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RESUMO 

 

A presente análise busca entender a situação institucional da governança em saúde 
ambiental, assim como propor um sistema de indicadores nos municípios costeiros 
situados na porção centro-norte de Santa Catarina. O tema saúde ambiental é uma 
discussão atual tem como base um amplo processo de mobilização da sociedade 
em busca de fomentar uma política pública que possa atuar por meio de uma 
governança plena, no entanto, o tema ainda tem se mostrado incipiente na literatura 
científica. A costa catarinense encontra-se em um intenso processo de 
transformação devido aos processos de urbanização, acarretando a altas taxas de 
adensamento populacional, formação de periferias, desmatamentos, poluição e 
degradação ambiental. Diante da importância da zona costeira passa a ser 
fundamental entender as referências de qualidade ambiental e de vida da população 
a fim de diagnosticar a realidade da saúde ambiental nestes municípios por meio 
das instituições responsáveis, assim como, estabelecer um sistema de indicadores 
que possa demonstrar a eficiência e eficácia de tais estruturas em escala regional e 
local. Para tanto, partiu-se da premissa de que as informações existentes em saúde 
ambiental são fragmentadas, sendo este um obstáculo para a estruturação de uma 
base de dados consistente. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com 
análise qualitativa a partir de um estudo de caso, com base em fontes relacionadas 
ao meio ambiente, a saúde ambiental e aos indicadores de qualidade de vida. O 
estudo de caso incluiu uma série de entrevistas semiestruturadas, aplicadas junto 
aos integrantes das equipes de saúde ambiental nas Secretarias de Saúde dos 
municípios do litoral norte de Santa Catarina. Como resultado, verificou-se que os 
profissionais entrevistados encontram sérios obstáculos diante da resolução dos 
problemas de saúde ambiental tais como: falta de estrutura, ausência de equipe 
técnica estruturada, assim como pela falta de entendimento do que se constitui uma 
política de saúde ambiental. Além disso, foi constatada a falta de continuidade de 
ações institucionais por parte dos gestores públicos nos planos, programas e 
projetos existentes nas Secretarias a cada quatro anos. Para isso foi possível avaliar 
o sistema tendo como base a estrutura FPSEEA (Força Motriz – Pressão – Situação 
– Estado – Ação), assim como por meio da análise de Potencialidades, 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Fica evidente que o Sistema em Vigilância 
em Saúde Ambiental nos municípios costeiros analisados não possuem uma base 
sólida no seu processo de construção institucional, visto que são frágeis nos 
processos de participação, e pouco transparentes nas tomadas de decisão. 
Infelizmente não estão inseridos nas agendas governamentais, pois não possuem 
definição de atribuições no executivo. O desafio atual está em uma estruturação de 
um programa regional e municipal em Saúde Ambiental por meio da assunção de 
responsabilidades intra e interinstitucionais, bem como por meio da inserção de 
programas que possam medir a efetividade destes por meio dos indicadores aqui 
propostos.     

  

Palavras-Chave: Governança; Saúde Ambiental; Indicadores; Litoral centro-norte de 
Santa Catarina. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This analysis seeks to understand the institutional situation of governance in 
environmental health, and to propose a system of indicators for coastal municipalities 
in the north-central portion of Santa Catarina State. The environmental health issue 
is a current discussion based on an extensive process of mobilization of society 
seeking to promote public policy that can act through a full governance, however , 
the theme is still incipient shown in the scientific literature . The coast of Santa 
Catarina State is in an intense process of transformation due to urbanization 
processes, leading to high rates of population density , formation of suburbs , 
deforestation , pollution and environmental degradation . Given the importance of the 
coastal zone becomes crucial to understand the references and environmental 
quality of life in order to diagnose the reality of environmental health in these 
municipalities through the institutions responsible, as well as establish a system of 
indicators that can demonstrate efficiency and effectiveness of such structures at a 
regional and local scale. So, we have started from the premise that the existing 
information on environmental health is fragmented, this being an obstacle to 
structuring a consistent database. This is a descriptive and exploratory research with 
a qualitative analysis based on a case study, based on environment-related sources, 
environmental health and quality of life indicators. The case study included a series 
of semi-structured interviews, applied to team members at Environmental Health in 
the Health Departments of the municipalities of the north coast of Santa Catarina 
State. As a result, it was found that the professionals interviewed face serious 
obstacles before the resolution of environmental health problems such as lack of 
infrastructure, lack of structured technical staff, and the lack of understanding of what 
constitutes a policy of environmental health. Furthermore, it was found the lack of 
continuity of institutional actions by public managers in the plans, programs and 
projects in the Secretariats every four years. For it was possible to evaluate the 
system based on the DPSEEA (Driving Force - Pressure - State - State - Action) 
structure, as well as through the analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats. It is evident that the system Environmental Health Surveillance in the 
analyzed coastal municipalities do not have a solid foundation in the process of 
institution building, as they are fragile processes of participation, and lack 
transparency in decision making. Unfortunately they are not included in government 
agendas, as they have no definition of responsibilities in the executive. The current 
challenge is in designing a regional and municipal program in Environmental Health 
through the assumption of intra-and inter-institutional responsibilities, as well as by 
insertion of programs to measure the effectiveness of these through the indicators 
proposed here . 

