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INTRODUÇÃO

• Atual modelo de desenvolvimento mundial (crescimento 
econômico e urbanização):
– Urbanização rápida e desordenada;
– Concentração de renda;
– Degradação ambiental;
– Degradação qualidade de vida.

• Gênese dos problemas de meio ambiente e saúde –
processo de produção e consumo.

• OMS - promovido estudos para um melhor entendimento 
da relação ambiente – saúde, de forma a subsidiar a 
definição de políticas e estrategias para estes setores.



Problemas de Saúde e Ambiente



























O perfil de saúde da população
brasileira e o cenário socioambiental
• doenças cardiovasculares e neoplásicas

(respectivamente primeira e terceira causas de 
óbito); 

• doenças infecto-parasitárias ;

• causas externas (acidentes e violências) .



RISCO À SAÚDE 
RELACIONADO AO AMBIENTE

• A OMS estima que 30% dos danos a saúde estão 
relacionados aos fatores ambientais decorrentes de 
inadequação do saneamento básico (água, lixo, 
esgoto), poluição atmosférica, exposição a 
substâncias químicas e físicas, desastres naturais, 
fatores biológicos (vetores, hospedeiros e 
reservatórios) entre outros.



• Conceitos

– Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária, trabalhador e 
ambiental)

– Indicador para a saúde
• RIPSA

– Indicador de saúde (ambiental)
• OMS

• OPAS

• MS/DATASUS

• SVS/MS

• CGVAM/SVS/MS



Vigilância em Saúde Ambiental

Conjunto de ações que proporciona o 
conhecimento, e a detecção de qualquer mudança 

nos fatores determinantes e condicionantes do 
meio ambiente que interferem na saúde humana

FINALIDADE

Recomendar e adotar medidas de prevenção e 
controle dos fatores de riscos relacionados às 

doenças e outros agravos à saúde



Relações entre meio ambiente, saúde e sustentabilidade

Sustentabilidade

Meio ambiente

Saúde

Saúde Ambiental

Fonte: OMS, 2001



Área da saúde pública afeta ao 
conhecimento científico e a formulação de 
políticas públicas relacionadas à interação 
entre a saúde humana e os fatores do 
meio ambiente natural e antrópico que a 
determinam, condicionam e influenciam, 
com vistas a melhorar a qualidade de vida 
do ser humano, sob o ponto de vista da 
sustentabilidade.

CGVAM,ABRASCO. 2003

Saúde Ambiental



• Instrumentos da VSA

– Epidemiologia ambiental

– Avaliação e gerenciamento de riscos

– Indicadores de Saúde Ambiental

– Sistema de informação em saúde ambiental

– Estudos e Pesquisas

– Atenção Primária



• Conceitos (2)

– Vigilância em Saúde (epidemiológica, sanitária, trabalhador e 
ambiental)

– Indicador para a saúde
• RIPSA

– Indicador de saúde (ambiental)
• OMS

• OPAS

• MS/DATASUS

• SVS/MS

• CGVAM/SVS/MS



Qualidade de um Indicador

Depende fortemente :

• Qualidade dos componentes (Freqüência de 
casos, tamanho da população em risco, etc.)

• Qualidade dos sistemas de informação



Qualidade de um Indicador (2)
•Especificidade – que possa medir somente o fenômeno que se 
quer medir

•Sensibilidade – que possa medir as mudanças no fenômeno 
que se quer medir

•Mensurabilidade – que seja baseado em dados disponíveis e 
fáceis de conseguir

•Relevância – Que seja capaz de dar respostas claras aos 
assuntos mais importantes das políticas de saúde

•Custo-efetividade – que os resultados justifiquem o 
investimento em tempo e outros recursos



Indicador de saúde

Uma noção da vigilância em saúde pública que 
define uma medida de saúde ou de um fator 
associado à saúde em uma população específica.

(Lengerich EJ, 1999)



Indicador de Saúde Ambiental

“uma expressão que demonstra a vinculação entre o ambiente 
e saúde direcionada para um aspecto concreto de uma política  
ou gerenciamento e apresentada em uma forma que facilite sua 
interpretação, permitindo a tomada de decisão eficaz e efetiva”

(Briggs e Corvalan, 1996)

“ um indicador de saúde ambiental pode ser visto como uma 
medida que sintetiza, em termos facilmente compreensíveis e 
relevantes, alguns aspectos da relação entre o meio ambiente e a
saúde, de forma a auxiliar tomadores de decisão a fazer escolhas
mais apropriadas, fundamentadas em informações. 

