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Orientação técnica para monitorar e relatar os avanços 
na consecução dos objetivos globais do Marco de Sendai 
para Redução do Risco de Desastres (Nova edição) 

FONTE :  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Coleção de Notas Técnicas sobre Dados e Metodologia 

Em 2 de fevereiro de 2017, ao adotar a Resolução A / RES / 71/276, a Assembléia Geral 
das Nações Unidas aprovou o Relatório do Grupo de Trabalho Intergovernamental de 
Peritos Abertos sobre Indicadores e Terminologia Relacionada à Redução do Risco de 
Desastres (A / 71/644) e as recomendações para indicadores e terminologia 
relacionados à redução de risco de desastres contidas. 

No Relatório do OIEWG, os Estados Membros solicitaram ao Escritório das Nações 
Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) que realizassem trabalhos 
técnicos e forneçam orientação técnica, nomeadamente: 

1. Desenvolver normas mínimas e metadados para dados, estatísticas e análises 
relacionados a desastres com o envolvimento de pontos focais do governo 
nacional, gabinetes nacionais de redução de riscos de desastres, escritórios 
nacionais de estatística, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais e 
outros parceiros relevantes. 

2. Desenvolver metodologias para a medição de indicadores e o processamento 
de dados estatísticos com parceiros técnicos relevantes. 

Este documento é um anteprojeto de consulta, elaborado em resposta ao pedido dos 
Estados-Membros. Baseia-se nas recomendações e deliberações dos Estados-Membros 
no OIEWG, sobre a documentação técnica produzida pela Secretaria a pedido dos 
Membros do grupo de trabalho, sobre as deliberações do Grupo Interinstitucional e de 
Peritos sobre Indicadores ODS (IAEG-SDGs ) e em consultas técnicas com os Estados 
Membros e os peritos desde a apresentação do Relatório do OIEWG e do Relatório do 



Grupo Interinstitucional e Grupo de Peritos sobre Indicadores de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (E / CN.3 / 2017/2). 

O documento fornece sugestões técnicas e considerações dos Estados membros, dos 
parceiros técnicos relevantes e do UNISDR em relação às definições e terminologia 
aplicáveis, possíveis metodologias de computação, padrões de dados e problemas 
críticos. 

O objetivo deste documento é apoiar o aprimoramento e finalização da orientação 
técnica para os países que informam sobre os indicadores para monitorar a realização 
dos objetivos globais do Marco de  Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-
2030. 

O aperfeiçoamento e a finalização da orientação técnica terão lugar ao longo de 2017, 
em conjunto com os Estados-Membros e os parceiros técnicos relevantes, para os 
quais serão organizados eventos dedicados pelo UNISDR, incluindo uma reunião 
técnica de trabalho que se realizará na Plataforma Global 2017 para Redução do Risco 
de Desastres no México, em 26 de maio de 2017. 

O primeiro ciclo de monitoramento usando o Monitor Online Sendai on-line começará 
em janeiro de 2018 e abrangerá excepcionalmente os dois exercícios bem-sucedidos 
2015-2016 e 2017-2018. 

Janeiro de 2018 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf 

 

Manual de exercício de simulação da OMS 

FONTE :  ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)  

Um guia prático e ferramenta para o planejamento, realização e avaliação de 

exercícios de simulação de surtos e preparação e resposta de emergência em saúde 

pública. 

Este manual de exercícios foi projetado para atender às necessidades da OMS, seus 
Estados Membros e seus parceiros para apoiar e desenvolver a competência dos 
praticantes de exercícios para planejar, implementar e avaliar exercícios de simulação. 

Os exercícios de simulação podem ajudar a desenvolver, avaliar e testar as 
capacidades funcionais dos sistemas, procedimentos e mecanismos de emergência 
para responder a surtos e emergências de saúde pública. 



