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Diretrizes e recomendações para a Implementação do 
Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres no 
setor de agricultura e segurança alimentar e nutrição - 
América Latina e Caribe 

Esta publicação é o resultado de um processo de consulta liderado pela FAO e pela 
UNISDR em 2016 à luz da divulgação do Quadro de Sendai para Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030. Procurou a identificação de elementos-chave para sua 
implementação no setor agrícola (culturas, pecuária, florestas, pescas e aquicultura), 
como reconhecimento da responsabilidade do setor para contribuir para a redução do 
risco de desastres. 

Esta publicação baseia-se na experiência de uma ampla gama de pessoas do setor 
público que enfrentam diariamente as consequências do risco de desastre e as 
mudanças climáticas na agricultura dos países da América Latina e do Caribe. Espera-se 
que seja uma fonte de inspiração para a formulação e implementação de políticas que 
aumentem a resiliência dos meios de subsistência agrícolas e, especificamente, dos 
produtores mais vulneráveis a perigos e desastres no contexto das mudanças 
climáticas. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i6380s.pdf 

 

Apresentação proposta da Estratégia Regional de Gestão 
de Riscos de Desastres no Setor Agrícola e Segurança 
Alimentar e Nutricional na América Latina e no Caribe 
Montreal, Canadá. 
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O Quadro de  Sendai e a Plataforma V Regional 

Os Estados membros das Nações Unidas reafirmaram seu compromisso contínuo de 

reduzir o risco de desastres e as perdas que causam ao adotar o "Quadro Sendai para 

Redução do Risco de Desastres 2015-2030" durante a Terceira Conferência Mundial 

de Nações Unidas sobre RRD, realizada em Sendai, Japão, em março de 2015. Este 

quadro é um acordo não vinculativo de 15 anos, que reconhece que, embora os 

Estados tenham a principal função de reduzir o risco de desastres, isso é uma 

responsabilidade que deve ser compartilhada com outras partes interessadas, como os 

governos locais e o setor privado, entre outros atores. Este quadro busca "a redução 

substancial do risco de desastres e das perdas causadas por desastres, tanto em vidas, 

meios de subsistência e saúde, quanto em bens econômicos, físicos, sociais, culturais e 

ambientais de indivíduos, empresas, comunidades e os países ". 

O Quadro de Sendai é um quadro de desenvolvimento que catalisa a realização dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O documento final das ODS, 

intitulado "Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável", destaca a necessidade de alcançar a redução do risco de desastres em 

vários setores e faz uma referência explícita ao fato de que não será possível alcançar a 

maioria desses objetivos se a exposição e a vulnerabilidade das pessoas que vivem na 

pobreza não são abordadas. 

Por conseguinte, para alcançar o desenvolvimento sustentável através da integração 

da redução do risco de desastres em vários sectores de desenvolvimento, é essencial 

que os Estados-Membros busquem implementar o Quadro de Sendai em todos os 

níveis, envolvendo adequadamente partes interessadas através de processos de 

planejamento, implementação e monitoramento do desenvolvimento que levam em 

consideração o risco de desastres e sua vinculação com as mudanças climáticas, 

conforme apropriado, e promovam a integração do gerenciamento de risco de 

desastres em outros setores relevantes. 

O Quadro de Sendai reconhece que tanto a Plataforma Global como as Plataformas 

Regionais para Redução do Risco de Desastres têm sido fundamentais no 

desenvolvimento de políticas e estratégias, bem como na promoção do conhecimento 

e da aprendizagem mútua, destacando também o papel essencial que 

desempenharam no suporte a implementação do Quadro de Ação de Hyogo. 

O Canadá acolherá a quinta sessão da Plataforma Regional para a Redução do Risco de 

Desastres nas Américas (PR17), por meio de seu Ministério da Segurança Pública e 

Preparação de Emergência, com o apoio do Escritório Regional da UNISDR para as 

Américas (UNISDR-Américas). Espera-se que cerca de 1.000 delegados participem, 

como ministros, decisores políticos, profissionais e especialistas em gerenciamento de 

riscos de desastres. 