Key words: Governance, Environmental Health; Indicators; North Central Coast of 

Santa Catarina State 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as discussões sobre a saúde ambiental têm evoluído desde a 

década de 1970, quando se iniciou em escala mundial a preocupação de inúmeros 

especialistas com as alterações ocorridas no meio ambiente e seus impactos na 

saúde da população. Entretanto, esta discussão ficou por muitos anos centrada 

apenas nos problemas relacionados ao saneamento básico.  

Para o Ministério da Saúde (MS) a saúde ambiental abrange dois aspectos: 

promoção da saúde e a avaliação de risco voltada para as adversidades ambientais 

que interferem na saúde humana. Partindo destes aspectos, considerados 

fundamentais na definição da saúde ambiental, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2012),define a saúde ambiental como o campo da área da saúde pública que 

engloba os problemas resultantes dos efeitos que o ambiente exerce sobre o bem-

estar físico e mental do ser humano, como parte integrante de uma comunidade. 

No Brasil, a expressão “saúde ambiental” é definida pelo Ministério da Saúde 

como,  

Área da saúde pública afeta ao conhecimento científico e à 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 (BRASIL, 2005). 

  

Outro conceito, utilizado pela academia é o conceito de saúde ambiental 

apresentado na Carta de Sofia,  

 

Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a 

qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, 

biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere à 

teoria e prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio 

ambiente que, potencialmente, possam prejudicar a saúde de gerações 

atuais e futuras (WHO, 1993) 

A evolução dos problemas ambientais e sua influência na saúde humana 

têm apresentado um impressionante quadro de crescimento, o que pressiona cada 

vez mais para a conscientização da responsabilidade necessária com as novas 

gerações. Contudo, os problemas ambientaisultrapassam as fronteiras territoriais e 
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ganham uma dimensão global, uma vez que afetam a vida no planeta (CAMELLO et. 

al, 2009). 

Mesmo passando por um processo evolutivo no que concerne o contexto 

institucional da saúde ambiental no Brasil desde 1998, esses avanços não foram 

suficientes para o que o país formalizasse uma política de saúde 

ambiental.OMinistério da Saúde por intermédio da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) e atualmente, pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e da 

Coordenação Geral de Vigilância Ambiental em Saúde (CGVAM) tem trabalhado na 

construção da Política Nacional de Saúde Ambiental (PNSA), somente em 2007 

ocorreu o primeiro passo para a construção destacom o lançamento do documento 

“Subsídios para a construção da Política Nacional de Saúde Ambiental”, através da 

parceria firmada entre o Conselho Nacional de Saúde, a Coordenação Geral de 

Vigilância Ambiental em Saúde (CGVAM) e a Comissão Permanente de Saúde 

Ambiental do Ministério da Saúde (RADICCI; LEMOS, 2009). A partir desse 

documento, o MS tem se empenhado na implantação de um Sistema de Vigilância 

de Saúde Ambiental em todos os Estados brasileiros, a fim de aprimorar o modelo 

de atuação no âmbito do SUS, com o objetivo de implantar ações voltadas a relação 

entre saúde humana, degradação e contaminação ambiental (BRASIL, 2011). 