(Villardi et al, 2005)



Indicadores de saúde ambiental

Uma expressão de ligação entre o ambiente e a 
saúde,referente a um assunto específico de política 
ou gerenciamento, apresentada de tal modo que 
facilite a interpretação para fins de se adotar uma
decisão mais efetiva.

Fonte: OMS, 2001



Indicadores de Saúde Ambiental

Meio
ambiente

Saúde

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

AB C

Fonte: OMS, 2001



Indicadores de saúde ambiental

Permitem:

• Identificar áreas e problemas de saúde ambiental
• Informar ao público e tomadores de decisões
• Definir, avaliar e comparar ações

Fonte: OMS, 2001



Proporcionar informação de maneira útil 
para quem toma decisões requer de:

• Seleção de informação relevante

• Tradução da informação a forma consistente e coerente

• Apresentação da informação de maneira acessível e aceitável

Fonte: OMS, 2001



Briggs e Corvalan, 1996

Forcas 
Motrizes

Pressão

Situação
Exposição

Efeito

Marco conceitual
FPSEEA

Ambiente Saude

Ações preventivas                                               Ações curativas

Forcas 
Motrizes

Pressão

Situação
Exposição

Efeito

Marco conceitual
FPSEEA

Ambiente Saude

Ações preventivas                                               Ações curativas



Atividades Fonte

Emissões

Concentração Ambiental

Ar Água Alimentos Solo

Exposição

Exposição externa

Dose absorvida

Precoces/ Subclinicos

Moderados/ Clínicos

Avanzados/ Permanentes

Efeitos na Saúde

Forças
motrizes

Pressões

Estado

Exposição

Efeito

A
ç
õ
e
s

Transporte Atividades
domésticas

Gerencia
mento de
residuos

Agricultura
Industria
e energia

A cadeia ambiente-saúde

Fonte: OMS, 2001



Ações

Forças
motrizes

Crecimento
populacional

Desenvolvimento
econômico

Tecnologia

Pressão Produção

Estado

Exposição

Efeito Bem estar MortalidadeMorbidade

Política
econômica e
social
Tecnologias
limpas
Gerenciamento
de perigos

Melhoramento
do ambiente

Educação
Maior grau
de consciência

Tratamento

Marco conceitual para o desenvolvimento de indicadores de saúde ambiental

Consumo Eliminação
de rejeitos

Perigos
naturais

Disponibilidade
de recursos

Niveis de
contaminação

Exposiçãn
externa

Dose
absorvida

Dose no órgão
alvo

Fonte: OMS, 2001



Efeito IRA

Partículas 
irritantes

Agentes
infecciosos

Baixas
temperaturas

Desnutrição

Ar conta-
minado

Qualidade da 
habitação

Clima
interiores

Alimentos

Queimadas
Relação

pessoa/quarto
Falta de

habitação
Qualidade
das terras

Modelo 
agrícola

Modelo de 
desenvolvimento

Neoliberal

Modelo de 
desenvolvimento

urbano

Ausência de 
Reforma Agrária

Ações

Forças
motrizes

Pressões

Estado

Exposição

Factores relacionados con infecciones respiratorias agudas en niños

Fonte: OMS, 2001. Modificado por Carneiro, 2001



RESULTADOS

Elaboração de matriz de indicadores com os diferentes grupos
A Ç Õ ES

FO R Ç A  
M O TR IZ

M odelo de 
desenvolvim ento 

N eolibera l

M odelo 
energético e de 

transporte

Crescim ento 
populacional

Falta de planejam ento 
urbano

C ondições 
Geo-clim áticas 

adversas

M odelo 
agrícola

M odelo 
Tecnológico/ 
Educacional

 Política de transporte coletivo
 Política de geração de energia 

lim pa
 Planejam ento urbano 

susten tável
 Articulação in ter-institucional

PR ESSÃ O

C oncentração 
industrial nos 

cen tros 
m etropolitanos

Aum ento da frota 
de veícu los

Aum ento do 
consum o de 

com bustíveis 
fósseis

Falta de infraestrutura 
urbana

Queim adas C arência de 
recursos para 
pesquisa nos 

Setores 
Público e 
Privado

Lacunas no 
conhecim ento 
com  relação a 

polu ição e 
efeitos na 

saúde 

N ível 
Educacional

 D escentralização industrial
 Estím ulo à adoção de 

tecnologias lim pas
 Estím ulo ao transporte coletivo
 Fiscalização e controle das 

