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SAÚDE e AMBIENTE:MARCOS POLÍTICOS
• 1945 Bomba de Hiroshima

1972 Conferência das Nações Unidas sobre• 1972 Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente Humano, Estocolmo, 
S é iSuécia

• Instituição do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA)

• 1977 Love Canal/Estados Unidos1977 Love Canal/Estados Unidos
• 1979 Primeira Conferência Mundial sobre o 

Clima Genebra SuíçaClima, Genebra, Suíça
• 1982 A Assembléia das Nações Unidas 

d t C t M di l d N tadota a Carta Mundial da Natureza



• 1986 Pior desastre nuclear do mundo acontece 
em Chernobyl na União Soviéticaem Chernobyl, na União Soviética

• 1987 Relatório Brundtland (Oslo) “Nosso futuro 
comum” conceito de Desenvolvimentocomum”- conceito de Desenvolvimento 
Sustentável
1989 Instituição do Painel Governamental sobre• 1989 Instituição do Painel Governamental sobre 
Mudanças Climáticas
1992 Conferência das Nações Unidas para o Meio• 1992 Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), Rio de 
Janeiro BrasilJaneiro, Brasil

• 1997 adoção do Protocolo de Quioto
• 1997 A cúpula Rio + 5 avalia a implementação da• 1997 A cúpula Rio + 5 avalia a implementação da 

Agenda 21
• 2001 Convenção de Estocolmo sobre poluentes• 2001 Convenção de Estocolmo sobre poluentes 

orgânicos persistentes (POPs)



Princípios da Declaração de Estocolmo
1 Os direitos humanos devem ser defendidos e o colonialismo deve ser condenado1.Os direitos humanos devem ser defendidos e o colonialismo deve ser condenado

2. Os recursos naturais devem ser preservados

3. A capacidade da Terra de produzir recursos renováveis deve ser

mantida

4. A fauna e a flora silvestres devem ser preservadas

ã á ã5. Os recursos não-renováveis devem ser compartilhados, não

esgotados

6 A poluição não deve exceder a capacidade do meio ambiente de6. A poluição não deve exceder a capacidade do meio ambiente de

neutralizá-la

7. A poluição danosa aos oceanos deve ser evitada

8. O desenvolvimento é necessário à melhoria do meio ambiente

9. Os países em desenvolvimento requerem ajuda

0 O í d l i i d j10. Os países em desenvolvimento necessitam de preços justos para as

suas exportações, para que realizem a gestão do meio ambiente

11. As políticas ambientais não devem comprometer o desenvolvimento11. As políticas ambientais não devem comprometer o desenvolvimento

12. Os países em desenvolvimento necessitam de recursos para

desenvolver medidas de proteção ambiental



13. É necessário estabelecer um planejamento integrado para o desenvolvimento

14. Um planejamento racional deve resolver conflitos entre meio ambiente e desenvolvimento

15 A t t h d l j d d f li i bl bi t i15. Assentamentos humanos devem ser planejados de forma a eliminar problemas ambientais

16. Os governos devem planejar suas próprias políticas populacionais de maneira adequada

17. As instituições nacionais devem planejar o desenvolvimento dos recursos naturais dosç p j
Estados

18. A ciência e a tecnologia devem ser usadas para melhorar o meio ambiente

19 A d ã bi t l é i l19. A educação ambiental é essencial

20. Deve-se promover pesquisas ambientais, principalmente em países em desenvolvimento

21. Os Estados podem explorar seus recursos como quiserem, desde que não causem danos ap p q , q
outros

22. Os Estados que sofrerem danos dessa forma devem ser indenizados

23 Cada país deve estabelecer suas próprias normas23. Cada país deve estabelecer suas próprias normas

24. Deve haver cooperação em questões internacionais

25. Organizações internacionais devem ajudar a melhorar o meio ambienteg ç j

26. Armas de destruição em massa devem ser eliminadas

Fonte: Clarke e Timberlake, 1982



CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
• Art. 23 – È competência comum dos 3 níveis de gov. a proteção e 

preservação do meio ambiente e combate a poluição; cuidar da saúde 
e promover saneamento básico ;

