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Catástrofe

Acontecimento desastroso de grandes
proporções, geralmente relacionado a 
fenômenos naturais.

Uma emergência em saúde pública
caracterizada como uma situação que 
demande o emprego urgente de 
medidas de prevenção, de controle e 
de contenção de riscos, de danos e de 
agravos à saúde pública em situações
que podem ser epidemiológicas (surtos
e epidemias), de desastres, ou de 
desassistência à população.

Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública – Ministério

da Saúde, 2014



Desastre no 
âmbito da 

saúde publica

É necessário um evento detonador, conceituado
como ameaça, que se relaciona a qualidade dos
eventos físicos que podem ser gerados pela
dinâmica da natureza (geológicas,
hidrometeorológicas, biológicas)

OU 

da sociedade (degradação ambiental ou ameaças
tecnológicas como rompimentos de barragens,
acidentes químicos e nucleares).

Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública – Ministério da Saúde, 2014



Epidemia dos 
desastres

• Nos últimos 40 anos, mais de 3,3 milhões de 
óbitos por desastres estiveram concentrados 
nos países mais pobres

• Entre 2000 e 2010, 680 mil pessoas foram 
vítimas fatais de terremotos e quase metade 
destes no ocorrido no Haiti

• Em média 102 milhões de pessoas são afetados 
por enchentes a cada ano no mundo, 

• 37 milhões por ciclones, furacões e tufões 

• 366 mil por deslizamentos de terra. 

• Secas e estiagens, encontram-se associadas à 
perda de 558 mil vidas e afetam 1,6 bilhões de 
pessoas no mundo desde 1980.



Epidemia dos 
desastres

• Mulheres e crianças possuem 14 vezes mais chances 
de óbito em um desastre

• Só entre 2000 e 2010 as consequências econômicas 
dos desastres alcançaram um trilhão de dólares. 



As 10 piores
catástrofes naturais
da humanidade

• ERUPÇÃO EM POMPEIA, 79 D.C: 
16 MIL MORTOS

Em 19 horas, o Vesúvio arrasou seu entorno. 
Uma chuva de cinza e rochas soterrou o 
balneário romano de Pompeia e a rica cidade 
de Herculano.

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/materia-as-10-
piores-catastrofes-naturais-da-historia.phtml

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/materia-as-10-piores-catastrofes-naturais-da-historia.phtml


As 10 piores
catástrofes naturais
da humanidade

• FURACÃO NO CARIBE, 1780: 27 
MIL MORTOS

• ERUPÇÃO NA INDONÉSIA, 1883: 
35 MIL MORTOS

• TSUNAMI EM LISBOA, 1755: 100 
MIL MORTOS

A capital portuguesa e várias cidades 
litorâneas do país foram devastadas por 
um terremoto, seguido de um tsunami 
com ondas de mais de 6 metros.
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/materia-as-10-piores-catastrofes-naturais-da-historia.phtml

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/materia-as-10-piores-catastrofes-naturais-da-historia.phtml


As 10 piores
catástrofes naturais
da humanidade

• TSUNAMI NA INDONÉSIA, 2004: 
280 MIL MORTOS

Um dos maiores desastres naturais 
foi causado por um terremoto de 9 
pontos na escala Richter, na 
Indonésia. Quase 300 mil padeceram 
pela destruição causada pela 
tsunami, cujas ondas alcançaram 800 
km/h.

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/materia-as-10-piores-catastrofes-naturais-da-historia.phtml

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/materia-as-10-piores-catastrofes-naturais-da-historia.phtml


As 10 piores
catástrofes
naturais da 
humanidade

CICLONE NA ÍNDIA, 1970: 

500 MIL MORTOS

TERREMOTO EM SHAANXI, CHINA, 1556: 

830 MIL MORTOS

SECA NA ÍNDIA, 1900: 

3,25 MILHÕES

ENCHENTE NA CHINA, 1931: 

4 MILHÕES DE MORTOS

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/materia-as-10-piores-catastrofes-naturais-da-historia.phtml

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/materia-as-10-piores-catastrofes-naturais-da-historia.phtml


Por que este tema?

Os médicos infectologistas são demandados a construírem notas técnicas, 
protocolos, orientações de medidas de prevenção (quimioprofilaxia e 
vacinas) 

São consultados pelos meios de comunicação sobre os riscos de doenças 
infecciosas na população: no meio do caos a mídia deseja por mais caos

Em determinadas situações partimos do quase nada para construção de 
alguma coisa



Histórico da atuação em desastres

Década de 1970, tratava-se de um tema eminentemente reativo, centrado na resposta aos desastres para aliviar o sofrimento 
dos afetados

Em 1994, foi criada a primeira estratégia e o primeiro plano de ação para redução de riscos. 

