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1)
Dados meteorológicos para as próximas 72hs (prognóstico), Brasil: Estado
de Atenção
A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) vem favorecendo
acumulados significativos de chuva em áreas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do
Brasil, além do oeste da Bahia.
Sexta-feira (23/12): ocorrerá chuva forte localizada no nordeste do RS, centro-leste de
SC (principalmente em áreas de serra), leste e nordeste do PR, Triângulo Mineiro,
centro e noroeste de MG, GO, DF, TO, sul do PI e centro-sul do MA, MT, extremo norte
de MS, centro-sul do PA, centro-sul do AM e RO.
Sábado (24/12): a chuva forte
deverá se concentrar no noroeste
e norte do RS, em SC, sul e
centro-leste do PR, sul e centronorte de SP, centro-norte de MS,
Triângulo Mineiro, oeste, centro e
noroeste de MG, GO, DF, oeste da
BA, TO, sul do PI, centro-sul do
MA, MT, centro-sul do PA e do
AM, AC e RO.
Domingo (25/12): a chuva forte
localizada no oeste de SC, centrooeste e norte do PR, MS, SP
(exceto o cone leste do Estado),
Triângulo
Mineiro,
centro-sul,
oeste e noroeste de MG, áreas
serranas do RJ, GO, DF, MT, TO,
sul do PI, centro-sul do MA,
centro-sul do PA e do AM, AC e
RO.
Fonte: CPTEC/INPE e INMET

Ressalta-se que a chuva forte prevista para as Regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e
Nordeste será localizada e ocorrerá principalmente durante a tarde, noite e madrugada
devido ao forte aquecimento diurno. Esta característica é comum para esta época do
ano. No entanto, a chuva forte poderá ter alto poder destrutivo dependendo da
vulnerabilidade das áreas atingidas.
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2) Informações das SES e Defesa Civil Estadual
São Paulo
Conforme o Ofício GC Nº 497, a SES/SP informa que encaminhará semanalmente uma
planilha de monitoramento da situação de desastres no Estado. Em 20/12 foi
encaminhado o relatório informando a situação do Município de Jaú e Capivari,
conforme destacado a seguir:
 Jaú – enchentes
Desalojados: 30
Desabrigados: 15
 Capivari – Enchentes
Desalojados: 36
Desabrigados: 16
O evento foi notificado aos CIEVS/SES/SP e na última atualização foi informado que a
realização de visitas no abrigo do Capivari, onde a situação de saúde encontra-se sob
controle.
Não houve comprometimento da rede de saúde.
Segundo informações da SES/SP, até o momento, não há necessidade de apoio
adicional do Ministério da Saúde.
Minas Gerais:
Minas Gerais acumula 70 municípios atingidos pelas chuvas e destes 21 decretaram
situação de emergência e nenhum está em estado de calamidade pública.
Foi relatado pela SES/MG que em cinco municípios (Acaiaca, Barra Longa, Contagem,
Florestal, Mariana e Ouro Preto) computaram 328 desalojados e 258 desabrigados,
conforme detalhamento por municípios abaixo.
Tabela 1. Municípios atingidos pelas chuvas em Minas Gerais.
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO
QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS
Situação de Emergência
21
Estado de Calamidade Pública
0
Municípios atingidos – sem decretos
49
Total
70
Fonte: CEDEC/MG, em 19/12/2011
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A SES/MG enviou informações sobre a situação em 19/12 onde informou a notificação
da ocorrência, detalhando os municípios a seguir:
 Acaiaca: inundações em 17/12/11
Desalojados: 37
Desabrigados: 159
Descrição de emergência ambiental segundo CEDEC/MG:
Conforme informações enviadas pela COMDEC de Acaiaca, as chuvas que caíram na
região no últimos dias ocasionaram o transbordamento do Rio do Carmo, inundando
residências e estabelecimentos comerciais em toda a área do centro da cidade no dia
17/12/2011.
Informou-se ainda que 159 pessoas estão desalojadas e 37 desabrigadas, além de
residências danificadas. As chuvas causaram enxurradas que atingiram prédios
públicos e avenidas da cidade.
A SRS Ponte Nova foi comunicada sobre esta ocorrência para o acompanhamento e o
repasse das informações de importância.
 Barra Longa: Inundações em 16/12/11
Desalojados: 85
Desabrigados: 0
Descrição de emergência ambiental, conforme CEDEC/MG:
A Prefeitura de Barra Longa informou que no dia 16/DEZ/2011 fortes chuvas
ocasionaram o aumento do nível do volume de água do Rio do Carmo, danificando
pontes e estradas vicinais que dão acesso à várias comunidades do município.
Relatou-se ainda que 85 pessoas ficaram desalojadas, e 5 residências foram
danificadas.
A SRS Ponte Nova foi comunicada sobre esta emergência para acompanhamento e o
repasse de informações de importância
 Contagem: Chuvas fortes e deslizamentos de terra em 15/12/2011
Desalojados: 6 famílias
Desabrigados: 0
Descrição de emergência ambiental segundo relato da CEDEC:
Em contato telefônico a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil informou que devido
a forte chuva do dia 15/12/2011, foram registradas ocorrências nos bairros Centro,
Nacional, Ressaca e Nova Contagem. Os fatos foram relacionados a deslizamentos,
desabamentos de muros e parciais de residências.
Relatou-se que 06 famílias ficaram desalojadas sendo que três delas foram
encaminhadas para o programa "bolsa moradia". Foram atendidas pela Defesa Civil
municipal cerca cem ocorrências.
A SRS Belo Horizonte foi comunicada sobre esta ocorrência para o acompanhamento e
repasse de informações de importância.
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 Florestal: Enchentes em 17/12/11
Desalojados: sem informação
Desabrigados: 11
Descrição de emergência ambiental, conforme CEDEC/MG:
Informou-se através do Corpo de Bombeiros, que devido às chuvas o Ribeirão do
Camarão teve um grande aumento do nível das águas, saindo de sua calha natural e
atingindo diversos pontos do município.
Foi enviado uma equipe da CEDEC para o município,
comprometimento do sistema de capitação de água da COPASA.