• Art 196 - Saúde como direito e dever do EstadoArt. 196 Saúde como direito e dever do Estado
• Art. 200 - atribuição do SUS da vigilância sanitária e epidemiológica e 

colaboração na proteção do meio ambiente.
• Art. 225 – Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de p
defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

LEI ORGÂNICA DA SAÚDE
Vi ilâ i S itá i E id i ló i• Vigilância Sanitária e Epidemiológica;

• Participação na formulação da política e execução das ações de 
saneamento básico;;

• Colaboração na proteção ao meio ambiente;
• Fiscalização dos serviços, produtos e substâncias de interesse para a 

údsaúde;
• Participação no controle e fiscalização da produção, transporte, 

guarda e utilização de substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas.



VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

DEFINIÇÃOÇ

a vigilância ambiental em saúde se configurag g
como um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento e a detecção de qualquer mudançaç q q ç
nos fatores determinantes e condicionantes do
meio ambiente que interferem na saúde humana,q ,
com a finalidade de identificar as medidas de
prevenção e controle dos fatores de risco e dasp ç
doenças ou outros agravos à saúde relacionados
ao ambiente e as atividades produtivas.

• FUNAS
A

p



VIGILÂNCIA E SAÚDEVIGILÂNCIA E SAÚDEVIGILÂNCIA E SAÚDEVIGILÂNCIA E SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Na proposta do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
Ambiental, esta vigilância é definida como um conjunto de
ações que proporciona o conhecimento e a detecção deç q p p ç
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde
humana, com a finalidade de identificar as medidas de
prevenção e controle dos fatores de risco ambientais
relacionados às doenças ou outros agravos à saúde.

Fatores  não biológicos
Fatores biológicos

Vetores, hospedeiros reservatórios
e animais peçonhentos

ato es ão b o óg cos
Qualidade da água p/ consumo 

humano, ar, solo, poluentes ambientais,
desastres naturais e acidentes com 

produtos perigosos



Ministério da Saúde
• Publicada Instrução Normativa nº1, em 

07/03/2005 l t07/03/2005 que regulamentou a 
Portaria nº1172/04 no que se refere às 
competências da União, Estados, 
Municípios e o Distrito Federal na áreaMunicípios e o Distrito Federal na área 
de Vigilância em Saúde Ambiental.



COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA
VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE

2001 
• INSTRUÇÃO NORMATIVA FUNASA Nº 01 DE 25• INSTRUÇÃO NORMATIVA FUNASA N  01, DE 25 

DE SETEMBRO DE 2001

• REGULAMENTA A PORTARIA MS Nº 1.399, DE 15 
DE DEZEMBRO DE 1999, NO QUE REFERE ÀS 
COMPETÊNCIAS DA UNIÃO, ESTADOS, 
MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, NA ÁREA 
DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE



A Instrução Normativa nº 1, de 7 de março de 2005 regulamentou
o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental
(SINVSA) Entre suas atribuições estão coordenação avaliação(SINVSA). Entre suas atribuições estão coordenação, avaliação,
planejamento, acompanhamento, inspeção e supervisão das
ações de vigilância relacionadas às doenças e agravos à saúdeç g ç g
no que se refere a:

1) água para consumo humano;1) água para consumo humano;
2) contaminações do ar e do solo;
3) desastres naturais;
4) contaminantes ambientais e substâncias químicas;
5) acidentes com produtos perigosos;
6) efeitos dos fatores físicos; e6) efeitos dos fatores físicos; e
7) condições saudáveis no ambiente de trabalho.

C S SCabe ainda ao SINVSA elaborar indicadores e sistemas de
informação de vigilância em saúde ambiental para análise e
monitoramento, promover intercâmbio de experiências emonitoramento, promover intercâmbio de experiências e
estudos, ações educativas e orientações e democratizar o
conhecimento na área.



