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Eventos climáticos extremos como enchentes e inundações, além de representarem um 

problema para organização urbana e ocupação do território, também são uma questão de interesse 

para a Saúde Pública por facilitarem a ocorrência de algumas doenças. A literatura científica atual 

suporta a relação que existe entre esses eventos e o aparecimento de desfechos de saúde, apesar de 

que não sejam os eventos a causa fundamental para a sua ocorrência, mas sim um dos fatores de 

risco que contribui para o aumento da sua incidência. 

Rose (2001) evidencia que eventos extremos aumentam a probabilidade de ocorrerem 

desfechos como artrite, cólera, diarreia, problemas hepáticos e renais. Kistemann et al. (2002), 

relatam que há um aumento considerável na carga microbiana patogênica na água durante eventos 

de chuvas intensas e enxurradas. 

Eventos extremos também tem efeito na ocorrência de doenças transmitidas vetores, como 

por exemplo, a leptospirose. Pelissari et al. (2011), associaram a ocorrência de chuva ou enchentes 

com o aumento do número de casos de leptospirose no Brasil. 

Diante dos impactos adversos causados por eventos extremos se faz necessário a coleta e o 

monitoramento de informações sócio-demográficas e ambientais que se configurem em fatores de 

risco para a sua ocorrência (para aplicação de medidas preventivas e de planejamento estratégico) 

ou que forneçam informações sobre frequência, magnitude e danos causados (para aplicação de 

medidas corretivas e adaptativas). 

A Defesa Civil, responsável pelo suporte aos municípios e estados afetados por eventos 

extremos mantém, por meio de suas unidades estaduais, bancos de dados próprios sobre danos e 

prejuízos ambientais, sociais, humanos e materiais imediatos. Em 2010, foi proposta a construção 

de um Sistema de Informações que estruturasse os dados de Desastres Naturais de grande 

intensidade em todo o Brasil e que reunisse as informações dos bancos de dados estaduais a partir 

de 1990. Desde então, foram reunidos dados sobre a ocorrência de eventos em todo o Brasil para a 

formulação do banco nacional. (CEPED, 2010). 

Em 2012, a estratégia de um Sistema Nacional de Informações sobre Desastres foi inserida 

na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio da Lei 12.608/2012 (BRASIL, 2012). Por 

esta Lei, compete à União instituir e manter sistema de informações e monitoramento de desastres 

que contenha informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em 

situações de desastre em todo o Brasil. O Banco já está disponível e é de acesso restrito. Apesar de 

incluírem dados sobre pessoas enfermas, os bancos da Defesa Civil não incluem informações sobre 

quais doenças tiveram a ocorrência aumentada decorrente de eventos extremos. 

A Secretaria de Vigilância em Saúde instituiu, por meio da Portaria nº 30/2005, o Centro de 

Informações Estratégicas e de Respostas em Vigilância em Saúde – CIEVS, inaugurado em março 

de 2006. O CIEVS é responsável pelo recebimento, processamento e resposta às emergências 

epidemiológicas, inclusive aquelas decorrentes de eventos extremos. (BRASIL, [2006?]). O seu 

banco de dados é alimentado pelas notificações (telefônicas, eletrônicas e decorrentes de pesquisa 

em meios de comunicação) dos agravos que constam no Anexo II da Portaria nº 5/2006, que são as 

doenças de notificação compulsória imediata. O banco é de acesso restrito e apesar de fornecer 

dados importantes sobre os desfechos de saúde decorrentes de eventos extremos (apesar de não ser 

seu objetivo exclusivo, ou principal) se limita ao grupo de doenças de notificação compulsória 

imediata, que não inclui todos os agravos de grande relação com eventos extremos, como a 

Leptospirose (que não faz parte da Lista de Doenças de Notificação Compulsória Imediata). 
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Para monitorar as condições de saúde no contexto das mudanças climáticas, o Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, 

estruturou um banco de dados que reúne informações a partir de 1995 sobre variáveis climáticas 

(precipitação acumulada, radiação ultravioleta, umidade relativa do ar, temperatura do ar); 

ambientais (desmatamento, focos de queimadas, concentração de poluentes); e de saúde (febre 

tifoide e paratifoide, leptospirose, dengue, esquistossomose, cólera, hepatite A, pneumonia), 

chamado de Observatorium (FIOCRUZ, 2011; INPE, 2012). O banco de dados é de acesso público 

e a gama de informações que nele consta, favorece a obtenção de dados sobre a relação entre meio 

ambiente e saúde; dados que até então eram disponibilizados de forma segregada em diversos 

bancos. Um ponto negativo é que, ao avaliar somente precipitação acumulada, ainda não fornece 

dados sobre eventos extremos e os danos deles decorrentes. 

Percebe-se que, por mais que os bancos existentes forneçam importantes informações, ainda 

é necessária a pesquisa científica para a formulação de metodologia de monitoramento, coleta e 

tratamento de dados sobre eventos extremos e os desfechos de saúde cuja ocorrência possa ser 

aumentada por esses episódios. O conhecimento do quanto a saúde é impactada por eventos 

extremos pode facilitar a elaboração de ações mitigadoras de aplicação rápida e de ações de 

prevenção e preparação dos serviços de saúde mediante risco de desastres ambientais. 
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