos nacionais de saúde pública têm um papel fundamental na adaptação às 
#mudançasclimáticas e sua mitigação para proteger a saúde das populações - Saiba 
mais: https://fal.cn/3jgdb #COP26

BAIXAR TODOS OS FORMATOS

https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1WO59svcXlUalGVd92Yc-xwII3ojHzsP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zZlcipQPVz_KgfL64b8iWR3D-TcRkkm3?usp=sharing
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BAIXAR TODOS OS FORMATOS

MENSAGEM #4
SAÚDE CLIMÁTICA É 
SAÚDE HUMANA 

As mudanças climáticas são uma grande ameaça à saúde física e mental. Os 
institutos nacionais de saúde pública têm um papel fundamental na adaptação às 
#mudançasclimáticas e sua mitigação para proteger a saúde das populações - Saiba 
mais: https://fal.cn/3jgdb #COP26

https://drive.google.com/drive/folders/1sfzumUmsxRwA8PWeZ2oeuKbdW6dXyhOD?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb


MENSAGEM #5
AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS AMPLIAM 
AS DESIGUALDADES 
SANITÁRIAS
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BAIXAR TODOS OS FORMATOS

Os impactos à saúde causados pelas #mudançasclimáticas pioram as atuais 
desigualdades sanitárias, demográficas e socioeconômicas. Os institutos nacionais de 
saúde pública podem adaptar suas intervenções para eliminar essas desigualdades 
https://fal.cn/3jgdb #COP26

https://drive.google.com/drive/folders/1Jhv6vNBbqfqon3RI1A2FA4DMj0Z_28xe?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb
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