VIGILÂNCIA NA ÁREA DE SAÚDE E AMBIENTE

Instrumentos

• Epidemiologia Ambiental

• Indicadores de Saúde e Ambiente

•Avaliação e Gerenciamento de Riscos

•Sistemas de Informação

•Laboratório

•Estudos e PesquisasEstudos e Pesquisas



 

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALEPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL

 

A Epidemiologia é uma disciplina que utiliza o método científico para
estudar a distribuição dos riscos e dos efeitos adversos à saúde da
população (Epidemiologia Descritiva) e a relação entre a exposição a um
determinado fator e algum efeito adverso à saúde (Epidemiologia 
Analítica).  

 

A Epidemiologia ambiental necessita utilizar informações sobre os
fatores de risco existentes (físicos químicos biológicos mecânicosfatores de risco existentes (físicos, químicos, biológicos, mecânicos,
ergonômicos e psicossociais); as características especiais do ambiente
que interferem no padrão de saúde da população; as pessoas expostas; eque interferem no padrão de saúde da população; as pessoas expostas; e, 
os efeitos adversos à saúde (notadamente doenças e acidentes).  

 



COPESA COPESA -- Comissão Permanente de Saúde Comissão Permanente de Saúde 
Ambiental Ambiental b e tab e ta

20022002

ANVISA

FIOCRUZ

SAÚDE DO TRABALHADOR

ÂVIGILÂNCIA AMBIENTAL SVS

SECRETARIA EXECUTIVA MSSECRETARIA EXECUTIVA MS



Estrutura Organizacional – CGVAM/SVS/MSEstrutura Organizacional – CGVAM/SVS/MS

Coordenador Geral

Áreas de Apoio à Coordenação

Assessoria de Gabinete
Área Administrativa

Planejamento

Áreas de Articulação e Ação Integrada

Articulação
Institucional

Ações
Estratégicas

Acordos
Internacionais

Análise de Situação
de Saúde Ambiental

Comunicação 
Capacitação

Áreas Finalísticas

SSegurança
Química

VIGIAGUA VIGISOLO VIGIAR VIGIDESASTRE



FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  
 
   FONTES DE EMISSÕES 
 
 

 

                  
              

 

CARACTERIZAÇÃO  DA  NATUREZA  E  EXTENSÃO 
DA  CONTAMINAÇÃO 

   
CONTAMINAÇÃO  

 
CONTAMINAÇÃO 

CONTAMINAÇÃO 
DA  ATMOSFERA 
  

CONTAMINAÇÃO 
DO SOLO  

Ç
DOS RECURSOS 
HÍDRICOS  

CONTAMINAÇÃO 
DE ALIMENTOS  

  

DETERMINAR  OS PRODUTOS E/OU  SUBSTÂNCIAS  RELEVANTES  
NOS COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS SUA DISTRIBUIÇÃO ENOS COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS  SUA DISTRIBUIÇÃO E 

CONCENTRAÇÕES. 



 ROTAS DE EXPOSIÇÔES HUMANAS À POLUENTES AMBIENTAIS 
 
 

 
FONTES DE EMISSÕES 

SOLO CADEIA 
ALIMENTAR 

ÁGUAS AR 

INGESTÃO, 
INALAÇÃO OU 
CONTATO

INALAÇÃO, 
INGESTÂO OU 
CONTATO

INGESTÃO DE 
ALIMENTOS 
CONTAMINADOS

INALAÇÃO OU 
CONTATO 
DÉRMICO COM CONTATO 

DÉRMICO COM 
POLUENTES 
HIDRÍCOS 
 

CONTATO 
DÉRMICO COM 
SOLOS E 
POEIRAS 

CONTAMINADOSDÉRMICO COM 
POLUENTES 
ATMOSFÉRICOS 

DOSE INTERNADOSE INTERNA 

Fonte: Sexton et al., 1992 



BIOSFERABIOSFERA
Estrutura Socio-Econômica

ATIVIDADES HUMANAS
CAUSAS  NATURAIS

ATIVIDADES HUMANAS

ALTERAÇÕES AMBIENTAIS
Ã

FATORES AMBIENTAIS
PERIGOSOS

NÃO DESEJADAS RISCOS POTENCIAIS

EXPOSIÇÃO HUMANA

EFEITOS 
SÓCIO-

EFEITOS SOBRE
BEM ESTAR

EFEITOS 
ADVERSOS SOBRE LESÃO, DOENÇASÓCIO

ECONÔMICOS
BEM ESTAR 

SOCIAL ECOSSISTEMAS OU MORTE.



