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PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DOS 
RISCOS ASSOCIADOS AOS DESASTRES

VIGIDESASTRES



Programa Vigidesastres

O objetivo do Vigidesastres é 
desenvolver um conjunto de 
ações a serem  adotadas 
continuamente pelas 
autoridades de saúde pública 
para:

 Reduzir a exposição da
população e dos profissionais
de saúde aos riscos de
desastres.

 Reduzir doenças e agravos
decorrentes dos desastres.

 Reduzir os danos à
infraestrutura de saúde.

REDUÇÃO DO 
RISCO

• Prevenção

• Mitigação

• Preparação

MANEJO

• Alerta

• Resposta

RECUPERAÇÃO

• Reabilitação

• Reconstrução

Modelo de atuação: Gestão do risco

Gestão Prospectiva e Corretiva



Programa Vigidesastres

Responsabilidade do SUS

Compete à SVS coordenar a preparação e resposta das ações de

vigilância em saúde, nas ESP de importância nacional e

internacional, bem como Cooperar com Estados, Distrito Federal e

Municípios na resposta a essas emergências

(Portaria MS nº 1.378/2013)



Atuação em Emergência em Saúde Pública

Nível Zero

• monitoramento e orientação 
técnica à distância

• encaminhamento de insumos  
básicos necessários

Nível I

• mobilização de recursos adicionais 
e o apoio complementar (estadual 
ou federal), com possibilidade de 
envio de equipes

Nível II

• supera a capacidade de resposta 
local e estadual - mobilização de 
recursos adicionais e o apoio 
complementar da esfera federal

Nível III

• ameaça de relevância nacional com 
impacto sobre diferentes esferas de 
gestão do SUS, exigindo uma ampla 
resposta governamental. 

• excepcional gravidade, podendo 
culminar na Declaração de ESPIN.

Maximizar a eficiência e a eficácia da
preparação e da capacidade de resposta da
SVS para fazer frente às emergências em
saúde pública, coordenando os recursos
federais em apoio aos estados e aos
municípios.

Programa Vigidesastres



Atuação em Emergência em Saúde Pública

Planos de Contingência 

Programa Vigidesastres



Comitê Estadual de Saúde em Desastres - CESD

 Objetivo de Organizar e 
orientar a atuação do 
Setor Saúde, na esfera 
estadual do SUS, na 
prevenção, preparação e 
resposta aos desastres.

 Composto por todos os 
setores da saúde 
envolvidos na preparação 
e resposta a desastres.

Vigidesastres – 27 UF

CESD - 18 UF

Programa Vigidesastres



Orientação e Comunicação

Programa Vigidesastres



Programa Vigidesastres

Kits de Medicamentos e Insumos Estratégicos

Portaria MS nº 2.365/2012

 Define a composição do Kit de
medicamentos e insumos estratégicos
a ser encaminhado pelo MS para
assistência farmacêutica às UF
atingidas por desastres de origem
natural e define os respectivos fluxos
de solicitação e envio.

 Atende até 500 pessoas desabrigadas
e desalojadas por três meses.

 30 itens de medicamentos e 18 itens
de insumos estratégicos

 20 Kits montados permanentemente



Objetivo

Apresentar a relevância dos Alertas do Centro Nacional
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais –
CEMADEN como subsídio para as ações do Sistema Único
de Saúde – SUS em Emergência em Saúde Pública por
desastres.



Alertas do CEMADEN como 
subsídio para a atuação do SUS



Alertas do CEMADEN como subsídio para a atuação do SUS

Monitoramento e comunicação do risco

IDENTIFICAÇÃO 
DO EVENTO  

(notificação, mídia 
e/ou alertas)

ARTICULAÇÃO 
UF

ÁREAS TÉCNICAS 
MS – OUTROS 

SETORES

ANÁLISE DAS 
INFORMAÇÕES

TOMADA 
DE DECISÃO

 Monitoramento (cessar do risco)

 Apoio técnico;
 Recursos adicionais (materiais, humanos e financeiros) – kits de medicamentos e insumos 

estratégicos e laboratório móvel;
 Material de orientação/educação em saúde.



Alertas do CEMADEN como subsídio para a atuação do SUS

Monitoramento e comunicação do risco

Informe Semanal

 Acompanhamento regular da 
ocorrência de desastres;

 Apoio às UF e Municípios;

 Consolidação de informações;



CONSIDERAÇÕES FINAIS



Considerações Finais 

 Atuação oportuna do SUS – subsídios: prevenção, preparação e
resposta;

 Fortalecimento da articulação inter e intrassetorial;

 Identificação de áreas de risco; ASS

 Comunicação de risco e educação em saúde;

Redução dos impactos à Saúde Pública



MAIORES INFORMAÇÕES
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