Em 2002, o plano para o desenvolvimento sustentável, instituído em Joanesburgo, incluiu uma seção sobre “um enfoque 
integrado, global e multiameaças para tratar o tema da vulnerabilidade, a avaliação do risco e a gestão de desastres”

Estratégia Internacional para a Redução de Desastres (EIRD) - 2101

Marco de Hyogo – 2005-2015 -aumentar a resiliência das nações e comunidades a desastres

Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015- 2030 



Annual growth of health-
related publications on natural 
disasters (1900–2017)

• https://health-policy-
systems.biomedcentral.com/articles/
10.1186/s12961-019-0418-
1/figures/1

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-019-0418-1/figures/1


Doenças
infecciosas

nos desastres

As principais causas de doenças infeciosas nos
desatres são categorizadas em 4 áreas:

1.  Infecções devido a contaminação de águas e 
alimentos (cólera, hepatites A e E, leptospirose)

2. Infecções Respiratórias

3. Doenças transmitidas por vetores e acidentes
com animais peçonhentos

4. Infecções cutaneas relacionadas a traumas 
(tétano, estrepto e estafilo)

As causas mais comuns de morbidade e 
mortalidade são a 1 e 2

J Res Med Sci. 2011 Jul; 16(7): 956–962.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263111/




Qual o risco 
de surtos de 

doenças 
infecciosas 

nos desastres?

O risco de surtos de doenças infecciosas após
desastres naturais é superestimado pelas
autoridades em saúde e pela mídia, levando a
pânico, confusão e as vezes a atividades
desnecessárias de saúde pública

Expert Rev. Anti Infect. T her. 10(1), (2012) 



Brasil

1987, Césio 137 em Goiânia

2015,  rompimento da barragem do 
Fundão Mariana MG

2019, rompimento da barragem do 
Córrego do Feijão – Brumadinho/MG



Acidente com césio 
137 – Goiania - 1987

• https://super.abril.com.br/mundo-
estranho/o-que-foi-o-acidente-com-o-
cesio-137/

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-o-acidente-com-o-cesio-137/


Acidente com césio 
137 – Goiania - 1987

Primeiras vítimas do acidente:

Inicialmente as suspeitas eram de intoxicação 
alimentar e os pacientes eram encaminhados 
ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT).



Rompimento da barragem do 
Fundão – Bento Rodrigues -
Mariana/MG – 5 de novembro de 
2015

• Samarco Mineração S.A.

• Desastre com maior impacto ambiental no 
Brasil

• Volume total de 62 milhões de m2 de 
lama

• Atingiu a bacia do Rio Doce – atingindo 
231 municípios MG e ES

• Ambientalistas consideraram que o efeito 
dos rejeitos no mar continuará por pelo 
menos mais cem anos

https://pt.wikipedia.org/wiki/Samarco_Minera%C3%A7%C3%A3o


Rompimento da Barragem do Córrego do 
Feijão – Brumadinho MG – janeiro 2019



Notícias na 
mídia

• Em estudo publicado nesta terça (5), a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) concluiu que a população
afetada pelo rompimento da barragem em
Brumadinho corre risco de surto de doenças como
febre amarela, dengue, esquistossomose e 
leptospirose — além do agravamento de doenças
respiratórias, problemas de hipertensão e 
transtornos mentais como depressão e ansiedade.

• "No caso de Barra Longa (MG) [cidade vizinha
ao local do rompimento da barragem da Samarco, 
em 2015] depois de Mariana, houve um aumento
expressivo de mais de 3.000% de casos de dengue. A 
área de Brumadinho foi uma área de transmissão de 
febre amarela", pontuou.

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/05/brumadinho-pode-ter-surto-de-doencas-infecciosas-
diz-fiocruz.ghtml

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/ao-vivo/barragem-da-vale-se-rompe-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/02/05/brumadinho-pode-ter-surto-de-doencas-infecciosas-diz-fiocruz.ghtml


Casos confirmados de dengue Mariana-MG –
2013 a 2019

Frequência de casos confirmados de Dengue no município de residência Mariana, 
Minas Gerais, 2013 - 2019*

Mun Resid MG 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

314000 Mariana 238 6 30 458 4 13 260

Total 238 6 30 458 4 13 260

Fonte: SINAN/CPDE/DIE/SVE/SVS/SES-MG/SUS

* Dados parciais



Plano de Contingencia Municipio de Mariana –
versão 2 – 2018-2021

Fonte: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/plano-de-acao-mariana.pdf

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/plano-de-acao-mariana.pdf


Archives of Environmental Contamination and Toxicology

July 2019, Volume 77, Issue 1, pp 144–153 | Cite as

The Relationship Between Human Adenovirus and Metals and 
Semimetals in the Waters of the Rio Doce, Brazil

https://link.springer.com/journal/244
https://link.springer.com/journal/244/77/1/page/1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00244-019-00625-w#citeas


Profilaxia para 
leptospirose em 
bombeiros

• Doxiciclina na dose de 200 mg via oral, em dose única semanal, enquanto 
persistir a exposição de risco, nos casos de risco de leptospirose

• Além da leptospirose há risco de outros agravos, tais como doenças 
diarreica, hepatite A, tétano, acidente com animais peçonhentos e 
intoxicação por metais pesados, dentre outros