queim adas

ESTA D O
Aum ento da 
em issão de 
poluentes

Ar polu ído Aum ento da 
densidade de 

veículos

Aum ento de 
congestionam entos

Locais de 
trabalho 

insalubres

Ausência de 
Program as/ 
Projetos de 
V igilância e 

Controle

N ão 
participação da 

população

 Controle de em issões
 M onitoram ento da  qualidade do 

ar
 Renovação da frota de veícu los
 U so de catalisadores em  

veícu los
 Fiscalização dos locais de 

trabalho
 Criação de fundo de pesquisa 

para financiam ento da área

EXPO SIÇ Ã O N íveis de 
poluentes

População 
residente 

próxim o a fontes 
de poluição

População exposta à 
contam inação do ar

Trabalhadores 
expostos a 

contam inantes 
do ar

 Plano de contingências e 
em ergências am bien tais

 U tilização de equipam entos de 
proteção coletiva/ individual

EFEITO

Doença
respiratória e 

card iovascu lar 
(efeitos agudos)

N eoplasias e 
asm a/ D PO C 

(efeitos crônicos)

Alterações da 
função pu lm onar

D esfechos 
indesejáveis da 

gravidez

Absenteísm o 
escolar

Absenteísm o 
no trabalho

 M onitoram ento (m orb idade e 
m ortalidade) de doenças 
respiratórias e doenças 
card iovascu lares agudas

 Estudo de função resp iratória 
em  crianças e de seu 
desenvolvim ento pulm onar

 Investigação de absen teísm o 
escolar/ trabalho

 Atendim ento/ tratam ento 
m édico



VigilânciaVigilância Ambiental Ambiental emem SaSaúúdede relacionasarelacionasa àà QualidadeQualidade do do ArAr -- VIGIARVIGIAR

INDICADORES DE SAÚDE/ QUALIDADE DO AR
  

Definição do 
indicador

Conceitos e 
definições que 

subsidiam a escolha

Especificação 
dos dados

Fonte de dados e 
qualidade da 
informação

M edição (cálculos necessários para sua 
obtenção) e unidade de medida

Escala 
para 

aplicação

Relação com 
outros 

indicadores e 
bases de dados

Taxas de mortalidade (SIM ) por doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos e idosos (maiores de 65 anos)

Taxas de 
mortalidade por 
doenças 
respiratórias 
(CID 10 – cap. 
10)  em menores 
de 5 anos e 
maiores de 65 
anos

As doenças 
respiratórias estão 
melhores 
relacionadas aos 
efeitos da poluição 
atmosférica. A 
escolha das faixas 
etárias que 
representam 
populações mais 
sensíveis

Número anual de 
mortes por doença 

respiratórias e 
população nas 

respectivas faixas 
etárias.

DATASUS -  fonte 
de dados 

secundários  -
Origem do 

M inistério da 
Saúde, DATASUS 

oriundos do 
Sistema de 

Informações sobre 
M ortalidade(SIM )

100,000X

etáriafaixapor 

populaçãodaNúmero

etáriafaixapor 

iasrespiratórdoençaspor 

mortesdeNúmero

eMortalidaddeTaxa 

Alcance 
municipal, 
estadual e 
federal

O indicador está 
relacionado aos níveis 

de poluentes 
atmosféricos. O fato 

da informação ser 
disponibilizada com 

dois anos de 
defasagem permite 

apenas a utilização do 
indicador como base 

para diagnóstico.

Taxas de  morbidade (AIH)  por doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos e idosos (maiores de 65 anos)

Taxas de 
morbidade por 
doenças 
respiratórias 
(CID 10 – cap. 
10)  em 
menores de 5 
anos e maiores 
de 65 anos

As doenças
respiratórias estão 
melhores 
relacionadas aos 
efeitos da poluição 
atmosférica. A 
escolha das faixas 
etárias que 
representam 
populações mais 
sensíveis.

Número mensal de 
internações 

hospitalares por 
doença respiratória  e 

população nas 
respectivas faixas 

etárias .

DATASUS 
(AIH) Sistema 
de Informação 
de Internação 
Hospitalar (IH) 100,000X

etáriafaixapor 

populaçãodaNúmero

etáriafaixapor 

iasrespiratórdoençaspor 

IHdeNúmero

MorbidadedeTaxa 

Alcance 
municipal, 
estadual e 
federal

O indicador está 
relacionado aos 
níveis de 
poluentes 
atmosféricos. O 
fato da 
informação ser 
disponibilizada 
com 1 ano de 
defasagem 
permite apenas a 
utilização do 
indicador como 
base para 
diagnóstico e 
acompanhamento.