SAÚDE E AMBIENTE

ComplexidadeComplexidade Pensar na complexidade das 
situações ambientais ou 

bl d úd l
“complexus 

significa o que é 
t id j t ”

problemas de saúde a elas 
relacionados, significa  

desenvolver estratégias que  
t ltecido junto”

Avaliação de 
exposição, efeitos e 

t d l i /

contemplem:

Articulação de setores

A ti l ã d di i limetodologias/ 
tecnologias da 

vigilância

Articulação de disciplinas

Participação dos sujeitos alvo da 
Vigilância  g



Í ÂFÍSICOS, MECÂNICOS OU
ERGONÔMICOS

FATORES E
CONDIÇÕES
DE RISCO DO

QUÍMI-
COS

HOMEMBIOLÓ-
GICOS

DE RISCO DO
AMBIENTE

QUEQUE
INTERFEREM

NA
Ú

PSICO/
SOCIAIS

SAÚDE DO
HOMEM

SOCIAIS



TEMAS EMERGENTES: 

AR
POLUIÇÃO DO AR;
GASES DE EFEITO ESTUFA - GEE;

Õ Á
ÁGUA

ALTERAÇÕES MICRO-CLIMÁTICAS;
ESCASSEZ E QUALIDADE DAS ÁGUAS;
COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTOS;
EROSÃO E ASSOREAMENTO

SOLO

EROSÃO E ASSOREAMENTO;
ENCHENTES E INUNDAÇÕES;
ESCORREGAMENTOS;
RESÍDUOS;

BIODIVERSIDADE

RESÍDUOS; 
ÁREAS CONTAMINADAS;
PERDA DE BIODIVERSIDADE;
ACESSO A ÁREAS DE LAZER;

AMBIENTE 
CONSTRUÍDO 

ACESSO A ÁREAS DE LAZER;
POLUIÇÃO SONORA;
POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA;
POLUIÇÃO VISUAL; CONSTRUÍDO 

E QUALIDADE 
DE VIDA

POLUIÇÃO VISUAL;
ARBORIZAÇÃO URBANA;
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO;
FOCOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS SOLTOS;OCOS S O S COS SO OS;
ÁREAS URBANIZADAS DEGRADADAS;
SISMICIDADE E VIBRAÇÕES;



i d i d C i S lVias de Dispersão de Contaminantes no Solo e na 
Água



Diversidade de problemas no meio ambiente e 
saúde Desigualdades de exposição e impactos na saúde

Problemas diferentes no âmbito local, nacional ou global

saúde

Problemas de risco tradicionais e modernos

Fonte: OMS, 2001



I di d d S úd A bi lI di d d S úd A bi lI di d d S úd A bi lI di d d S úd A bi lI di d d S úd A bi lI di d d S úd A bi lI di d d S úd A bi lI di d d S úd A bi lI di d d S úd A bi lIndicadores de Saúde AmbientalIndicadores de Saúde AmbientalIndicadores de Saúde AmbientalIndicadores de Saúde AmbientalIndicadores de Saúde AmbientalIndicadores de Saúde AmbientalIndicadores de Saúde AmbientalIndicadores de Saúde AmbientalIndicadores de Saúde Ambiental

Meio
ambiente

SaúdeMeio
ambiente

SaúdeMeio
ambiente

SaúdeMeio
ambiente

SaúdeMeio
ambiente

SaúdeMeio
ambiente

SaúdeMeio
ambiente

SaúdeMeio
ambiente

SaúdeMeio
ambiente

Saúde
ambiente

AB C

ambiente

AB C

ambiente

AB C

ambiente

AB C

ambiente

AB C

ambiente

AB C

ambiente

AB C

ambiente

AB C

ambiente

AB CB CB CB CB CB CB CB CB CB C

A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
A: Indicadores de saúde ambiental
B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúdeB: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001

B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001

B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001

B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001

B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001

B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001

B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001

B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001

B: Indicadores ambientais com possível impacto na saúde
C: Indicadores de saúde com possível causa ambiental