que

informou

o

Relatou-se também que 153 famílias foram afetadas, 11 famílias estão desabrigadas,
150 residências danificadas e 4 destruídas. Houve também o comprometimento da
estrutura de 04 obras de arte. Até o momento não há registros de vítimas em
decorrência do evento.
A SRS Belo Horizonte foi comunicada sobre esta ocorrência para o acompanhamento e
o repasse das informações de importância.
 Mariana: Inundações e deslizamentos em 17/12/11
Desalojados: 200
Desabrigados: 88
Descrição de emergência ambiental, segundo CEDEC/MG:
A Defesa Civil municipal comunicou a CEDEC/MG que devido as intensas e contínuas
chuvas que atingiram a região nos últimos dias, o nível do Ribeirão do Carmo elevouse aproximadamente seis metros, atingindo várias residências em alguns bairro e
distritos.
Informou-se ainda vários pontos de deslizamentos de encostas. O município apresenta
um quadro de 200 pessoas desalojadas, 88 desabrigadas e cerca de 50 residências
comprometidas.
A SRS Belo Horizonte foi comunicada sobre esta ocorrência para o repasse das
informações de importância.
Ouro Preto: Chuvas fortes e deslizamentos em 15/12/11
Desalojados: 8 famílias
Desabrigados: 3 famílias
Descrição de emergência ambiental segundo relato da CEDEC:
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Ouro Preto comunicou à CEDEC que
devido às intensas chuvas da tarde do dia 15/12/2011, ocorreu queda parcial de uma
residência na área urbana, que soterrou parcialmente uma criança de dois anos. A
vítima foi socorrida por familiares e não sofreu ferimentos.
Informou-se ainda que três famílias estão desabrigadas e oito estão desalojadas.

4

A SRS Belo Horizonte foi comunicada sobre esta ocorrência para o acompanhamento e
repasse de informações de importância.
Segundo informações da SES/MG, até o momento, não há necessidade de apoio
adicional do Ministério da Saúde.
Defesa Civil Nacional
Até o momento de conclusão desse informe os dados solicitados à Defesa Civil
Nacional não foram recebidos.

3) Material de educação e orientação:
• Formulários para avaliação de danos e identificação das necessidades em
saúde
• “Guia de Preparação e Resposta do SUS às inundações”, além de materiais de
comunicação (cartilhas e spots) em saúde.
• Portaria GM n° 74/2009;
• Orientações sobre a solicitação dos kits de medicamentos e insumos;
• Temas indicados: Leptospirose; cuidados com a água para consumo humano;
cuidados com o reaproveitamento, manuseio e consumo de alimentos e
cuidados para evitar acidentes com animais peçonhentos.
• Cartilha “Saiba como agir em caso de Enchentes – população em geral”;
• Cartilha “Saiba como agir em caso de Enchentes – Abrigos”;
• Fôlderes de orientação;
• Spot para divulgação em rádio dos temas citados acima;
• Documentário “Vigilância em Saúde em Desastres – A experiência de Rio
Branco”;
Todo o material está disponível para livre reprodução e download no endereço
www.saude.gov.br/svs.

4) Meios de notificação:
A) Disque notifique: 0800 644 6645 – Telefone institucional para recebimento de
notificação de caso suspeito ou confirmado de doença de notificação imediata;
agregado de casos de doenças que apresentem padrão epidemiológico diferente
do habitual (para doenças conhecidas); agregado de casos de doenças novas;
epizootias e/ou mortes de animais que podem estar associadas à ocorrência de
doenças em humanos (por exemplo, epizootia por febre amarela); outros
eventos incomuns ou inesperados, incluindo fatores de risco com potencial de
propagação de doenças, como desastres ambientais de origem natural ou
antropogênica, acidentes químicos ou radionucleares. Este telefone funciona 24
horas por dia em todos os dias do ano.
B) E - Notifica: notifica@saude.gov.br: Endereço de e-mail, divulgado aos
profissionais de saúde do país para recebimento de notificações pelo correio
eletrônico. Propositalmente seu nome não é composto, pois o objetivo é que
seja de fácil intuição e de fácil memorização.
C) FormSUS: www.saude.gov.br, link
: Formulário desenvolvido na
plataforma do FormSUS. Ao preencher este formulário, ele é enviado
automaticamente para o notifica@saude.gov.br.
D) Vigidesastres: E-mail para envio de informações sobre as ações
desenvolvidas pelas áreas de saúde bem como para dúvidas e sugestões:
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vigidesastres@saude.gov.br. O informe será atualizado diariamente e divulgado
às 14 horas. As informações que forem enviadas depois das 12h entrarão no
informe seguinte.

Glossário:
Afetado: Atingindo pelo evento.
Desabrigado: pessoas cujas habitações foram destruídas ou danificadas pelo
desastre, ou estão localizadas em área de risco eminente de destruição, e que
necessitam de abrigos temporários para serem alojadas.
Desalojados: Pessoas cujas habitações foram danificadas ou destruídas, mas que,
não necessariamente, precisam de abrigos temporários.
Óbitos: Estes estão relacionados com o evento.
CASTRO, A.L.C. Manual de planejamento em defesa civil. Brasília: Ministério da
Integração Nacional, Secretaria de Defesa Civil, 1999.
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