Cada censo e pesquisas anuais Periodicidade  

Analise de variações geograficas e temporais – SIG
Identificar situações de carencia e risco
Contribue para abnalise da situação soicio economica
Subsidia planejamento, gestao e avaliação de politicas publicas
Compara com dados epidemilogicos

Usos 

IBGE – censo demografico
PNSB
M.Cidades – PMSS
Cias Estaduais e municipais de saneamento

Fontes 

Porcentajem = ( Pw/Pt x 100 ) %Unidade de medida

Numero de pessoas vivendo em dominilios conectados a uma rede 
geral de agua em uma regiao – Pw

Populacao total da regiao - Pt

Método de calculo 

% da populacao que  residente servida por rede geral de 
abastecimento de água , em determinado espaço geográfico e ano 
considerado

conceituação do indicador

Indicador : cobertura de rede de abastecimento de água



MATRIZ DE INDICADORES PARA OS PROCESSOS DE UTILIZAÇÃO DO AMIANTO/ASBESTO NA INDÚSTRIA.

CAUSA INDICADOR AÇÃO INDICADOR

FORÇA 
MOTRIZ

Incremento na 
indústria e na 
construção civil

Número de 
industrias  (250)
Construção de 
casas

Banimento 
Redução na 
compra de 
amianto/asbesto
Casas sem amianto

Número de 
industrias sem 
amianto
Redução de 
importação

PRESSÕES Indústria do 
Amianto

Taxa de consumo 
por ramo industrial

Casas com telhas e 
caixas d’água 
alternativas

Taxa de consumo 
de amianto 
reduzida

SITUAÇÃO Uso do amianto Taxa de produtos 
com amianto

Redução de 
produtos com 
amianto

Número de 
produtos sem 
amianto

EXPOSIÇÃO Trabalhadores 
expostos

Número de 
trabalhadores 
expostos 

Normas de 
controle de Saúde 
(RX, espirometria)

Número de 
exames realizados 
e alterados

EFEITO Câncer, 
mesotelioma, 
asbestose

Taxa de morbidade
Taxa de 
mortalidade

Ações 
indenizatórias
Reconhecimento 
previdenciário

Taxas de 
benefícios

Fonte: ROQUEIROL - EPIDEMIOLOGIA Castro, 2001.



Modelo FPEEEA



Criterios para a construção dos Indicadores de Saúde Ambiental

A. Validez científica

 baseados no conhecimento da associação entre ambiente e saúde
 sensíveis às mudanças nas condições de interesse
 consistentes e comparáveis através do tempo e do espaço
 sólidos, de forma que mudanças mínimas na metodologia ou na escala  

utilizada na sua construção não devam afetá-los
 baseados em dados que tenham qualidade conhecida e aceitável
 não devem estar com vieses e devem representar as condições de
interesse
 cientificamente confiáveis para que não possam ser postos em dúvida

em termos de contabilidade e validez

Fonte: OMS, 2001



Criterios para a construção de Indicadores de Saúde Ambiental

B. Relevância política

 relacionados diretamente com uma pergunta específica de 
interesse de saúde ambiental
 relacionados com condições ambientais e/ou de saúde que 

podem ser modificadas com uma ação
 comprendidos e aplicados facilmente por seus usuários
 estar disponíveis pouco tempo depois do evento ou do período 

com que se relacionam para que as decisões e intervenções
não demorem

 baseados em dados que estejam disponíveis com base a uma
relação custo-benefício aceitável
 seletivos para que possam ajudar a establecer prioridades a

respeito dos temas chaves que requeiram uma ação
 aceitáveis para todos os interessados Fonte: OMS, 2001



Expedito Luna

16 de novembro de 2004

RIPSA

CTI – Saúde e Ambiente
CGVAM/SVS/MS



Se
t/0

4
Se

t/0
4

Reunião articulada pela
OPAS, COPESA e ASISA
- criação de um CTI de 

Saúde e Ambiente.

Apresentação dos
Sist. de Informação

Se
t/0

4
Se

t/0
4

O
ut

O
ut

/0
4

/0
4

Aprovado pelo CTI-SA
a realização de 
dois produtos:

INFORME SOBRE SAÚDE E AMBIENTE NO BRASIL

INVENTÁRIO DE SI - SAÚDE E AMBIENTE

CTI-SA/RIPSA - Histórico

20
05

20
05

Desenvolvimento
das atividades

20
07

20
07

Retomada
das atividades

(Proposta)