Processo regional de priorização e planejamento: Gestão Integral do Risco de 

Desastres para o Setor Agrícola e a SAN. 

No Plano CELAC de 2014 e, como reiterado no Plano CELAC de 2015, os países 

solicitaram especificamente a realização de uma reunião de alto nível para identificar 

"propostas de redução de riscos de desastres e assistência humanitária para a 

elaboração de uma Agenda Estratégica Regional para a Gestão Integral de Riscos para 

Desastres "para a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) e o Programa Mundial de Alimentos. Este processo também está em 

conformidade com as disposições do Plano CELAC de Segurança Alimentar, Nutrição e 

Erradicação da Fome 2025 e, em particular, com o quarto pilar sobre "Produção 

estável e atenção oportuna a catástrofes de origem socio-natural que podem afetar a 

disponibilidade de comida "; 

Ele também responde diretamente às preocupações expressas pelos países na 34ª 

Conferência Regional da FAO para América Latina e Caribe realizada no México em 

2016, sobre a necessidade de aumentar os esforços de redução de risco de desastres e 

adaptação às mudanças clima no setor. 

De acordo com essa demanda, durante a primeira Reunião de Ministros e Autoridades 

de Alto Nível sobre a Implementação do Quadro de Sendai para Redução do Risco de 

Desastres, realizada em Assunção, Paraguai em junho de 2016, foi realizado um evento 

paralelo para discutir sobre os principais desafios e oportunidades para o GIRD na 

agricultura, pecuária, florestas, pescas e aquicultura - para a segurança alimentar e 

nutricional na região da América Latina e do Caribe (ALC). O resultado deste processo e 

de consultas virtuais relacionadas a informantes-chave do setor foi refletido no 

documento de Diretrizes e Recomendações para a implementação do Quadro de 

Sendai no setor agropecuário de Segurança Alimentar e Nutricional: http: 

//www.unisdr .org / files / 50526_lineaminetos061016.pdf 

Inserindo-se em um contexto mais amplo e como um próximo passo no processo de 

desenvolvimento da Estratégia Regional para o GIRD no setor agrícola e SAN, o 

Ministério da Agricultura do Chile realizou a reunião técnica dos dias 22 e 23 de 

fevereiro em Santiago. pontos focais para o GIR dos ministérios da agricultura dos 

países da região. Durante esta reunião, os principais eixos do projeto da Estratégia 

Regional foram trabalhados, com base nos avanços e produtos alcançados até o 

momento e com base em uma identificação mais detalhada das lacunas e 

necessidades comuns dos países da ALC e da oportunidades de colaboração 

transfronteiriça e regional em GIRD para o setor agrícola. 

Problema paralelo no GIRD para o setor agrícola e a SAN 

O setor agrícola e SAN é o primeiro setor que conseguiu concretizar um esforço 

proativo e organizado para desenvolver uma Estratégia Regional para o GIRD, 



especificamente nas características e desafios levantados em seu setor de 

desenvolvimento. 

Esta iniciativa responde diretamente à abordagem do Quadro de  Sendai, que enfatiza 

em seus princípios orientadores que "Para a redução do risco de desastres (DRR) é 

necessário que as responsabilidades sejam compartilhadas pelos governos centrais, 

setores e atores nacionais relevantes (...) "E que" a RRD e sua gestão dependem de 

mecanismos de coordenação em todos os setores e entre um setor e outro e com 

atores relevantes em todos os níveis e exige a plena participação de todas as 

instituições executivas e legislativas do Estado na nacional e local (...) ". 

Por outro lado, esta iniciativa também responde ao fato de que o setor agrícola é 

particularmente afetado por desastres. A FAO estima que 22% dos danos e perdas 

causados por riscos naturais e desastres de média e alta intensidade nos países em 

desenvolvimento estão concentrados no setor agrícola. No caso das secas, o setor 

concentra 80% dos danos e perdas globais. Esta situação é particularmente crítica na 

ALC, onde o setor reúne aproximadamente um terço da população ativa, representa 

23% das exportações e constitui um dos principais fornecedores de alimentos em todo 

o mundo. 