Este manual complementa as metodologias de exercício existentes da OMS, ajudando 
a assegurar entendimentos e abordagens comuns em toda a organização. Ele descreve 
como funcionam as equipes de exercícios e pode complementar futuros cursos de 
treinamento para funcionários da OMS, ministérios da saúde, governos e parceiros de 
preparação e resposta. Foi desenvolvido com o apoio fundamental dos escritórios 
regionais da OMS e das unidades técnicas da sede, e com a contribuição gerada nos 
pilotos dos países administrados tanto pelos ministérios da saúde como pelos 
escritórios dos países da OMS. 

Um programa efetivo de exercicios de simulação deve ser projetado e conduzido a 
nível nacional. Para melhorar a capacidade de exercício nacional, a OMS e os parceiros 
devem fornecer aos países apoio prático e orientação e ferramentas consistentes e 
práticas para projetar, implementar e avaliar exercícios. 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254741/1/WHO-WHE-CPI-2017.10-eng.pdf 

 

Proteção aos Direitos Humanos das Pessoas Afetadas 

por Desastres 

Durante muito tempo acreditou-se que o Brasil não precisava se proteger com relação 

aos desastres socioambientais. Afinal, o Brasil, país abençoado por Deus e pela 

natureza, não teria razões para desenvolver processos de gestão de riscos e 

mecanismos de proteção e resposta a esses eventos. Grandes desastres, inúmeras 

mortes e dispendiosos danos foram necessários para rever essa concepção equivocada 

e procurar introduzir o tema da redução de riscos nas políticas públicas e no cotidiano 

da população. Os desastres de grande intensidade forneceram certa visibilidade às 

incontáveis ocorrências relacionadas a esses riscos atendidas pelos órgãos municipais. 

Hoje, no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas moram em áreas urbanas suscetíveis a 

inundações e deslizamentos. Ciclicamente, o país é afetado pela seca e pela estiagem e 

por outras ocorrências, que impactam socioeconomicamente a população de diversos 

estados. Riscos estão sendo continuamente produzidos naqueles municípios onde não 

há um desenvolvimento urbano focado nessas problemáticas. Sendo assim, eventos de 

pequena magnitude são registrados todos os dias e, com isso, permanece a previsão 

de que o número de desastres e seus impactos tende a aumentar, como já é possível 

observar nos últimos anos. 

http://www.ceped.ufsc.br/wp-content/uploads/2014/01/Protecao-aos-Direitos-Humanos.pdf 

 



Diretrizes do IASC sobre Saúde Mental e Apoio 

Psicossocial em Emergências Humanitárias 

Os conflitos armados e os desastres naturais causam graves sofrimentos psicológicos e 

sociais às populações afetadas. Os impactos psicológicos e sociais de emergência 

podem ser acentuados em curto prazo, mas eles também podem deteriorar a saúde 

mental e o bem-estar psicossocial da população afetada em longo prazo. Esses 

impactos podem ameaçar a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento. Uma das 

prioridades em situações de emergência é, portanto, proteger e melhorar a saúde 

mental e o bem-estar psicossocial das pessoas. Para atingir esse objetivo prioritário é 

necessário desempenhar ações coordenadas entre todos os governos e atores 

humanitários não-governamentais. No entanto, uma deficiência significativa tem sido 

a ausência de uma estrutura multissetorial e interinstitucional que possibilite a 

coordenação eficaz, identifique práticas úteis, e sinalize as práticas potencialmente 

nocivas, além de esclarecer como diferentes abordagens para a saúde mental e o 

apoio psicossocial complementam uma à outra. Esse documento visa preencher essa 

lacuna 

FONTE:https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_mhpss_guidelines_portuguese.pdf 

 

Protocolo Nacional Conjunto para Proteção Integral a 

Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com 

Deficiência em Situação de Riscos e Desastres. 

A elevada ocorrência de desastres naturais decorrentes da deterioração ambiental e 

de mudanças climáticas, bem como a complexidade e o efeito cumulativo dessas 

emergências, têm aumentado o número de pessoas e bens afetados, com crescimento 

das perdas econômicas no país. Nesse cenário, cada vez mais se torna necessário 

ampliar a capacidade nacional de enfrentamento dessas situações, com prioridade 

para a constituição de uma agenda pública específica, com menor dependência da 

assistência humanitária. 