Reunião interna para 
retomada dos 
produtos pactuados e 
novos produtos

CTI –
Pactuação 
produtos e 

novos produtos
07/10

O
ut

O
ut

/0
7

/0
7

O
ut

O
ut

/0
4

/0
4

CTI-SA/RIPSA - Histórico

Oficina CTI para 
construção do 

Folder 2007
09 e 10/10 - OPAS

A
goA
go

/0
7

/0
7

Proposta para Folder 2007



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – RIPSA

Indicadores CGVAM – Proposta 2007

Substituição  da metodologia PEIR por OMS



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – Folder 2007

Indicadores CGVAM – Proposta 2007

Proposta 
Preliminar



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – Folder 2007

Indicadores CGVAM – Proposta 2007



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – Camadas

Indicadores CGVAM – Proposta 2007

FORÇA MOTRIZ
FM.1 Índice de Gini
FM.2 Indicador de Pobreza
FM.3 Taxa de crescimento populacional
FM.4 Taxa de Urbanização
FM.5 Produto Interno Bruto (PIB) per capita
FM.6 Razão de Renda
FM.7 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH
FM.8 População Economicamente Ativa - PEA
FM.9 Pessoal ocupado em atividade industrial
FM.10 Emprego formal
FM.11 Taxa de desemprego



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – Camadas

Indicadores CGVAM – Proposta 2007

P.7 Tratamento de esgoto

P.6 Esgotamento Sanitário

P.5 Consumo de Energia Elétrica

P.4 Industrias de Transformação 

P.3 Industrias Extrativas 

P.2 Unidades Agrossilvipastoris

PRESSÃO

P.1 Frota de Veículos por habitante



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – Camadas

Indicadores CGVAM – Proposta 2007

SITUAÇÃO
S.1 Saneamento Inadequado 
S.2 Coleta de lixo 
S.3 Queimadas e incêndios florestais 
S.4 Solo contaminado ou Suspeita de Contaminação 
S.5 Inundações ou enchentes 
S.6 Áreas de risco no perímetro urbano 
S.7 Utilização de agrotóxicos 
S.8. Água poluída ou contaminada na captação 
S.9. Cloro residual - Qualidade da água 
S.10 Turbidez - Qualidade da água 
S.11 Coliformes Termotolerantes – Qualidade da Água



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – Camadas

Indicadores CGVAM – Proposta 2007

EXP.4 Coleta de lixo 

EXP.3 Instalações inadequadas de esgoto 

EXP.2 Tratamento de água 

EXPOSIÇÃO

EXP.1 Água encanada 



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – Camadas

Indicadores CGVAM – Proposta 2007

EF.7 Envenenamento e exposição à agrotóxicos

EF.6 Óbitos proporcionais por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

EF.5 Mortalidade proporcional por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos

EF.4 Mortalidade proporcional por Doença Diarréica Aguda (DDA) em menores de 5 anos

EF.3 Internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

EF.2 Internações por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos – SUS

EFEITO

EF.1 Internações por Doença Diarréica Aguda (DDA) em menores de 5 anos - SUS



CTI – SAÚDE E AMBIENTE – Camadas

Indicadores CGVAM – Proposta 2007

A.1 Desenvolve atividades relacionadas ao VIGIAGUA

A.8 Valor do gasto público com saneamento

A.7 Desenvolve atividades relacionadas ao VIGIFISI

A.6 Desenvolve atividades relacionadas ao VGIDESASTRES

A.5 Desenvolve atividades relacionadas ao VIGIAPP

A.4 Desenvolve atividades relacionadas ao VIGIQUIM

A.3 Desenvolve atividades relacionadas ao VIGIAR

A.2 Desenvolve atividades relacionadas ao VIGISOLO

AÇÃO

A.1 Desenvolve atividades relacionadas ao VIGIAGUA



Limitações 

•Não trata-se de um marco conceitual;
• Possui caráter vertical.

Potencialidades

•Serve de pretexto para a realização de reflexões mais 
aprofundadas e  contribui na sistematização das 
informações de modo a facilitar o processo de tomada 
de decisões;
•Contribui para os processos de planejamento, gestão 
e de avaliação;
•Facilita o desencadeamento de processos 
participativos



Perspectivas para o Brasil

•Registro da experiência para garantir visibilidade 
nacional e internacional;

•Utilização da metodologia para a estruturação dos 
sistemas de indicadores dos subsistemas da CGVAM e 
do processo da gestão integrada em saúde ambiental.



• Necessidade de construção de um 
novo espaço de práticas voltadas à
promoção da saúde e à defesa do 
meio ambiente, o último 
compreendido nas dimensões 
sócio-política e ecossistêmica (Netto
et al, 2004).



55 (61) 3213-8082

juliana.villardi@saude.gov.br

Obrigada!