Entretanto, mesmo sendo uma das responsabilidade vinculada a ao setor de 

saúde, é necessário considerar que a produção de saúde não é uma tarefa exclusiva 

deste setor. Por isso, a necessidade de se criar agendas intersetoriais no sentido 

que o SUS avance para a criação de espaços saudáveis, assegurando a população 

qualidade de vida e bem estar (BRASIL, 2005). Mas para que isso ocorra, será 

necessária a construção de novas ferramentas adaptadas a realidade dos 

municípios brasileiros, metodologias simplificadas, tecnologias adaptadas, utilização 

de técnicas pedagógicas e participativas para contribuir na abordagem dos 

problemas de saúde ambiental (CAMELLO et. al., 2009) 

Cabe ainda neste contexto, a responsabilidade do Subsistema Nacional de 

Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) em elaborar indicadores e sistemas de 

informações em vigilância em saúde ambiental, para análise e monitoramento, bem 

como, promover o intercâmbio de experiências e estudos, ações educativas, 
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orientações e democratizar o conhecimento na área (CAMELLO et. al, 2009; 

FREITAS et. AL, 2012). 

Destaca-se ainda que a literatura científica apresenta uma carência 

generalizada no que se refere à informação sobre os cenários de saúde ambiental 

dos municípios brasileiros, trata-se de um tema pouco estudado e considerado 

complexo uma vez que sua abordagem compreende áreas distintas como saúde 

pública e ecologia (RIBEIRO, 2004; FREITAS et. al., 2009; ALEXANDRE, 

2012).Porém, não é um assunto novo, Ribeiro (2004) coloca que Hipócrates na 

Grécia antiga, em sua obra “Dos lares, das águas e dos lugares” já apresentava uma 

discussão sobre a relação saúde e meio ambiente.  Quanto aos estudos voltados 

estudos voltados para a análise para a saúde ambiental nos municípios costeiros 

estes são praticamente inexistentes (NARDOCCI et. al, 2008; FRANCO NETO & 

MIRANDA, 2011). A OMS tem realizado diversos estudos com o objetivo de 

melhorar a reflexão sobre a relação meio ambiente e saúde, para a estruturação de 

políticas e estratégias a serem adotadas em relação a esta questão. Uma das 

iniciativas está no projeto Health andEnviromentAnalysis for Decision-Making 

(HELADLAMP) que visa a melhoria e o apoio à informação para as políticas de 

saúde ambiental a disponibilização de informações sobre os impactos da saúde 

ambiental em vários níveis a tomadores de decisão, profissionais da saúde e ao 

público (BARCELLOS, et. al, 2012). 

Entretanto, nas discussões atuais sobre os impactos das mudanças 

climáticas, degradações ambientais, e seus riscos e perigos, as cidades costeiras 

possuem um papel central. Não apenas pela concentração da população em épocas 

de veraneio, mas, sobretudo, pela intensidade, quantidade de materiais e resíduos 

gerados por este contingente de pessoas que são significativos mesmo em eventos 

de baixa magnitude como nos casos de inundações, pequenos deslizamentos entre 

outros eventos de maior intensidade que podem vir a ocorrer (OJIMA & 

MARANDOLA JUNIOR, 2010; NUNES 2009). 

Em vista disso, a limitação de tais estudos tem dificultado às análises e a 

formulação de políticas que contemplem um tema tão necessário para que as 

instituições dos municípios costeiros entendam sua realidade e formulem políticas 

capazes de gerar uma estrutura institucional que possa diagnosticar a realidade, 



21 

 

 

 

planejar e adotar políticas duradouras e, sobretudo avaliar a eficácia, ou seja, os 

resultados dos objetivos planejados e medir a eficiência de tais processos por meio 

de indicadores. 

Nos últimos anos a sociedade civil organizada e academia têm contribuído 

no sentido oferecer algumas respostas sobre o estado atual da saúde ambiental, 

notadamente os observatórios sociais têm contribuído neste aspecto por meio do 

levantamento de indicadores socioambientais – um importante passo para entender 

a realidade dos municípios brasileiros e fomentar junto às instituições ações capazes 

de fiscalizar e orientar o poder público local, assim como auxiliar na definição de 

políticas públicas. 