PORTAL:http://www.portaisgoverno.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=f20e67f6-d0c6-4736-afc4-

28863dd22dcc&groupId=81019 

FONTE:http://www.mdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/protocolo-de-desastres/pdfs-e-

docs/TermodeAdesoPortarian2DE5DESETEMBRODE2013.pdf 

 

 



 

 

Construindo a resiliência dos idosos através da ponte 
sobre a saúde pública e os esforços de envelhecimento 
no local - Toolkit 

Este conjunto de ferramentas visa reunir os envolvidos no apoio ao envelhecimento no 
local e aqueles envolvidos em esforços de resiliência de desastres para melhorar a 
capacidade dos idosos de resistir e ressaltar dos efeitos de desastres naturais e 
provocados pelo homem. O conjunto de ferramentas procura reunir esses dois campos 
que atualmente estão envolvidos em trabalho separado, mas complementar; para 
identificar seus interesses e funções compartilhados; e para ajudá-los a planejar, 
implementar, avaliar e melhorar suas atividades independentes e colaborativas 
destinadas a promover a resiliência dos idosos. 

A crescente frequência e intensidade de eventos relacionados com o clima e outros 
eventos combinados com a crescente representação de idosos na população em geral 
criaram um novo ambiente no qual o planejamento e os programas de prevenção e 
saúde pública precisarão promover ativamente a resiliência de idosos. Os esforços de 
fortalecimento da resiliência dos departamentos de saúde pública para apoiar uma 
série de problemas de resposta a emergências nem sempre são adaptados para 
adultos mais velhos e, portanto, não podem fazer acomodações para suas 
necessidades. Além disso, os esforços de envelhecimento no local (especificamente 
comunidades e aldeias favoráveis à idade), que surgiram para apoiar as necessidades 
sociais, econômicas e residenciais dos idosos, muitas vezes não se concentram em 
aspectos de fortalecimento da resiliência. 

FONTE:https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/tools/TL200/TL282/RAND_TL282.pdf 

Melhorando a resiliência de desastres entre idosos: 
Insights de departamentos de saúde pública e esforços 
de envelhecimento no local 

Este relatório utiliza dados de entrevista coletados de departamentos de saúde pública 
e esforços de envelhecimento no local - especificamente, de coordenadores de 
comunidades amigas da idade e diretores executivos da aldeia - para explorar como os 
esforços atuais de envelhecimento podem ser aproveitados para fortalecer a 
resiliência de desastres de adultos mais velhos e quais programas existentes ou novas 
colaborações entre os departamentos de saúde pública e essas organizações são 
promissores para melhorar a resiliência de desastres para populações mais velhas. 



Entrevistas com as partes interessadas revelaram que a maioria das comunidades 
amigas da idade e as aldeias seniores não atribuíram uma alta prioridade à promoção 
da preparação para desastres. Embora a maioria dos departamentos de saúde pública 
tenha conduzido ou assumido a liderança em atividades de preparação para desastres 
e resiliência, eles não foram necessariamente adaptados aos adultos mais 
velhos. Alinhar e ampliar as atuais atividades de preparação de departamentos de 
saúde pública para incluir os esforços de envelhecimento no local e uma maior 
adaptação das atividades de preparação existentes às necessidades dos idosos pode 
melhorar significativamente sua preparação para desastres e resiliência. Para as 
jurisdições que não têm um esforço de envelhecimento no local existente, os 
departamentos de saúde pública podem ajudar a iniciar esses esforços e trabalhar para 
incorporar atividades de preparação no início de esforços de envelhecimento no local 
recém-desenvolvidos. 