Em um mundo com uma crescente demanda de alimentos, afetados pelas mudanças 

climáticas e com uma tendência regional para a degradação dos recursos naturais, o 

setor agrícola da ALC está enfrentando um desafio complexo que será alcançar 

sistemas de produção mais resilientes, que são Ao mesmo tempo, eles são mais 

produtivos e eficientes, eles conseguem preservar a base produtiva e os serviços eco-

sistêmicos, e têm capacidade para resistir a riscos, choques e variabilidade climática de 

longo prazo. Esta transição não pode ser alcançada sem o desenvolvimento de 

medidas específicas de redução de risco de desastres que envolvam sistemas de 

informação, tecnologia produtiva, gerenciamento de recursos naturais e mudanças 

importantes em termos de governança, legislação, políticas e investimentos públicos e 

privados. 

Com a presença de vários Ministros e Altas Autoridades do setor agrícola, bem como 

outros representantes de instituições nacionais ou regionais relacionadas ao tema, o 

principal objetivo do evento paralelo será gerar apoio ao processo de formulação da 

Estratégia Regional para o GIRD em o Setor Agrícola e a SAN em ALC, além de obter 

insumos para o GIRD em ALC, desde a perspectiva setorial e de uma perspectiva 

intersetorial mais ampla. 

Organizadores: 

Presidência Pro Tempore da Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe 

(CELAC), Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o 



Escritório para as Américas das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres 

(UNISDR) . 

Objetivo principal: 

Com a presença de altas autoridades do setor agrícola e outros setores relacionados ao 

DRM, o principal objetivo deste evento será apresentar e gerar apoio e participação 

para a Estratégia Regional para DRM no Setor Agrícola e a SAN na América Latina e no 

Caribe (em processo de formulação), em resposta ao pedido da CELAC. 

Resultados esperados: 

Aumentar o grau de participação e compromisso de países, órgãos 

intergovernamentais, agências de cooperação internacional e outros atores de 

desenvolvimento na implementação da Estratégia Regional de DRM no Setor Agrícola 

e SAN na América Latina e no Caribe (ALC). 

Obter insumos para a Estratégia Regional a partir da perspectiva setorial, bem como 

gerar apoio e coordenação dos atores DRM tradicionais de uma perspectiva 

transversal. 

O desenvolvimento desta Estratégia responde diretamente ao princípio orientador 19 

b) "Para a redução do risco de desastres (RRD) é necessário que as responsabilidades 

sejam compartilhadas pelos governos centrais, setores e atores nacionais relevantes 

(...)" e a Prioridade 2 "Fortalecer a governança do risco de desastre para gerenciar esse 

risco" do Sendai Framework. 

FONTE:http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/472892/ 

 

5 formas pelas quais a FAO ajuda as pessoas em 

situações de emergência 

Salvar meios de subsistência salva vidas 



 

18 de agosto de 2017 

Desastres, como um terremoto ou um golpe de estado violento, podem atacar de 

repente, ou, como no caso de secas e inundações, se desenvolvem lentamente. As 

emergências são devastadoras para as pessoas em todos os lugares, mas para aqueles 

cujos meios de subsistência ou necessidades alimentares são inteiramente 

dependentes da agricultura e dos recursos naturais, esses desastres são terríveis. A 

FAO aborda as emergências de várias maneiras, desde o alerta precoce e a preparação 

para reconstruir os meios de subsistência e tornar as comunidades mais resilientes. 

Aqui estão apenas cinco das várias maneiras pelas quais a FAO ajuda as pessoas 

durante ou após emergências: 

1. Aviso prévio. Ação adiantada 

 

Muitas crises, como desastres naturais, são em grande parte inevitáveis, mas há muito 

que pode ser feito desde o início para mitigar. Por exemplo, a FAO está usando 

zangões não tripulados para detectar condições que podem levar a pragas de 



gafanhoto do deserto ou coletar dados sobre onde os sistemas agrícolas são 

particularmente vulneráveis a desastres naturais. Esta informação ajuda a FAO e os 

governos a identificar formas de combater esses riscos. 

