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AVALIAÇÃO DE DANOS HUMANOS E SERVIÇOS DE SAÚDE – ADAN-SUS/SP - A 

 

Parte I: Refere-se ao registro, pelo Município afetado, de informações gerais relacionadas a ocorrência de desastres naturais para envio à Regional de 
Vigilância Sanitária e/ou Epidemiológica de REFERÊNCIA, por fax ou e-mail, no prazo máximo de 48 horas após a ocorrência do evento. 

1 – Informações gerais 

Data de Ocorrência: Registre o dia, mês e ano do desastre. Exemplo: (DD/MM/AAAA) 

Número do Relato Defesa Civil – Anotar o número do relato sobre esta ocorrência se houver 

Tipo de evento: marcar com ‘X’ o tipo do desastre de acordo com a classificação: 

Desastre Natural Definição (codificação de desastres, ameaças e riscos – CODAR) 

Enchentes Desastres naturais causados pelo afluxo de grandes quantidades de água que, ao transbordarem 
dos leitos dos rios, lagos, canais e áreas represadas, invadem os terrenos adjacentes, provocando 
danos. Em função da evolução, as inundações são classificadas em: 

Enchentes ou inundações graduais; 

Enxurradas ou inundações bruscas; 

Alagamentos; 

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar. 

Enxurradas 

Inundações litorâneas por invasão do mar 

Escorregamentos ou deslizamentos 
Desastres naturais causados por movimentos gravitacionais de massas de solo localizadas em 
encostas. 

Exaurimento de recursos hídricos 
Desastres relativos às grandes concentrações demográficas e centros urbanos e com os riscos, cada 
vez mais importantes, relacionados com o grande crescimento demográfico e com o fluxo de 
populações oriundas do meio rural para as megalópoles. 

Incêndios 

Incêndios florestais das estações 
estivais 

Desastres Naturais Relacionados com a Intensa Redução das Precipitações Hídricas. 

Desastres de Natureza Tecnológica 
Relacionados com Incêndios 

Desastres de Natureza Tecnológica Relacionados com Incêndios: Sob este título são registrados os 
incêndios de grande potencial destrutivo, que exigem meios e táticas altamente complexos para 
controlá-los.  

Estão relacionados com combustíveis, óleos e lubrificantes, meios de transporte, terminais de 
transporte, instalações industriais e edificações com grandes densidades de usuários. 

Os incêndios de natureza tecnológica são subdivididos em: 

Incêndios em instalações de combustíveis, óleos e lubrificantes (COL); 

Incêndios em meios de transporte marítimo e fluvial; 

Incêndios em áreas portuárias; 

Incêndios em plantas e distritos industriais; 

Incêndios em edificações com grandes densidades de usuários. 

Incêndios urbanos ou rurais 
Desastres Relacionados com o incremento da produção agropecuária, com o desmatamento, com o 
crescimento da indústria de mineração, com o deficiente zoneamento e planejamento do espaço 
urbano e rural e com o incremento do transporte motorizado. 

Rompimento de barragem 
Desastres Relacionados com a Construção Civil, podendo ocorrer durante a construção ou após a 
conclusão de barragens, sendo reduzidos pelo estrito cumprimento das normas técnicas relativas ao 
assunto. 

Rompimento de adutora 

Desastres Relacionados com a Construção Civil, podendo ocorrer durante a construção ou após a 
conclusão dos Canais ou encanamentos que levam água do manancial ao local de tratamento e 
deste para um reservatório, sendo reduzidas pelo estrito cumprimento das normas técnicas relativas 
ao assunto. 

Vendavais ou tempestades 
Desastres naturais de causa eólica, relacionados com a intensificação do regime dos ventos ou com 
a forte redução da circulação atmosférica. 

Outros Desastre natural que não consta como opção no formulário. 

 

Município, UF, Código IBGE: Registre o nome e código IBGE do Município afetado pelo desastre, a sigla do Estado correspondente. 

Sede/Bairros afetados: Descreva a(s) área(s) afetada(s) delimitando-a(s), com o máximo de precisão.  

Nome das comunidades rurais afetadas: Descreva as áreas rurais que tenham sido afetadas pelo evento. 