Os observatórios têm utilizado como ferramenta a implantação dos 

Indicadores de Gestão Pública que na prática, é um grande banco de dados 

alimentado por cada organização para que se tenha um panorama mais preciso de 

como estão os gastos públicos municipais em categorias específicas (moradia, 

saúde, segurança, transporte, ocupação urbana, gestão orçamentária, e outras). 

Logo, partiu-se no presente trabalho do entendimento de como tais 

observatórios funcionam e se estruturam, visto que muitos destes utilizam 

indicadores que remetem ao entendimento das premissas necessárias para a 

construção de um sistema institucional capaz de implementar uma política de saúde 

ambiental em escala regional e municipal.  

 

1.1 PERGUNTAS NORTEADORAS E HIPÓTESES  

 

A partir destas considerações, levantam-se as problemáticas em relação à 

governança em saúde ambiental e a divulgação de indicadores pelos observatórios:  

 

a) Quais observatórios no Brasil estão estruturados para a divulgação de 

indicadores de saúde ambiental?  

b) A estrutura institucional atuante na Vigilância em Saúde Ambiental nos 

municípios costeiros do litoral centro-norte de Santa Catarina está capacitada a fim 

de adotar e implementar uma base de dados e de indicadores de saúde ambiental?  
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c) A saúde ambiental é fator decisivo para as tomadas de decisão por parte 

dos gestores do Litoral centro-norte de Santa Catarina? 

 

Partiu-se das seguintes hipóteses: 

 

A primeira hipótese levantada é de que as informações existentes em saúde 

ambiental ainda são fragmentadas e insuficientes, sendo um obstáculo para a 

estruturação de uma base de dados consistente para a formação observatórios de 

saúde ambiental. 

A segunda hipótese é que geralmente as equipes de vigilância em saúde 

ambiental em escala local são formadas por cargos sem capacitação técnica 

(geralmente comissionados) em estruturas institucionais deficientes. 

A terceira hipótese é que a vigilância em saúde ambiental nos municípios 

costeiros analisados não é uma prioridade dos gestores locais. 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

O objetivo da presente tese está em analisar a estrutura institucional de 

governança em saúde ambiental no Litoral centro-norte de Santa Catarina, assim 

como seria possível a implementação de um sistema de indicadores capaz de 

avaliar a capacidade dos municípios em implantar o mesmo a fim de sanar as 

deficiências existentes.  

 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos estão: 

 

a) Levantar e a caracterizar as experiências exitosas em escala nacional com 

foco na saúde ambiental.  
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b) Integrar dados qualitativos e quantitativos para a análise de governança tendo 

como foco a saúde ambiental; 

c) Diagnosticara estrutura institucional de saúde ambiental também são 

considerados, visto que estes fatores são fundamentais para o enfoque da 

governança. 

 

1.3 METODOLOGIA  

 

1.3.1 Caracterização da área de estudo 

 

A base de análise territorial neste trabalho está no conjunto de nove 

municípios do Litoral centro-norte de Santa Catarina. Cabe destacar que o Estado 

de Santa Catarina apresenta ao todo cinco divisões municipais negativamente 

coincidem quanto aos seus limites: pela divisão geográfica do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o estado se divide seis mesorregiões e 

20microrregiões. A partir de 1987, este adotou, para fins de planejamento, a divisão 

geográfica de 24 microrregiões polarizadas. As associações de municípios, por 

exemplo, formam o total de 21 regiões. Pelas regiões hidrográficas criadas através 

da Lei 10.949/98 (Brasil, 1998), o estado foi dividido em dez bacias hidrográficas e 

atualmente, com a criação das Secretarias de Desenvolvimento Regionais (SDR), os 

municípios novamente receberam mais uma subdivisão, formada por 36 Secretarias. 

Os municípios em análise pertencem a AMFRI - Associação dos Municípios 

da Região da Foz do Rio Itajaí e, pela subdivisão da SDR de Itajaí. A pesquisa foi 

realizada apenas nos municípios costeiros que fazem parte da AMFRI e SDR.  