2. Investir em pessoas e economias locais 

 

As transferências de dinheiro (pagamentos regulares para famílias pobres), programas 

de cupom e programas de caixa para trabalho permitem às pessoas identificar suas 

necessidades mais urgentes e decidir quais os bens e serviços que eles querem 

comprar nos mercados locais. Esses programas estão se tornando rapidamente uma 

característica fundamental das operações de recuperação antecipada da FAO, pois 

contribuem rapidamente para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional 

das populações vulneráveis. A FAO viu que esses programas aumentam o consumo 

diário de alimentos, melhoram a nutrição da população, aumentam a matrícula 

escolar, reduzem o trabalho infantil e aumentam o investimento agrícola. 

3. Ajudar as pessoas a se tornarem autossuficientes 

 

Muitas vezes em crises ou desastres naturais, as pessoas perdem suas terras, pecuária, 

equipamentos agrícolas ou outros ativos, o que torna mais difícil para eles reiniciar 

seus meios de subsistência. 



Antes, durante e após uma emergência, a FAO distribui kits agrícolas (sementes, 

ferramentas e fertilizantes) para que os agricultores possam voltar a cultivar alimentos 

e recuperar renda. A FAO também fornece vacinas ou outros serviços veterinários para 

proteger o gado, outra importante parte do sustento de muitas pessoas. Por exemplo, 

no Haiti, milhares de animais morreram no furacão Matthew e muitos dos que 

sobreviveram estavam doentes. O Haiti tem poucos veterinários públicos e eles não 

estavam equipados para salvar todos os animais que precisavam. A FAO organizou 

clínicas veterinárias móveis para proteger gado de famílias vulneráveis, beneficiando 

mais de 12 mil pessoas. 

4. Desenvolver meios de subsistência resilientes 

 

Pessoas com meios de vida resilientes são mais capazes de prevenir e reduzir o 

impacto das mudanças climáticas e desastres em suas vidas. Eles podem suportar 

melhor o dano, recuperar e se adaptar quando as catástrofes não podem ser evitadas. 

Em estreita colaboração com os seus parceiros, a FAO trabalha em países e regiões ao 

redor do mundo para avaliar os impactos das mudanças climáticas e fornece 

orientação sobre técnicas agrícolas inteligentes para o clima. Isso inclui a introdução 

de culturas que são resistentes à seca ou prosperam em calor extremo. Através do uso 

de diferentes variedades de sementes, melhores redes de pesca ou técnicas de rotação 

de culturas, estamos ajudando as pessoas a tornar seus meios de subsistência mais 

eficientes agora e sustentáveis a longo prazo. 

5. Contribuir para tornar a migração uma escolha 



 

A FAO está ajudando a tornar a migração uma opção abordando algumas das raízes 

das migrações, como a fome, a pobreza e os impactos das mudanças climáticas. 

Os migrantes freqüentemente fogem para áreas que já estão lutando pela segurança 

alimentar e meios de subsistência inadequados. A FAO ajuda as comunidades 

refugiadas e de acolhimento a fortalecer os meios de subsistência e a produção de 

alimentos. No Líbano, a FAO e seus parceiros ajudaram os refugiados sírios e as 

famílias libanesas vulneráveis a criar "jardins verticais", uma técnica de jardinagem que 

permite que as pessoas cultivem ervas e vegetais verticalmente sem a necessidade de 

terras aráveis. Esses micro-jardins usam materiais prontamente disponíveis, como 

caixas plásticas, e fornecem comida muito necessária para famílias, especialmente 

famílias encabeçadas por mulheres, que não possuem terra. 