FONTE:https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2300/RR2313/RAND_RR

2313.pdf 

 

Pessoas mais velhas em situações de emergência: um 
estudo de caso do Grande Terremoto de Hanshin-Awaji - 
Relatório técnico 

FONTE :  ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)  

Este estudo de caso refletiu sobre a situação das vítimas idosas e sobreviventes do 
Grande Terremoto de Hanshin-Awaji através da perspectiva do ciclo de 
desastres. Sintetizou medidas consideradas necessárias para o futuro em termos de 
preparação, resposta e recuperação de emergência em saúde geral; e preocupações 
específicas para pessoas idosas durante a evacuação, abrigo temporário e 
desalojadas permanente. Grupos de histórias desde o terremoto atingido foram 
criados para conhecer estudantes para transmitir experiências sobre o desastre e 
fornecer lições para o futuro. As narrações de pessoas mais velhas de sua experiência, 
resiliência e lições aprendidas são preservadas no Grande Memorial do Terremoto 
Hanshin-Awaji - Instituição de Redução de Desastres e Renovação Humana. 

FONTE:http://www.who.int/kobe_centre/publications/Technical_report_OlderPersons_Emergency_Situations__

GHAE_19MAR13_final.pdf 

 



Diretrizes para integrar as necessidades de idosos em 
situações de desastre no Caribe 

FONTE :  ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS)  

Esta publicação examina as pessoas mais velhas em situações de desastre, com um 
foco particular no Caribe e fornece uma visão geral das considerações para garantir 
que esse grupo vulnerável de pessoas tenha a resposta necessária às suas 
necessidades em desastres. Este artigo aborda: (i) envelhecimento, saúde e 
vulnerabilidade ao desastre; (ii) pessoas idosas como recursos em desastres; (iii) 
recomendações para ação em instalações de cuidados residenciais e abrigos; e (iv) 
recomendações para ação durante furacões e inundações, terremotos e incêndios. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/27463_guideforolderpersonsindisasterscari.pdf 

 

Idosos que lideram o caminho para a resiliência 

Este relatório descreve e avalia a experiência de Ofunato, Japão, que foi devastada 
pelo terremoto 2011 do Grande Oriente do Japão. Com a facilitação da ONG Ibasho, os 
anciãos e outros membros da comunidade planejaram e construíram o Ibasho Café, 
que agora atua como um centro que está restaurando o tecido de uma comunidade 
ainda gravemente danificada pelo desastre. Este relatório fornece lições aprendidas 
que são aplicáveis a outros atores que desejam apoiar abordagens orientadas pela 
comunidade que capacitam os idosos a contribuir para suas comunidades e fortalecer 
a resiliência.  

Com os anciãos que lideram a operação do Ibasho Café, o espaço é o fortalecimento 
do capital social e da resiliência, ao mesmo tempo que muda a mentalidade das 
pessoas sobre o envelhecimento. O desenvolvimento e operação do Ibasho Café em 
Ofunato também forneceu lições valiosas sobre como implementar essa 
abordagem. Essas lições se concentram em três áreas principais:  

• Empoderando os anciãos e a comunidade mais ampla; 
• O papel dos atores externos e outras partes interessadas; e  
• E o design e as funções do espaço físico. 

FONTE:https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Elders-Leading-the-Way-to-Resilience.pdf 

 



Gerenciamento de risco de desastre para a saúde: 
pessoas com deficiência e pessoas idosas 

Gerenciamento de Riscos de Desastres para Folhas de Informações de Saúde: 
 
Esta ficha informativa sobre pessoas com deficiência e pessoas idosas em Redução de 
Riscos de Desastres para Saúde é dividida em quatro seções: i) Pontos-chave ii) Por que 
isso é importante? iii) Quais são os riscos para a saúde? iv) Considerações sobre 
gerenciamento de riscos.  
 
Pontos-chave :  
-Pessoas com deficiência incluem aqueles que têm deficiências físicas, mentais, 
intelectuais ou sensoriais que em interação com várias barreiras podem dificultar sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os outros;  
-Pessoas com deficiência, incluindo pessoas idosas, correm maior risco em situações 
de emergência e desastre; 
- É importante consultar e envolver pessoas com deficiência e pessoas idosas na 
redução de riscos, planejamento de emergência e resposta e recuperação de 
desastres, e para garantir que as capacidades e contribuições de deficientes e pessoas 
idosas sejam reconhecidas e utilizadas;  
- As avaliações adequadas das necessidades são criticas para atender às necessidades 
específicas das pessoas com deficiência e pessoas mais velhas durante os desastres;  
- É importante garantir que os serviços e instalações comuns sejam acessíveis a 
pessoas com deficiência e pessoas idosas. 