O litoral centro-norte de Santa Catarina pode ser considerado como uma das 

áreas, no conjunto dos municípios litorâneos brasileiros, onde o processo de 

urbanização e incremento populacional foi dos mais intensos. Em 1991 a população 

dos municípios totalizava 254.967 pessoas e, em apenas 20 anos, teve um 

crescimento aproximado de 208,95%, com destaque para os municípios de 

Balneário Camboriú, Itapema e Bombinhas. Esse incremento contribuiu para que 

inúmeros problemas e conflitos fossem estabelecidos na região, em alguns casos, 
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tais problemas são complexos de serem resolvidos, tais como os problemas erosivos 

(Piçarras), a poluição dos corpos d’água, o uso e ocupação do solo, inundações e 

alagamentos freqüentes, sendo ainda o excesso de contingente populacional 

durante o veraneio um dos maiores desafios para os municípios em análise.  

Segundo Nascimento e Fornara (2010) o litoral centro-norte catarinense 

parece se situar num quadro de transição, que precisa ser analisado com 

detalhamento, pois emerge como uma região de maior dinâmica urbana e 

complexidade da relação entre as regiões catarinenses. As regiões litorâneas vêm 

se mantendo como espaços privilegiados nas novas dinâmicas de produção, 

consumo e circulação de mercadoria e pessoas. No momento em que o capitalismo 

dá ênfase a flexibilidade e fluidez, espaços que propiciam tais características são 

privilegiados nas dinâmicas socioeconômicas. A recente melhoria da infraestrutura 

para circulação, aliada a ampliação e modernização de rodovias, portos e 

aeroportos, permite que a região analisada, se destaque das demais regiões 

catarinenses.  

Logo, entender os desafios de analisar a estrutura institucional de 

governança em saúde ambiental para o litoral centro norte de santa Catarina passa 

a ser um elemento vital que busca contribuir para entender os problemas existentes 

e apontar por meio de um sistema de indicadores um modelo inicial que possa 

subsidiar as atividades de planejamento e de formulação de políticas sociais 

especialmente em escala local. 

O recorte geográfico do presente trabalho limita-se a estudar os municípios 

que compõem o Litoral centro-norte do Estado de Santa Catarina. Este setor 

costeiro se caracteriza com uma população e eminentemente urbana, sendo os 

setores imobiliários, turismo, construção civil, pesca industrial, setor portuário e 

minoritariamente a agricultura, os principais indutores da economia local.  



 

 

Figura 1 – Mapa de Localização do Litoral Centro Norte de Santa Catarina
Elaborado por Hélia Del Carmen Farias Espinoza.

 

 

Segundo a Federação da Indústria e do Comércio

FIESC (2013) os municípios em est

Municipal (IDM) de elevado a moderado desenvolvimento, d

estadual, estando entre os melhores municípios

se empreender e viver. 

Observa-se na tabela 1, 

totalizava 254.315 habitantes, representando 4,76% da população total do Estado de 

Santa Catarina que somava um total de 

crescimento populacional no Estado de 

ano, enquanto que a média de crescimento destes municípios foi de 3,

(FIESC, 2013). 

Os dados da tabela 1 demonstram também que houve um crescimento 

populacional neste conjunto de municípios, com exceção do município de Porto 

que apresentou uma redução no contingente populacional nas últimas décadas.

Mapa de Localização do Litoral Centro Norte de Santa Catarina 
Hélia Del Carmen Farias Espinoza. 