FONTE:http://www.fao.org 

 

Colômbia: Programa de Resiliência (2017-2020) 

Após mais de cinquenta anos de conflito armado interno, a Colômbia vive um 

momento de esperança após a assinatura do Acordo de Paz em novembro de 2016 

entre o governo colombiano e a guerrilha do Exército Popular das Forças Armadas 

Revolucionárias (FARC-EP). Neste contexto, a Representação da FAO na Colômbia 

preparou uma "Estratégia de Acompanhamento da FAO para a Implementação do 

Acordo de Paz na Colômbia" que define as linhas de trabalho e especifica o que está 

estabelecido no Quadro do Programa do País (PMP) 2015 -2019. 

O programa de resiliência está inserido nesses quadros, enfatizando aspectos de 

construção de resiliência como um conceito fundamental de backbone em cenários 

pós-conflito e a recorrência de riscos naturais. Por que a estratégia para a geração de 



resiliência dos meios de subsistência nas comunidades rurais vulneráveis 

desenvolvidas pela FAO Colômbia é tão importante? 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i7584s.pdf 

 

Panorama da segurança alimentar e nutricional em 

América Latina e Caribe 2017 

O Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e no Caribe 2017 

abordará o progresso da região no sentido do cumprimento da ODS 2; realizar uma 

análise das quatro dimensões da segurança alimentar; e fornecerá orientações 

políticas no âmbito dos sistemas alimentares para a promoção de uma alimentação 

saudável. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i7914e.pdf 

 

Reutilização de água para a agricultura na América 

Latina e no Caribe 

Esta publicação busca principalmente três objetivos: (i) Fornecer a melhor informação 

disponível sobre a produção e destino de efluentes urbanos em países-chave da 

América Latina e Caribe (ALC), incluindo a geração, coleta, tratamento e uso de 

efluentes urbanos em agricultura, bem como políticas, acordos institucionais e os 

aspectos econômicos que os sustentam; (ii) Mostrar oportunidades para considerar os 

efluentes urbanos como um recurso e os princípios fundamentais para avaliar e mitigar 

os riscos de sua utilização na agricultura; (iii) Avalie as capacidades que deveriam ser 

desenvolvidas para maximizar as oportunidades e minimizar  

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i7748s.pdf 

 



Recomendações político-técnicas para a melhoria dos 

sistemas de ATER, com perspectiva de inclusão de 

gênero, nos países da região 

Este documento apresenta uma análise integrativa de estudos de caso realizados na 

Guatemala, Jamaica, Paraguai, Peru e Brasil no âmbito dos sistemas ATER e um 

conjunto de recomendações para melhorar esses serviços para agricultores familiares 

nos países da ALC, incluindo um abordagem de gênero 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i7935s.pdf 

 

Políticas agroambientais na América Latina e no Caribe: 

estudos de caso da Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguai e 

Brasil 

Esta publicação integra as atividades do projeto "Fortalecimento das Políticas 

Agroambientais nos Países da América Latina e do Caribe", no âmbito do Programa de 

Cooperação Internacional Brasil-FAO, que visa compartilhar experiências e 

aprendizagens entre os países da região, começando por a verificação de que existem 

capacidades e bons resultados na aplicação de estruturas políticas e institucionais 

agroambientais. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i7966s.pdf 

 

 Atlas das mulheres rurais na América Latina e no Caribe 

O estudo regional sobre a situação das mulheres rurais será baseado em uma análise 
da informação desagregada por sexo para 12 países da região realizada pela FAO e 
pela CEPAL no primeiro semestre de 2016, onde são analisados indicadores 
relacionados à pobreza de renda , recursos e tempo das mulheres rurais na região. 
Além disso, será considerada a implementação de políticas públicas de gênero na ALC, 
que tomará como referência as ODS, parágrafo 14 da CEDAW, a Conferência das 
Mulheres para a América Latina e o Caribe, a Declaração de Brasília. 

http://www.fao.org/3/a-i7916s.pdf 



 

Panorama da segurança alimentar e nutricional na 

América Latina e no Caribe 2017 

O Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e no Caribe 2017 

abordará o progresso da região no sentido do cumprimento da ODS 2; realizar uma 

análise das quatro dimensões da segurança alimentar; e fornecerá orientações 

políticas no âmbito dos sistemas alimentares para a promoção de uma alimentação 

saudável. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i7914s.pdf 

 