Breve descrição do evento: Relatar o que provocou o desastre, informando sobre suas características intrínsecas e magnitude. 
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2 – Efeitos do evento sobre a população: 

Danos Humanos (em número de pessoas): Anotar no espaço correspondente o NÚMERO de pessoas vitimadas, de alguma forma, em conseqüência do 
desastre, utilizando as seguintes definições:  

 

Desabrigados Pessoas desalojadas que necessitam de abrigo temporário. 

Desalojados 
Pessoas cujas habitações foram danificadas ou destruídas, mas que, não necessariamente, precisam de abrigo 
temporário. 

Afetados 

Total de pessoas vitimadas, de alguma forma, em conseqüência do desastre.  

Uma pessoa pode sofrer mais de um tipo de dano, ou não se enquadrar em nenhum dano especificado acima.  

Exemplos:  

1. A pessoa que foi desabrigada e ferida (2 vezes atingida) é contada como 1 afetada.  

2. A pessoa que teve sua casa atingida por inundação e não se enquadra em nenhum dos danos humanos é contada 
como 1 afetada.  

Desta forma, o número de pessoas afetadas não é, obrigatoriamente, o somatório dos danos humanos. 

Feridos Pessoas feridas em consequência do desastre  

Desaparecidos Pessoas não localizadas ou de destino desconhecido, em circunstância do desastre. 

Mortos Pessoas falecidas, em consequência do desastre. 

 

2a - Abrigos: Anotar no espaço correspondente o NÚMERO de abrigos utilizados quando houver desabrigados e descrever sucintamente as condições do 
abrigo incluindo área física. 

 

3 – Efeitos do evento sobre a rede de saúde (em números de instalações): Anotar no espaço correspondente o NÚMERO de instalações da rede de 
saúde afetadas pelo desastre conforme o grau de dano ocorrido. 

 

4 – Impacto do evento sobre os serviços públicos (em número de serviços): Anotar no espaço correspondente o NÚMERO de serviços, em caso de 
danos ou destruição dos serviços essenciais, bem como o tempo estimado para restabelecimento,em horas (assinalar com X), discriminando: 

Sistema de Abastecimento de Água 
Instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até 
as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de 
distribuição, conforme definido pela Portaria nº 2.914/ 2011, ou que vier a substituí-la. 

Sistema de Energia Elétrica Compreende o sistema de geração, a transmissão, estações e rede de distribuição. 

Sistema de Telecomunicações Compreende as instalações e os eixos de comunicações. 

Esgotamento Sanitário Compreende o sistema de esgotamento sanitário. 

Coleta de Lixo Compreende o sistema de coleta de resíduo solido domiciliar (lixo doméstico). 

Gás encanado Gás natural canalizado, transportado através de tubulações subterrâneas para domicílios e estabelecimentos 

 

5 – Condições de acesso: Assinalar com ‘X’ a situação dos acessos terrestre, aéreo, fluvial como : 

Normal – se estiver em funcionamento  

Precário – se houver limitação no acesso aos transportes  

Interrompido – se houver descontinuidade no acesso aos transportes. 

Observações: Anotar outras informações que julgar pertinentes sobre o evento. 

 

6 – Principais ações que estão sendo realizadas pelas áreas técnicas municipais de saúde: Descrever sinteticamente medidas tomadas pelas áreas 
técnicas municipais de saúde para mitigação.  

Responsável pelo preenchimento: Registrar o nome, área técnica da instituição a qual pertença, telefone de contato, e-mail do profissional que 
preencheu o formulário.  

 

Parte II: Refere-se ao registro, pelo órgão Regional de Vigilância, de informações complementares àquelas enviadas pelo município, enviando-as para a 
Central/CIEVS, em até 24 horas após o recebimento das informações, através do e-mail: central@saude.sp.gov.br, ou excepcionalmente pelo fax (11) 

3066-8132.  

 

Resumo das ações realizadas pela regional de vigilância: Sintetizar as ações adicionais que foram operacionalizadas diretamente pelos órgãos 
regionais de Vigilância Sanitária e/ou Epidemiológica. 

Responsável pelo preenchimento: Registrar o nome, área técnica da instituição a qual pertença, telefone de contato, e-mail do profissional que 
preencheu o formulário. 
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