Federação da Indústria e do Comércio de Santa Catarina 

) os municípios em estudo apresentam Índice de Desenvolvimentos 

Municipal (IDM) de elevado a moderado desenvolvimento, destacando

stando entre os melhores municípios do Estado de Santa Catarina para 

se na tabela 1, que em 1990, o conjunto de municípios analisados 

habitantes, representando 4,76% da população total do Estado de 

que somava um total de 5.356.360 habitantes. A taxa média de 

crescimento populacional no Estado de Santa Catarina neste período foi 

a média de crescimento destes municípios foi de 3,

Os dados da tabela 1 demonstram também que houve um crescimento 

populacional neste conjunto de municípios, com exceção do município de Porto 

que apresentou uma redução no contingente populacional nas últimas décadas.
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de Santa Catarina - 

udo apresentam Índice de Desenvolvimentos 

estacando-se em nível 

de Santa Catarina para 

90, o conjunto de municípios analisados 

habitantes, representando 4,76% da população total do Estado de 

A taxa média de 

e período foi 1,9% ao 

a média de crescimento destes municípios foi de 3,5% ao ano 

Os dados da tabela 1 demonstram também que houve um crescimento 

populacional neste conjunto de municípios, com exceção do município de Porto Belo 

que apresentou uma redução no contingente populacional nas últimas décadas. 
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Grande parte deste crescimento está atrelada a configuração de moradias 

que nas últimas décadas tem se modificado pela atração imobiliária, com a 

construção de condomínios de luxo e de alto padrão verticais e horizontais  

 

Tabela 1 – Crescimento Populacional Municípios Litoral Centro-Norte – 1991 – 2010 

Município 

População 
Total  

Taxa 
crescimento 

anual % 

População 
Total  

Taxa de 
crescimento 

anual % 

População 
total 

Taxa de 
crescimento 

anual % 

1991 (1980-1991) 2000 (1991-2000) 2010 (2000-2010) 

Balneário 
Camboriú  

40.308 6,22 73.455 9,14 108.089 4,71 

Balneário 
Piçarras 

7.935 3,48 10.911 4,17 17.078 5,65 

Bombinhas 0 0 8.716 - 14.293 6,40 

Camboriú  25.806 4,86 41.445 6,73 62.361 5,05 

Itajaí  119.631 3,04 147.494 2,59 183.373 2,43 

Itapema  12.176 5,75 25.869 12,50 45.797 7,70 

Navegantes  23.662 5,02 39.317 7,35 60.556 5,40 

Penha  13.108 2,53 17.678 3,87 25.141 4,22 

Porto Belo  11.689 -2,4 10.704 5,80 16.083 5,03 

Total 254.315 
 

375.589 
 

532.771 
 

Santa 
Catarina  

4.452.150 2,06 5.356.360 1,85 6.248.436 1,17 

Fonte:IBGE. 

 

Em seguida são apresentados alguns dados relativos a estrutura da saúde l 

dos municípios analisados: 

 

1.3.1.1– Município de Bombinhas 

 

 

O município de Bombinhas foi criado em 1992 pela Lei Estadual nº. 8.558 a 

partir do desmembramento do município de Porto Belo. Limita-se ao norte, ao sul e a 

leste, com o Oceano Atlântico e a oeste com o município de Porto Belo, e conta com 

uma população de 14.293 habitantes (CENSO - IBGE/2010).  
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Nos meses de veraneio a população flutuante é de 60 a 80 mil habitantes, 

quando a cidade é ocupada por veranistas e turistas. (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BOMBINHAS, 2013). 

No que se refere à infraestruturade saúde, atualmente o município conta 

com uma estrutura para o atendimento da área de saúde, que contempla um total de 

05 unidades básicas de saúde, 01 policlínica, 01 centro de vigilância animal 

(CNESNet, 2013).  

 

  

1.3.1.2 – Município de Porto Belo 

 

 

O município de Porto Belo possui uma área territorial de 95 km², divididos 

em 06 praias: Praia de Perequê, Porto Belo, Baixio, Araçá, Caixa d´Aço e Estaleiro. 

A população é de 16.083 hab. (IBGE, 2010) e nos meses de veraneio a população 

chega a 60.000 pessoas. Limita-se ao Norte, com os municípios de Itapema e 

Camboriú e Oceano Atlântico, ao Oeste, com o município de Tijucas, ao Sul, com o 

município de Tijucas, Bombinhas e o Oceano Atlântico, a Leste, com o município de 

Bombinhas. 

Em se tratando de infraestruturade saúde, o município de Porto Belo possui 

13 estabelecimentos de saúde divididos em: 05 unidades básicas de saúde, 02 

consultórios, 01 centro de especialidade, 01 unidade de apoio de diagnose e terapia, 

01 unidade pré-hospitalar e 01 pronto atendimento e 02 consultórios médicos 

(CNESNet, 2013). 