FONTE:http://www.who.int/hac/events/drm_fact_sheet_disabilities.pdf 

 

Saúde Pública da Inglaterra e o Quadro Sendai para 
Redução do Risco de Desastres 2015-2030: uma revisão 

FONTE (S):  SAÚDE PÚBLICA DA INGLATERRA (PHE)  

O objetivo desta revisão é avaliar as atividades da Public Health England (PHE) e 
contribuição para o desempenho da Inglaterra em relação ao Framework Sendai para 
Redução do Risco de Desastres, fornecendo uma visão geral do progresso até o 
momento. 

A Estrutura Sendai se encaixa com vários objetivos da PHE, tanto em seu plano de 
negócios anual quanto em seu plano estratégico mais amplo até 2020. Esta revisão 
identificou que, como parte de seu core business, a PHE realiza uma ampla gama de 
atividades que já são consistentes com o Sendai Prioridades do quadro. Também 
indica que a PHE realiza vários projetos que vão além do core business e estão 



alinhados com o Framework. Dada a profundidade e o alcance da informação coletada, 
pretende-se que os achados mais completos e detalhados da revisão sejam 
disponibilizados através de uma ferramenta online interativa que permita uma 
usabilidade e atualização mais fáceis no próximo ano. 

FONTE:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/653164/PHE_and_the

_Sendai_Framework.pdf 

 

 

Mudanças climáticas e extremos climáticos: calor e frio 
podem matar 

Por Garth Heutel, Professor Assistente de Economia, Universidade Estadual da 

Georgia; David Molitor, Professor Adjunto de Finanças, Universidade de Illinois em 

Urbana-Champaign; Nolan Miller, Professor de Finanças e Julian Simon Faculdade 

Fellow, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign 

A mudança climática está  aumentando a freqüência e a força  de alguns tipos de clima 
extremo nos Estados Unidos, particularmente as ondas de calor. No verão passado, o 
sudoeste dos EUA experimentou  ondas de calor que ameaçam a vida , que são 
especialmente perigosas para pessoas idosas e outras populações vulneráveis. 

Mais recentemente,  as temperaturas frias que registraram temperaturas  engoliram 
em grande parte do país durante a primeira semana de 2018. Essa explosão ártica foi 
culpada por  dezenas de  mortes . Alguns cientistas acreditam que  o aquecimento do 
Ártico pode ser um fator  nesse tipo de feitiço persistente, embora outros  questionem 
essa conexão . 

Em um  documento de trabalho recente , estudamos o efeito de temperaturas 
extremas sobre a mortalidade dos idosos, utilizando dados abrangentes do Medicare 
cobrindo cerca de 35 milhões de beneficiários. Analisando os padrões diários no nível 
do código postal, estimamos como as mudanças diárias da temperatura afetam a 
mortalidade dos idosos como forma de prever como as pessoas podem se adaptar às 
mudanças climáticas. 

Nossa principal descoberta é que tanto as ondas de calor como as fendas a frio 
aumentam as taxas de mortalidade. Por exemplo, a taxa de mortalidade de um dia 
com temperaturas médias entre 90 e 95 graus Fahrenheit é maior em cerca de 1 morte 
por 100.000 indivíduos do que um dia com uma temperatura média entre 65 e 70 
graus. As mortes também aumentam, em cerca de metade por 100.000 indivíduos, nos 
dias em que a temperatura média é inferior a 20 graus. 



Vários   estudos anteriores 
comunidades precisam planejar o maior risco de mortes por ambos os extremos d
clima quente e frio. 