Fonte: OMS, 2001



VIGIAR
Fatores que contribuem para a poluição do ar

crescimento econômico 
tí d b i ãprocesso contínuo de urbanização 

uso excessivo de automóveis
bai a oferta de transporte coleti obaixa oferta de transporte coletivo
expansão da produção industrial
expansão de consumo de energiaexpansão de consumo de energia
expansão do consumo em geral



VIGIAR

Município de São Paulo:
10 milhões de Habitantes,

Frota de 5 5 milhões de veículosFrota de 5,5 milhões de veículos,

Crescimento anual médio da frota de 4%,

Cerca de  dois passageiros por veículo



Principais 
Poluentes Principais Fontes Efeitos gerais sobre a saúde

Liga-se à hemoglobina, substância do sangue 
que leva o oxigênio às células, diminuindo a 
oxigenação Em altas concentrações em

Veículos.Monóxido deMonóxido de
Carbono.Carbono.

oxigenação. Em altas concentrações, em 
ambiente fechado, pode matar.
Efeitos: Tonturas, vertigens e alterações do 
sistema nervoso central.
Os mais prejudicados são os doentes

CO

Os mais prejudicados são os doentes 
cardíacos, portadores de angina crônica.

Provoca coriza, catarro e danos irreversíveis 
aos pulmões. Ema altas concentrações pode 

Indústria e veículos a diesel.Dióxido de enxofre.Dióxido de enxofre.

SO matar. Também afeta plantas e espécies mais 
sensíveis e contribui para a destruição, por 
corrosão, do patrimônio histórico.

SO2

Pode provocar desconforto respiratório, 
diminuição da resistência a infecções e 
alterações celulares.

Processo de combustão em 
geral; veículos.

Dióxido de Dióxido de 
nitrogênio.nitrogênio.

NO22



Principais 
Poluentes Principais Fontes Efeitos gerais sobre a saúde

Causa envelhecimento precoce e diminui a 
resistência a infecções.
Efeitos: Irritação nos olhos, nariz e garganta, e 

Decorre da ação da luz solar 
sobre os hidrocarbonetos e 
óxidos de nitrogênio, resultantes 

Ozônio.Ozônio.

O3
ç , g g ,

muito desconforto.
g ,

do processo de queima de 
combustíveis principalmente por 
veículos.

O3

A d lé i dV í l id di lM t i lM t i l Agrava quadros alérgicos de asma e 
bronquite. As partículas mais grossas ficam 
retidas no nariz e na garganta, causando 
irritação e infecções gripais; as mais finas 
h l õ d d

Veículos movidos a diesel, 
indústrias, desgaste de pneus e 
freios dos veículos em geral da 
suspensão de poeiras 

t d

Material Material 
particuladoparticulado..

MP
chegam aos pulmões, agravando casos de 
doenças respiratórias ou cardíacas. Pode 
causar câncer.

assentadas.

São responsáveis pelo aumento da incidência Queima incompleta e Hidrocarbonetos.Hidrocarbonetos.
de câncer no pulmão.
Efeitos: irritação nos olhos, nariz, pele e 
aparelho respiratório.

evaporação dos combustíveis 
(álcool, gasolina e diesel) e 
outros produtos voláteis.

HC



VIGISOLO
• Ações: identificação de populações 

expostas;mapeamento de áreas com população sob p p p p ç
risco de exposição;cadastramento de áreas; 
classificação, priorização e avaliação de áreas de ç p ç ç
risco de exposição humana,elaboração de protocolo 
de Vigilância e Atenção à saúde de populações g ç p p ç
expostas.

• Tem como objetivo o conhecimento, a detecção e oTem como objetivo o conhecimento, a detecção e o 
controle dos fatores ambientais de risco à saúde, das 
doenças e outros agravos à saúde de populaçõesdoenças e outros agravos à saúde de populações 
expostas a contaminantes no solo.