 

1.3.1.3 – Município de Itapema 

 

 

O município de Itapema foi criado em 1926, possui uma área de 57,80 Km², 

sendo considerada a 29º maior cidade em população de Santa Catarina 

apresentando nos últimos 10 anos o maior crescimento populacional do Estado, com 

45.797 hab. (IBGE, 2010). 
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A economia da cidade é baseada no turismo, que teve avanço a partir da 

década de 1970. Nos anos de 1980 a cidade virou Pólo Turístico, impulsionando a 

indústria da construção civil.  

A infraestrutura de saúde é formada por: 11 unidades básicas de saúde, 01 

Policlínica, 01 Hospital Geral, diversos consultórios médicos, 12 clínicas de 

especialidade, 01 centro de atenção psicossocial, 01 Centro de Apoio à Saúde da 

família entre outros estabelecimentos como: academias, centro de estéticas, 

etc.(CNESNet, 2013) 

 

1.3.1.4 – Município de Balneário Camboriú 

 

 

O município de Balneário Camboriú foi criado pela lei estadual nº 5.630 em 

1979.  Sua área territorial é de 46,23km² e sua população residente é de 108.089 

habitantes. No verão esta população ultrapassa 700.000 pessoas (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU, 2013). 

Balneário Camboriú conta com 532 estabelecimentos voltados a prestação 

de serviços na área da saúde. A tipologia dos estabelecimentos presentes no 

município se divide em: 13 Unidades básicas de saúde, 06 hospitais Gerais, 01 

Central de regulação dos serviços de saúde, consultórios médicos, acadêmicas, 

centro de estéticas e clinicas para exames especializados. (CNESNet, 2013) 

 
 

1.3.1.5 – Município de Camboriú 

 

O município de Camboriú foi instalado em 1884. Seu território compreende 

uma área de 211,6 km² e sua população é de 62.361hab. (IBGE, 2010). Em relação 

à infraestrutura de saúde, o município conta com 09 unidades básicas de saúde, 01 

hospital geral, 01 unidade de vigilância em saúde, 04 hospitais-dia e outros 

estabelecimentos como clinicas e consultórios médicos e dentários. (CNESNet, 

2013) 

 



29 

 

 

 

1.3.1.6 – Município de Itajaí 

 

O município de Itajaí foi oficialmente reconhecido em 1860. Seu território 

abrange uma área de 288,9 km². Sua população é de 183.373 hab. (IBGE/2010).   

A economia em Itajaí é fortemente ligada ao porto mercante, à pesca, ao 

setor de produção industrial e a comercialização de gêneros alimentícios. O porto 

mercante de Itajaí, administrado pela Prefeitura Municipal, é o principal porto de 

exportação de Santa Catarina. Já o porto pesqueiro, de Itajaí/Navegantes, constitui 

um dos principais portos brasileiros de pescado, concentrando uma grande 

quantidade de embarcações, empresas de comercialização e processamento, e 

infraestrutura como estaleiros, fornecedores de combustível, gelo, insumos diversos 

como redes, cabos, equipamentos eletrônicos e demais itens de aplicação na pesca. 

Concentrando suas atividades principalmente na pesca industrial, o porto de 

Itajaí/Navegantes recebe anualmente mais de 900 embarcações oriundas não só de 

Santa Catarina, mas também do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e, eventualmente, até de Estados do nordeste (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAJAI, 2013) 

O município de Itajaí é marcado por uma forte desigualdade social e em 

alguns bairros observa-se que a infraestrutura, ainda é deficitária e com moradores 

ocupando áreas de risco como é o caso dos bairros dos 118 moradores do bairro 

Imaruí, 38 moradores da Canhanduba e 42 moradores da Cidade Nova. (DEFESA 

CIVIL, 2014). A infraestrutura de saúde o município conta com 30 são unidades de 

básica de saúde, 01 hospital geral, 01 hospital especializado, as outras unidades 

são formadas por clinicas, consultórios, academias entre outros. (CNESNet, 2013) 
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1.3.1.7– Município de Navegantes 

 

 

O Município de Navegantes até 1962 pertencia ao município de Itajaí, do 

qual se emancipou.  Possui uma área territorial de 112,024km² e uma população de 

60.556 habitantes(IBGE, 2010). Limita-se ao norte com Penha e Balneário Piçarras, 

ao oeste com Ilhota e Luiz Alves, ao leste com Oceano Atlântico e Sul com Itajaí, 

separados territorialmente pelo largo rio Itajaí-Açu. 