Agricultura irrigada sustentável no Brasil 

Esta publicação gera dados e produtos que podem contribuir para o aumento da 

produção de alimentos, que atendem à demanda brasileira e que contribuem para a 

demanda mundial de alimentos. Além disso, o livro baseia-se nos pilares da 

sustentabilidade da água, alimentos e energia, levando em conta os múltiplos usos da 

água e os aspectos ambientais da disponibilidade de áreas para a promoção da 

agricultura de irrigação sustentável no Brasil. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i7251o.pdf 

 

Orientações voluntárias para políticas agroambientais 

na América Latina e no Caribe 

Este documento sobre as diretivas da FAO sobre políticas agrícolas destina-se 

principalmente aos responsáveis pela definição e implementação de políticas na 

América Latina e no Caribe, com impacto na agricultura, pecuária, silvicultura, pesca e 

aquicultura. Este é o resultado de um intenso processo de consultas e debates 

realizados não abrangidos pelo "Fortalecimento das políticas agroambientais na 

América Latina e no Caribe através do diálogo e da experiência internacional", 



implementado entre 2012 e 2015, com a participação do Brasil Chile, Colômbia, 

México, Nicarágua, em uma primeira fase, e integração da Costa Rica, Cuba, Panamá. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i5462o.pdf 

 

Resumo Executivo: América Latina e Caribe Panorama 

da segurança alimentar e nutricional 2016 

Esta publicação é o primeiro passo de uma série de esforços coordenados entre a FAO 

e a OPAS para acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 

e promover uma agricultura sustentável, para que nossos Estados membros possam 

alcançar o Objetivo 2 das ODS Esperamos que este esforço também motive governos, 

agências internacionais de desenvolvimento, doadores, setor privado e sociedade civil 

a coordenar ações para acabar com a fome e a desnutrição. Este texto é o resumo 

executivo da edição de 2016 . 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i6977s.pdf 

 

O Plano de Ação da FAO sobre Resistência 

Antimicrobiana (AMR) 2016-2020 

Este documento descreve o Plano de Ação da FAO sobre Resistência aos 

Antimicrobianos e ressalta como a FAO implementará a Resolução 4/2105 (Anexo 1). O 

Plano foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da FAO para garantir que todas 

as dimensões mais importantes sejam consideradas, incluindo a saúde e produção de 

animais terrestres e aquáticos, produção de culturas, segurança alimentar, 

configuração padrão e aspectos ambientais. legal, e que também são incorporados no 

Programa Estratégico da FAO. 

FONTE:http://www.fao.org/3/b-i5996s.pdf 

 



Relatório sobre o projeto e a execução inicial do 

Inventário Nacional de Silvicultura e Vida Selvagem no 

âmbito do Projeto de Inventário Florestal Nacional e 

Manejo Florestal Sustentável em face das Mudanças 

Climáticas 

O Inventário Nacional de Florestas (INF) representa o esforço do país para fortalecer a 

governança sobre o manejo florestal e ter informações confiáveis que permitam que 

as decisões sejam tomadas pelo Estado peruano para assegurar o manejo sustentável 

das florestas. A liderança no planejamento do Inventário Nacional de Florestas tem 

sido um esforço conjunto do Ministério da Agricultura e Irrigação (MINAGRI) e do 

Ministério do Meio Ambiente (MINAM), com a assistência técnica da Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura ( FAO).  

FONTE:http://www.fao.org/3/a-i6745s.pdf 

 

SNATD: Sistema Nacional de Desastres 

Cópias de avisos de aviso a serem implementados no Sistema de Alerta. Early (SAT). 

48. Precipitação. 49. Temperaturas. 51. S. Procedimentos e fluxo de informações para 

a operação do. Sistema nacional de alerta precoce de catástrofes. (SNATD). 57. 

Responsabilidades do VIDECI para o SNATD. 