VIGISOLO

Adota metodologia da ATSDR (Agency for 
T i S b t d DiToxic Substances and Disease 
Registry):
Avaliação da informação
Resposta às preocupações daResposta às preocupações da 
comunidade
Seleção dos contaminantes de interesseSeleção dos contaminantes de interesse
Identificação das rotas de exposição
Determinação de implicações para a 
saúde públicap

www.atsdr.cdc.gov



Área contaminada: área, local ou terreno onde há 
comprovadamente poluição ou contaminação causada 
pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos 
que nela tenham sido depositados, acumulados, 
armazenados, enterrados ou infiltrados de forma 

l j d id t l té t l N áplanejada, acidental ou até mesmo natural. Nessa área, 
os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se 
em subsuperfície nos diferentes compartimentos doem subsuperfície nos diferentes compartimentos do 
ambiente, como por exemplo no solo, nos sedimentos, 
nas rochas nos materiais utilizados para aterrar osnas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os 
terrenos, nas águas subterrâneas ou, de uma forma 
geral, nas zonas não saturada e saturada, além de g , ,
poderem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas 
estruturas de construções(CETESB).



Em maio de 2002, a CETESB divulgou a existência de 255 áreas contaminadas no 
Estado de São Paulo, em outubro de 2003 apresentou lista com 727 áreas, em 
novembro de 2004 com 1.336,  em maio de 2005 totalizava 1.504 áreas 
contaminadas. No quadro a seguir, é apresentada a última atualização da 
distribuição das áreas contaminadas no Estado de São Paulo.

ÁÁreas Contaminadas no Estado de São Paulo - Novembro de 2006

comercial industri
l

resíduo Postos de 
b tí i

Acidentes Total
al s combustíveis desconhecidos

São Paulo 28 56 22 486 2 594

RMSP 14 76 11 273 4 378

I t i 49 93 22 432 12 608Interior 49 93 22 432 12 608

Litoral 13 31 11 78 2 135

V. do 
Paraíba

1 23 0 83 0 107

Total 105 279 66 1352 20 1822



Sítios Contaminados em São Paulo

Fonte: CETESB



DESAFIOS

• CUSTOS / PRINCÍPIO POLUIDOR 
PAGADOR

• FUNDOFUNDO
• ATENÇÃO À SAÚDE:
Mulfatorialidade
Limitações do conhecimento científicoLimitações do conhecimento científico
Nexo Causal



AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANAAVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA

ETAPASETAPAS

1. Avaliação da Informação do Local

2. Levantamento das Preocupações da Comunidade 

3. Seleção dos Contaminantes de Interesse

4. Identificação e Avaliação das Rotas de Exposição

5 D t i ã d I li õ S úd5. Determinação das Implicações na Saúde 

6 C l õ R d õ6. Conclusões e Recomendações



Identificação de vias de Identificação de vias de 
ExposiçãoExposição
Identificação de vias de Identificação de vias de 
ExposiçãoExposição

ATSDRATSDRATSDRATSDR

Meio ambiente Via de exposição

ExposiçãoExposiçãoExposiçãoExposição

Água

Ingestão direta
Contato e reação dérmica
Contato e reação ocularContato e reação ocular

Inalação secundária no uso doméstico
Ingestão direta (crianças de 9 meses a 5 anos 

Solo

principalmente)
Contato e reação dérmica
Contato e reação ocularç

Inalação de compostos químicos voláteis presente no 
solo

Inalação
Ar

Inalação
Contato e reação dérmica
Contato e reação ocular

Biota
Cadeia alimentar

Consumo de plantas, animais ou produtos 
contaminados



Intoxicação por Intoxicação por Intoxicação por Intoxicação por 
chumbo em Bauruchumbo em Bauru--chumbo em Bauruchumbo em Bauru

SP:SP:

Investigação epidemiológica e g ç p g
medidas adotadas.



Pesquisa de campoPesquisa de campo
Área inicial de estudo: raio de 1.000 m
Identificação de todas as crianças de 0-12 anos
Identificação de todas as gestantes (plumbemia-Pb)Identificação de todas as gestantes (plumbemia Pb)
Identificação de todas as nutrizes (Pb + leite materno)
Entrevistas domiciliares
Consentimento dos pais/responsáveisConsentimento dos pais/responsáveis

857 crianças pesquisadas
2 gestantes e 23 nutrizes pesquisadas
314 crianças e 1 gestante       Pb >= 10 µg/dl314 crianças e 1 gestante       Pb >  10 µg/dl.