  

Heutel et al, 2017 ,  CC BY-ND

Tremendo na Flórida, suando na Dakota do Norte

Pessoas e comunidades têm muitas opções 
climáticas. Eles podem  instalar o ar condicionado
exemplo, plantando árvores para arrumar as ruas da cidade.
prontidão nas  instalações de cuidados de saúde
pública  - por exemplo, aumentando a conscientização pública sobre os riscos 
associados ao clima extremo.
À medida que as regiões se adaptam, pode
Miami lidam bem com o calor, mas lutam com o frio, enquanto os lugares frios como 
Fargo, Dakota do Norte, estão prontos para congelar profundamente, mas menos 
preparados para ondas de calor.
quando analisamos separadamente os terços mais quentes, médios e mais frios de 
todos os códigos postais dos Estados Unidos.

Em locais quentes como Miami, os dias frios têm um impacto muito grande sobre a 
mortalidade, enquanto o impacto dos dias quentes é menor.
quentes em Fargo têm um impacto muito grande sobre a mortalidade, mas um dia frio 
adicional tem pouco efeito.
nos lugares mais frios é cerca de duas a três vezes maior do que o efeito 
frios (menos de 20 graus) nos lugares mais quentes.

 encontraram resultados semelhantes. Isso significa que as 
comunidades precisam planejar o maior risco de mortes por ambos os extremos d
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Tremendo na Flórida, suando na Dakota do Norte 

Pessoas e comunidades têm muitas opções para se  adaptar
instalar o ar condicionado ou  mudar o ambiente urbano

exemplo, plantando árvores para arrumar as ruas da cidade. Eles podem melhorar a 
instalações de cuidados de saúde , ou modificar  as estratégias de saúde 
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associados ao clima extremo.
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Miami lidam bem com o calor, mas lutam com o frio, enquanto os lugares frios como 
Fargo, Dakota do Norte, estão prontos para congelar profundamente, mas menos 
preparados para ondas de calor. Este é exatamente o padrão que encontramos 
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mortalidade, enquanto o impacto dos dias quentes é menor. Em contra
quentes em Fargo têm um impacto muito grande sobre a mortalidade, mas um dia frio 
adicional tem pouco efeito. De fato, o efeito dos dias mais quentes (90 graus ou mais) 
nos lugares mais frios é cerca de duas a três vezes maior do que o efeito 
frios (menos de 20 graus) nos lugares mais quentes. 
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Heutel et al., 2017 ,  CC BY-

Previsões de adaptação 

Em seguida, consideramos como as pessoas e as comunidades podem se adaptar à 
medida que as mudanças climáticas se intensificam.
temperaturas em 2080
denominados  Projeto de Intercomparação de Modelo Parcial Fase 5
modelos de clima diferentes e assume que as emissões globais de carbono continuam 
a aumentar até o final do século.

Usando essas projeções, nós predizemos quantas mortes extras s
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permissão para se adaptarem plenamente aos aumentos de temperatura, farão isso de 
forma a compensar os efeitos nega

 A adaptação é a resposta?

Tomados ao valor nominal, essas simulações sugerem que não precisamos nos 
preocupar com os efeitos nocivos das mudanças climáticas na mortalidade de idosos, 
porque podemos nos adaptar através de 
e a instalação de abrigos de emergência de curto prazo, como os centros de 
aquecimento. Mas essa conclusão seria excessivamente otimista por vários motivos.

Primeiro, nosso estudo ignora os custos de adaptação.
podem ser caras tanto para os indivíduos quanto para os governos.
orçamento do presidente Donald Trump para 2018 propôs a
de Assistência à Weatherization do Departamento de Energia, que ajuda a aumentar a
eficiência energética de lares de baixa renda.

Em segundo lugar, nossos resultados não consideram outras possíveis respostas 
políticas, como ações para
estufa  ou  geoengineer o clima
da adaptação. 

Nossos resultados sugerem que há margem para medidas que possam reduzir 
substancialmente a mortalidade de idosos relacionadas ao calor devido à mudança 
climática. Seja para tomar essas medid
americanos devem considerar os extremos de temperatura que nossa nação 
experimentou durante o ano passado, pois eles pesam essas escolha
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