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Pessoas com necessidades especiais e na terceira idade podem e devem 
tomar medidas concretas e se preparar para uma emergência a fim de facilitar 
a sua recuperação 

(Salem, Oregon) – “De incêndio em casa a terremotos, tomar medidas simples para 
se preparar pode fazer a diferença entre simplesmente sobreviver e se recuperar 
após uma emergência", afirma Ed Flick, diretor da Administração de Resiliência e 
Emergências do Departamento de Serviços Sociais de Oregon. "Infelizmente, 
pessoas na terceira idade ou com necessidades especiais, assim como quem tem 
renda física, geralmente não conseguem se preparar para uma emergência ou 
plano de evacuação. Queremos mudar esse quadro assim que possível.” 

O Departamento de Serviços Sociais de Oregon (ODHS ― Oregon Department of 
Human Services) participará da campanha nacional "Mês de Preparativos" durante 
o mês de setembro para incentivar pessoas na terceira idade ou com necessidades 
especiais a se prepararem para emergências.  

LeAnn Ivers é co-diretora do Conselho Consultivo de Gestão de Emergências com 
Incapacitados (DEMAC ― Disability Emergency Management Advisory Council). 
Ela também tem deficiência auditiva e teve perda de visão. Por causa das suas 
experiências pessoais e dedicação ao DEMAC, LeAnn aprendeu que as pessoas 
não compreendem que socorristas não estarão disponíveis durante uma 
emergência de grandes proporções.  "Todos precisamos nos preparar como se 
ninguém viesse nos resgatar," ela afirma. “Podemos tomar o controle da situação 
criando o nosso próprio plano e nos preparando para agir diante de emergências.” 
LeAnn faz as seguintes recomendações para as pessoas na terceira idade ou com 
necessidades especiais, que também podem ser relevantes para qualquer 
indivíduo: 

• Se tiver acesso e necessidades funcionais, além de estar em uma região com 
um plano de evacuação, prepare-se para seguir o plano o quanto antes, em 
vez de esperar até que a sua região seja considerada de Nível 3, quando a 
evacuação é obrigatória. Necessidades médicas, problemas com transporte e 
outros obstáculos podem dificultar a evacuação no último minuto. 
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• Abasteça-se com tudo o que precisa de acordo com o seu problema de 
saúde, incluindo alimentação especial, equipamentos médicos, bateria, 
oxigênio, cateter, óculos extra e pilha para aparelhos auditivos.  

• Prepare também suprimentos extras para o seu animal de serviço. 
• Mantenha à mão todos os seus medicamentos, incluindo os com receita e os 

não controlados, além do contato dos seus médicos. Para estocar os seus 
medicamentos controlados, adquira-os assim que possível a cada período da 
receita e verifique com o seu plano de saúde se há uma opção para 
abastecimento de emergência. Esteja ciente dos possíveis perigos na região 
e cadastre-se para receber alertas de emergência. 

• Tenha um “Plano de prontidão quinzenal” com pelo menos duas semanas de 
alimentos, água e suprimentos essenciais. Aprenda a montar um kit de 
suprimentos de emergência em Ready.gov ou na American Red Cross. "Você 
não precisa reunir todos esses suprimentos de uma só vez ou pagar muito 
por eles", LeAnn explica. "Uma maneira de se abastecer é colocando um ou 
dois itens a mais na sua lista de compras para reservar esses suprimentos 
extras para o seu kit de emergência."  

• Entre em contato com grupos locais de apoio ou pessoas dentro da 
comunidade que já enfrentaram emergências para aprender mais com as 
experiências de terceiros. 

• Familiarize-se com os vizinhos. Mesmo que você tenha parentes próximos, os 
vizinhos estarão sempre mais perto para ajudar.  

• E se você conhecer uma pessoa na terceira idade ou com necessidades 
especiais na sua vizinhança, apresente-se e pergunte como poderia ajudar 
em caso de emergência. 

 

“Cada pessoa tem necessidades exclusivas, de acordo com as suas circunstâncias, 
então é importante que cada um tenha um plano para se preparar e poder agir 
rapidamente diante de uma emergência”, diz Flick. “O ODHS assumiu o 
compromisso de ajudar todos a se prepararem para a próxima emergência." 

Sobre o DEMAC:  O Conselho Consultivo de Gestão de Emergências com 
Incapacitados (DEMAC) foi criado para colocar em prática as experiências e os 
conhecimentos de pessoas com necessidades especiais, que são especialistas no 
assunto, a fim de orientar a gestão de emergências em nível estadual ao 
desenvolver e implantar práticas inclusivas por meio de atividades de 
planejamento, atuação e recuperação.  O DEMAC recebe verbas conjuntas do 
Departamento de Gestão de Emergências de Oregon, do ODHS e da Autoridade 
Sanitária de Oregon. 

https://oralert.gov/
https://www.ready.gov/kit
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
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Sobre o ODHS e emergências:  Mediante solicitação e em conjunto com os 
governos municipais e tribais, os planos de emergência e recuperação de Oregon 
colocam o ODHS como a autoridade responsável por apoiar as pessoas e famílias 
afetadas durante emergências e ajudar na recuperação. Isso condiz com a função 
principal do departamento, que é auxiliar pessoas a terem as suas necessidades 
básicas satisfeitas a fim de se tornarem independentes.   

A Administração de Resiliência e Emergências (OREM) do ODHS se concentra nas 
necessidades individuais antes, durante e após uma emergência, diminuindo o 
impacto dos desastres naturais diante de uma crise e investindo nas comunidades 
durante todo o ano para garantir maior resiliência. A OREM atua dentro do ODHS 
como parte do Plano Abrangente de Gestão de Emergências em Oregon, sendo a 
agência principal para o atendimento coletivo e a distribuição de água e alimentos 
diante de uma situação de emergência, além de fornecer serviços durante o 
processo de recuperação e coordenar as iniciativas dos governos municipais e 
tribais com as organizações não governamentais. A Administração se concentra no 
princípio de igualdade, garantindo que os objetivos e as necessidades das 
comunidades mais vulneráveis orientarão diretamente os planos de resiliência para 
que os sistemas de atendimento possam lidar de maneira eficaz com os efeitos 
desproporcionais de uma emergência. A OREM também auxilia outros programas 
do ODHS para prevenir, mitigar e atuar na recuperação após desastres naturais ou 
riscos causados por falha técnica ou humana. 
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https://www.oregon.gov/oem/Documents/2015_OR_EOP_ESF_06_mass_care.pdf
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