Recomendação 
MS

• Em virtude da insuficiência de evidências 
cientificas sobre benefícios e riscos do uso de 
quimioprofilaxia para grande contingente 
populacional, o uso da quimioprofilaxia não é 
indicado pelo MS como medida de prevenção 
em saúde pública em casos de exposição 
populacional em massa por ocasião de 
desastres naturais como enchentes



Up to Date

“A profilaxia antimicrobiana para indivíduos com exposição de grande risco
pode ser útil em alguns grupos”, baseando-se em dois estudos, um feito
nas ilhas Andaman (sudoeste da Ásia, onde surtos de leptospirose
relacionados as enchentes são comuns) onde 700 pessoas receberam
quimioprofilaxia, evidenciou-se número menor de manifestações clínicas
nos que receberam o medicamento em comparação com o grupo placebo,
embora não tenha ocorrido diferença na taxa de soroconversão entre os
dois grupos. O outro estudo citado foi a realização da quimioprofilaxia em
900 soldados em treinamento em floresta no Panamá em que a ocorrência
foi de 01 caso para o grupo que recebeu 200mg de doxiciclina
semanalmente, versus 20 para o grupo placebo.



Cochrane 
Database of 

Systematic 
Reviews 

O uso regular de doxiciclina 200mg por via oral,
semanalmente aumenta a taxa de náuseas e
vômitos sem demonstrar benefício claro na
redução de soroconversão ou consequências
clínicas da infecção. Se existir algum benefício em
reduzir a doença este provavelmente seja mais
eficiente em pessoas que viajam para as regiões
endêmicas do que as pessoas que vivem nestas
regiões



E quando as doenças infecciosas 
são a grande catástrofe...



Preparação para 
epidemia Ebola –
2015/2019/2020

Treinamento Utilização de EPI – Parceria
com Equipe Hospital Eduardo de Menezes 
- FHEMIG

ESPII – Evento de Importância Internacional



E o caso 
suspeito Ebola, 
chegou...

No dia 10-11-15 por volta de 22:30 o CIEVS-BH foi acionado pela UPA 
Pampulha devido ao seguinte caso suspeito de Ebola. O CIEVS-BH até o 
momento forneceu os seguintes dados:
Nome do paciente: Rodrigo Pinta Maciel. Data de nascimento: 21-03-1969. 
Esteve em Guiné, na cidade de Conacri. Chegou há 5 dias em Belo Horizonte. 
No domingo dia 08/11/2015 iniciou com febre, cefaléia e mialgia. Deu 
entrada na UPA Pampulha, passou pela triagem e ficou durante 4 horas 
aguardando atendimento médico. Foi atendido pelo médico da UPA que 
suspeitou de Malária e entrou em contato com o CIEVS-BH quando foi feita a 
suspeita de Ebola. Paciente nega relato com casos suspeitos ou pessoas com 
febre. Ficou na cidade pelo período de 2 meses montando "jogos de cassino 
e raspadinha".
Um amigo Marcelo retornou no dia 09-10-15 e foi tratado como Malária no 
estado de Tocantins, não sabe nome completo ou outros dados do amigo.
Ainda em levantamento empresa aérea e aeroporto que chegou no Brasil.
Medidas iniciais tomadas: orientado fechamento da UPA; isolamento do 
paciente em sala separada; tratamento com anti-térmico e já providenciado 
kit Farmanguinhos para tratamento empírico de malária.
Aguardando orientações CIEVS Nacional.
Att.,

Tania Maria Marcial
Medica plantonista CIEVS Minas



Paciente procedente da 
Guiné, preenchia 
critérios de caso 
suspeito.
2015

Foi descartado Ebola – exame foi 
positivo para Malaria

Foi transportado para o Rio de Janeiro



• Latest numbers as of 29 November 2019

• 3309

• Total cases

• 2200

• Total deaths

• 1077

• Survivors





Epidemia FA Teófilo Otoni



▪ Dengue

Surto de Dengue em Minas Gerais em 2016

Slide de Dra. Livia Fulgêncio



▪ Intoxicação exógena

2011: 18 óbitos por secnidazol

manipulado

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=secnidazol&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
Slide de Dra. Livia 
Fulgêncio



Cirrose hepática

Alambiques + homens 

Fonte: Arquivo pessoal

Slide de Dra. Livia Fulgêncio



Aguda

Fulminante

Epizootia 
PNH

Febre 
hemorrágica

Slide de Dra. Livia Fulgêncio



Único a dar alerta, município de MG vira 'ilha' em surto de febre 
amarela

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/02/1858520-unico-a-dar-alerta-municipio-de-mg-vira-ilha-em-surto-de-
febre-amarela.shtml



Fotos: Dr. Leonardo Velloso

• Surto de Influenza – tribo Maxakali 2019





Situação no hospital 
local

Nove crianças, incluindo recém-
nascidos, da Maxakali encontravam-
se internados no Hospital Cura D’ars
com síndrome respiratória, muitas
delas também apresentavam quadro
de diarreia associado. Um aspecto
comportamental observado foi a 
troca de leitos entre os pacientes e a 
aglomeração dos pacientes deitados
no chão. Dr. Leonardo.



Equipe CIEVS Minas 2019