Contaminação Contaminação 
Ambiental Ambiental 

Vila CariocaVila Carioca
São Paulo/SPSão Paulo/SP



LocalizaçãoLocalizaçãoLocalizaçãoLocalização



PLANO DE TRABALHO PLANO DE TRABALHO –– SAÚDE SAÚDE –– VILA CARIOCAVILA CARIOCAPLANO DE TRABALHO PLANO DE TRABALHO –– SAÚDE SAÚDE –– VILA CARIOCAVILA CARIOCA

CONTAMINANTES DE INTERESSECONTAMINANTES DE INTERESSE

Agrotóxicos organoclorados, Agrotóxicos organoclorados, 

metais pesados,

hid b t  lifáti  

metais pesados,

hid b t  lifáti  hidrocarbonetos alifáticos e

aromáticos

hidrocarbonetos alifáticos e

aromáticos



Área Contaminada em Campinas, SP: Investigação 
Epidemiológica Sanitária Ocupacional e AmbientalEpidemiológica, Sanitária, Ocupacional e Ambiental

MANSÕES SANTO ANTONIOMANSÕES SANTO ANTONIO
•PROQUIMA S/A: empresa do ramo químico 
operando na recuperação de solventes a partir deoperando na recuperação de solventes a partir de 
resíduos ou solventes industriais contaminados, 
antes de 1976 até 1996.

• Coordenadoria de Vigilância e Saúde AmbientalCoordenadoria de Vigilância e Saúde Ambiental
• Departamento de Saúde Coletiva
• Prefeitura Municipal de Campinas



MANSÕES SANTO ANTONIO

• Investigação clínico 
id i ló i

• População examinada
M i 63epidemiológica:

• As substâncias 
• Mais exposta: 63 

moradores e 15 
trabalhadorescontaminantes não 

deixam traços no 

trabalhadores.
• Toda a população 

moradora e osorganismo.
• Funções renais e 

moradora e os 
trabalhadores (total 
1.100) deverão passarç

hepáticas (urina e 
sangue).

1.100) deverão passar 
pelo exame clínico.

• Acompanhamento porg ) Acompanhamento por 
20 anos(estimativa).



Contaminação Ambiental por Benzeno

• O Caso “Condomínio Barão de Mauá”
• I)Caracterização dos moradores –

questionário   ( idade, sexo, tempo de q ( , , p
moradia, ocupação, hábitos, pavimento)

• II)Definição de uma pluma hipotéticaII)Definição de uma pluma hipotética
• III)Escolha do exame de t,tMA(ácido 

trans trans mucônico)trans,trans mucônico) 
• IV)Subgrupo piloto - 26 exames
• V)Definição amostra –sorteio casual simples-

EPI INFO – 180 amostras-duplicado (360) -p ( )
realização de 303 exames



Pólo Cerâmico de Pisos e Revestimentos 
Esmaltados da Região de Santa Gertrudesg S G

. Cerâmicas :              
52 fábricas52 fábricas



Projeto Estudo de Prevalência de Chumbo, Cádmio e Boro 
na população da região dos lagos - Sta Gertrudes

Formulário para entrevista
Termo de consentimento livre e esclarecido
Análise de chumbo e cádmio no sangue no IAL -
São Paulo - referência estadual
Definição de casos 
Referência para atendimento - UNICAMP (Ceatox)



Avaliação de riscos à saúde do consumo de organismos 
aquáticos da Baixada Santista

• Santos – 2004
• Abordagens para estimar o riscoAbordagens para estimar o risco
• Avaliação clínica (sinais e sintomas)? 

I ifi id d /P ã i dInespecificidade/Prevenção; mais de 
um contaminante 

• Estimar ingresso do contaminante: 
análise dos organismos aquáticos eanálise dos organismos aquáticos e 
consumo da população local. 
R lt d d õ dResultado: recomendações de 
consumo/restrições



OBRIGADA!!!!