FONTE:http://www.fao.org/3/a-at488s.pdf 

 

Saúde pública veterinária em situações de catástrofes 

naturais e provocadas 

A saúde pública veterinária é um dos componentes fundamentais do sistema de saúde 

pública. Nos últimos anos, em todo o mundo, tem havido uma crescente demanda por 

conhecimento e treinamento na gestão de problemas relacionados à saúde pública 

veterinária e no controle rápido de doenças zoonoses, especialmente em situações de 

desastre, sejam elas originárias por forças naturais ou diretamente causadas pelo 



homem. Na América Latina, situações de catástrofes naturais e provocadas são uma 

realidade frequente. Esta publicação apresenta diretrizes, recomendações, diretrizes e 

reflexões sobre a necessidade de planos de contingência que ofereçam recursos 

humanos devidamente treinados e a infraestrutura necessária para enfrentar 

situações diversas de desastres e emergências de forma rápida e eficiente. Da mesma 

forma, o papel dos veterinários e seu importante contributo para a saúde pública 

veterinária em situações de desastre é destacado. 

FONTE:http://www.fao.org/docrep/012/i1737s/i1737s00.pdf 

 

 

Política Nacional de Atenção Básica 

Apresenta a Política Nacional de Atenção Básica como prioridade da Rede de Atenção 

à Saúde, orientada pelos princípios da universalidade, acessibilidade, vínculo, 

continuidade do cuidado, integralidade da atenção, responsabilização, humanização, 

equidade e participação social. 

FONTE:http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf 

FONTE:http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/

2017 

 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

Aborda a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) apresentada com o 

propósito de melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde, em busca da 

garantia da Segurança Alimentar e Nutricional da população brasileira. A publicação 

está organizada em diretrizes que abrangem o escopo da atenção nutricional no 

Sistema Único de Saúde com foco na vigilância, promoção, prevenção e cuidado 

integral de agravos relacionados à alimentação e nutrição; atividades, essas, 

integradas às demais ações de saúde nas redes de atenção, tendo a atenção básica 

como ordenadora das ações. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf 

 



Contribuições dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

para a Atenção Nutricional 

Para avançar no diálogo sobre o fazer específico do Nasf por área temática, a produção 

do presente material de apoio técnico tem o intuito de compartilhar conhecimentos 

produzidos pelas vivências e reflexões sobre os modos de fazer o apoio matricial em 

alimentação e nutrição ao longo destes oito anos de implementação dos Nasf em 

diferentes municípios do país. Tais conhecimentos foram sistematizados a partir dos 

relatos de diversos profissionais em espaços de trocas de experiências, de estudos 

acadêmicos relacionados ao tema e também das experiências dos trabalhadores das 

equipes Nasf e da gestão da Atenção Básica. Cabe ressaltar que esse material não tem 

o objetivo ou a pretensão de ser um manual normativo e prescritivo sobre as práticas 

de apoio matricial para a Atenção Nutricional, não devendo ser compreendido e 

utilizado dessa forma. O material visa apoiar os trabalhadores e gestores a partir da 

apresentação de ferramentas e conhecimentos que fomentem a reflexão sobre o 

processo de trabalho dos Nasf junto às equipes de referência da Atenção Básica no 

tocante aos cuidados em alimentação e nutrição, compreendendo que a construção do 

“melhor modo de fazer” se faz entre os sujeitos que interagem no cotidiano de cada 

território. 

FONTE:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/contribuicoes_nasf_para_atencao_n

utricional.pdf 

Desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição - 

material de apoio para profissionais de saúde 

FONTE:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/desmistificando_duvidas_alimentaca

o.pdf 

Guia para a elaboração de refeições saudáveis em 

eventos 

FONTE:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_elaboracao_refeicoes_saudavei

s.pdf 

Instrutivo : metodologia de trabalho em grupos para 

ações de alimentação e nutrição na atenção básica 

FONTE:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/instrutivo_metodologia_trabalho_nu

tricao_ab.pdf 

 



EVENTOS 

 

Empregos na FAO 

Janeiro de 2018 - Consultores 

FONTE:https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl?lang=en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 


