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1.

Situação Geral dos Estados

Na Região Norte os estados do Acre e Amazonas foram atingidos por fortes chuvas totalizando 33
municípios atingidos e destes 31 decretaram Situação de Emergência. No Acre, em nove
municípios há 107.667 desalojados e 8.764 desabrigados. Para apoio às Secretarias de Saúde
dos municípios atingidos 40 profissionais de saúde da Força Nacional do Sistema Único de Saúde
(FN-SUS) estão em campo, conforme tabela 1.

Tabela 1. Situação dos estados atingidos pelas chuvas no Acre e Amazonas.
AC
Municípios Atingidos
10
Situação de Emergência
9
Desalojadas
107.667
Desabrigadas
8.764
Óbitos
Kits de medicamentos enviados
22
Técnicos da FN-SUS em campo
40
Hipoclorito – cota extra
Kit diagnóstico Leptospirose – cota extra
10

AM
23
22
10

Fonte: Defesa Civil do Estado em 8/3/2012 e FN-SUS/MS 5/3/2012.

2. Prognóstico de Previsão de Chuvas para a
Região Norte: Estado de Atenção
Hoje (09/03) ocorrerá chuva forte localizada no norte
de TO, PA (incluindo a capital), AP (principalmente o
leste), AM, RO e AC.
No sábado (10/03) a chuva forte se concentrará em
áreas localizadas no norte do TO, leste do AP, PA,
RR (com menor chance no norte), RO, AC e AM.
Na figura 1 é possível visualizar a distribuição das
chuvas e seus acumulados para as próximas 24hs.
Figura 1 – Precipitação acumulada para as próximas
24hs Brasil
Fonte: INMET, 9/3/2012
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3.

Ações de Saúde desenvolvidas nos Estados:
3.1.

Estado do Acre:
3.1.1. Ações da SES/AC

 Instituição de Comitê Estadual de Saúde em Situação de Desastres: Portaria 44 de
27/02/2012.
 Realizada visita técnica dos profissionais de Vigilância em Saúde/AC aos municípios atingidos;
 Realizada ações de avaliação em abrigos; vigilância da qualidade da água; orientação sobre
prevenção de doenças; avaliação de danos no sistema de abastecimento e nas estruturas de
saúde.
 Qualidade da Água para Consumo Humano nos abrigos apresenta resultado satisfatório para
bacteriologia no município de Rio Branco. Sistema normalizado em todos os municípios.
 Controle das doenças de veiculação hídrica já notificadas:
9 Leptospirose - 75 casos notificados
9 Hepatite A - 33 casos notificados
9 Dengue - 637 casos notificados
9 Diarréia - 1.318 casos notificados
 Danos nas estruturas de Saúde:
9 2 Hospitais.
9 19 UBS
9 2 Centros de Saúde.
3.1.2. Ações do Ministério da Saúde
 Permanência de 40 profissionais da FN-SUS no estado com equipes em Santa Rosa do
Purus, Brasiléia, Xapuri e Rio Branco. Iniciada a desmobilização das equipes;
 Orientação e acompanhamento das ações de Vigilância em Saúde desenvolvidas pelas
SES/AC;
 Envio do alerta do CEMADEN referente aos riscos de deslizamentos e inundações no estado;
 Disponibilização de material de orientação e educação em saúde sobre “Como agir em casos
de
enchentes”,
disponíveis
no
link:
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1493.
 Envio de 6.750 frascos de imunobiológicos enviados em 27/2/2012, conforme tabela abaixo
INSUMOS
DILUENTE P/VACINA TRIPLICE VIRAL - 10 DOSES
VACINA CONTRA HEPATITE "B" - 5 ML
VACINA TRIPLICE VIRAL - 10 DOSES
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA - 05 DOSES
DILUENTE P/VACINA CONTRA FEBRE AMARELA - 05 DOSES
SORO ANTI-TETANICO - 1 AMPOLA
SORO ANTIESCORPIONICO - 1 AMPOLA
SORO ANTIDIFTERICO - 1 AMPOLA
VACINA DUPLA ADULTO - 10 DOSES
VACINA CONTRA FEBRE TIFOIDE - 01 DOSE
SORO ANTIARACNIDICO - 01 AMPOLA
SORO ANTIBOTROPICO/LAQUETICO - 1 AMPOLA
VACINA CONTRA HEPATITE "A" - 01 DOSE
VACINA ORAL DE ROTAVIRUS HUMANO UNIDOSE - 01

100
500
100
400
400
400
100
50
300
1.000
100
300
2.000
1.000

6750

TOTAL

3.2.

QUANTIDADES

Estado do Amazonas:
3.2.1. Ações da SES/AM

 A Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas (FVS) instituiu um Comitê (gestor) de
Vigilância em Saúde e um Comitê Operacional para atendimento às necessidades
identificadas e orientação aos municípios atingidos. Trabalho articulado com a Defesa Civil e
outros setores envolvidos.
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Execução do plano de trabalho do Comitê Estadual de Vigilância em Saúde;
Reuniões semanais de avaliação e planejamento do Grupo Técnico-Operacional da FVS;
Treinamento da equipe da SEMSA no LACEM-AM;
Aquisição de insumos de laboratório (frascos para coleta de amostras, substrato enzimático
para coliformes, reagente pra cloro, etc).

 Qualidade da Água para Consumo Humano:
9 O sistema público de abastecimento de água faz captação do Rio Acre e em boa
parte do ano, sem nenhum tratamento, essa água é distribuída à população.
 Controle das doenças de veiculação hídrica:
9 02 técnicos da vigilância epidemiológica e 01 técnico do VIGIAGUA para a
investigação do surto e nos encaminhamentos das medidas de controle.
9 Técnicos da FVS (Vigilancia Epidemiológica e Vigiagua) se deslocaram para Boca
do Acre para apoiar as ações de controle do surto de Hepatite A. No município,
hepatite é uma doença endêmica.

3.1.1. Ações do Ministério da Saúde
 Acompanhamento e orientação às ações de Vigilância em Saúde desenvolvidas pelas
SES/AM;
 Disponibilização de material de orientação e educação em saúde sobre “Como agir em casos
de
enchentes”,
disponíveis
no
link:
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1493.

Até o fechamento desse informe não foram recebidas as informações solicitadas
Secretaria Nacional de Defesa Civil.
4.

à

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 – kits de medicamentos;
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.

5.

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
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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.
: Formulário desenvolvido na plataforma do
C) FormSUS: www.saude.gov.br, link
FormSUS. Ao preencher este formulário, ele é enviado automaticamente para o
notifica@saude.gov.br.

Glossário:
Afetado: Atingindo pelo evento.
Desabrigados: 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.
SE: Situação de Emergência.
ECP: Estado de Calamidade Pública.
CASTRO, A.L.C. Manual de planejamento em defesa civil. Brasília: Ministério da Integração
Nacional, Secretaria de Defesa Civil, 1999.
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