
Um desafio para a América Latina 

Saúde Ambiental 
Infantil 

Grupo SAMBI América Latina 



¿O que é Projeto SAMBI? 

O projeto SAMBI América Latina é uma rede de 
profissionais de saúde, ambiente e ciências humanas no 
Brasil, Chile, Colômbia, México e Nicarágua, que 
procuram promover nas suas regiões o aprendizado e os 
cuidados de saúde ambiental das crianças.  



Saúde Ambiental Infantil 



No mundo está aumentando a cada dia o 
conhecimento sobre os efeitos nocivos de fatores 
ambientais na saúde, particularmente em 
populações vulneráveis, como crianças. 

Apesar disso, os profissionais de saúde e ciências 
humanas não estão sendo treinados e, portanto, não 
tem as ferramentas para enfrentar este desafio. 

¿Por que é necessário? 



¿Por que é necessário? 

Esforços fragmentados para 
regular 

Ações individuais 

Enfoque clínico y toxicológico 



¿Para quê? 

Identificar, treinar e apoiar os líderes 
locais interessados em promover a 
saúde Ambiental das crianças.  

Desenvolver equipes regionais 
interdisciplinares de pesquisa, 
assistência comunitária e promoção 
da saúde ambiental 

Com foco na prevenção e controle 
dos fatores ambientais que afetam 
as crianças 



¿Quem? 

Esses líderes são: médicos, pediatras, 
enfermeiros, nutricionistas, 
bacteriologistas, fisioterapeutas, 
psicólogos, assistentes sociais, bem 
como profissionais da área 
ambiental, toxicologia, antropologia, 
economia e política que possam 
estar interessados no assunto. 



¿Onde? 

México 

Nicarágua 

Colômbia 

Chile 

Brasil 

Medellín 

Bucaramanga 

São Paulo 

Minas Gerais 

Guadalajara 

Guanajuato 

Matagalpa 

Santiago 



Linhas de ação 

Social  

Pesquisa  Acadêmico  



¿Como? 

O projeto SAMBI tem três fases para o seu 
desenvolvimento: 

 

educação participação ação 



Fase I:  educação 

Irá desenvolver uma estratégia global, multifocal, por 
meio de conferências virtuais conduzidos por uma equipe 
interdisciplinar. 

Além disso, os pesquisadores formarão grupos regionais 
para constantemente renovar seus conhecimentos sobre 

o assunto 



Fase II: participação  

Os líderes identificados formarão grupos de 
trabalho regionais, com a direção do 
coordenador local, buscando o 
desenvolvimento de estratégias de intervenção, 
promoção e vigilância da saúde ambiental das 
crianças tanto em termos individuais como da 
comunidade.   

 

Pensar globalmente e agir localmente 



Fase III: ação 

Desenvolvimento da pesquisa, do cuidado da 
comunidade, promoção da saúde, prevenção e 
mitigação de doenças relacionadas ao meio ambiente na 
criança: 

Científico Comunitario 



Fase III: ação 
Unidades 

pediátricas 
ambientais 

hospitalarias 

Unidades 
pediátricas 
ambientais 

atenção primaria 

Unidades 
Comunitarias de 

prevencão e 
promocão 

OMS 

Chapala 
Mexico 

San Luis 
de 

Potosi. 
México 



Qual é a inovação? 

INTERDISCIPLINAR 



Projetos  
em  

andamento 



Análise da 
Situação de 
Saúde 
Ambiental 
Infantil na 
América 
Latina 

Percepção 
do meio 
ambiente 
pela criança 
na América 
Latina 

Curso de 
Saúde 
Ambiental 
infantil: 

SAMBI 

América 
Latina 

Propostas 
locais 2012 



¿Para onde estamos caminhando? 

SAMBI se encuentra en una etapa de 
consolidação e iniciamos a expanção do projeto 
para otras cidades e países da América Latina. 



Saúde Ambiental  
Infantil 

Obrigada!!! 



entre em contato conosco 

 

www.wix.com/sambilatino/sambi 

sambilatino.@hotmail.com 

dianajaimes@hotmail.com 
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