Em relação à infraestrutura de saúde o município conta com 30 são 

unidades básicas de saúde, 01 hospital geral, além de clinicas de especialidade, 

centro de atenção psicossocial, central de regulação entre outros. 

 

1.3.1.8 – Município de Penha 

 

A cidade de Penha foi elevada à categoria de “município” em 1958. Sua área 

territorial é de 8.783 km². Sua população residente é de 25.141 habitantes. As 

atividades econômicas estão concentradas no turismo e na maricultura. 

Quanto à estrutura para o atendimento de saúde, o município conta com 02 

postos de saúde, 09 unidades básicas de saúde, 01 hospital geral, 01 unidade de 

vigilância em saúde, entre outros. 

 

1.3.1.9 – Município de Piçarras 

 

 

O município de Piçarras foi fundado em 1963. Sua área territorial é de 

85,4km² e sua população em 2010 era de 17.078 hab. As principais atividades 

econômicas do município são comércio, a pesca artesanal e o turismo. A construção 

civil está em expansão, com o número de edificações crescendo exponencialmente. 

A cidade se consolida como um dos Balneários com maior expansão de crescimento 

na região norte, trazendo novos investimentos. 
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 A infraestrutura de saúde é formada por 07 unidades básicas de saúde, 25 

consultórios médicos, 01 centro de especialidade e 01 centro de atendimento 

psicossocial. 

 

1.3.2 Procedimentos Metodológicos 

  

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória de abordagem qualitativa 

e quantitativa centrada na zona costeira do litoral centro-norte de Santa Catarina. A 

pesquisa descritiva tem como propósito principal a caracterização do 

comportamento das unidades de uma população, ou de um subconjunto dessas 

unidades, através de sua representação ou descrição sistemática. Ela pode ter como 

propósito a descrição ou quantificação de características relevantes e, também, a 

identificação e descrição de relações entre essas características (OLIVEIRA, 

2005).E, a pesquisa exploratória tem como objetivo gerar hipóteses e explicações 

para determinados acontecimentos. A pesquisa quantitativa envolve tudo que pode 

ser mensurado em números, classificados e analisados por meio de técnicas 

estatísticas e a pesquisa qualitativa pretende verificar a relação da realidade com o 

objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise indutiva por parte do 

pesquisador (OLIVEIRA,2005). 

Assim, a estruturação da pesquisa foi construída na forma de fluxograma e 

com as etapas e sua sequência (Figura 2). 
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Figura 2 – Fluxograma de pesquisa da tese 
 
 

a) Levantamento das experiências exitosas em escala nacional com foco na 

saúde ambiental e caracterização dos observatórios. 

 

Nesta fase inicial foram levantadas as experiências nacionais exitosas de 

observatórios de governança em saúde ambiental, cujas experiências foram 

notadamente participativas na construção de indicadores de natureza 

socioambiental. Para caracterizar estas experiências realizou-se inicialmente uma 

pesquisa bibliográfica baseada em palavras-chave. 

A metodologia de busca com base nas palavras-chave nos dá uma visão 

geral do uso das mesmas e também levou ao levantamento de trabalhos que 

serviram para a construção da revisão bibliográfica sobre o tema. Embora tais 

resultados sejam relativos, uma vez que o mesmo trabalho foi encontrado em mais 

de uma base de dados, este por sua vez não prejudicou a construção da 

contextualização do tema, pois esta foi complementada pela análise de conteúdo. 

A busca de cada palavra-chave, num primeiro momento, ocorreu 

individualmente (Tabela 1), em seguida pela combinação dessas, (Tabela 2), e num 

terceiro momento com todas as combinações de palavras (Tabela 3) nos idiomas: 
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inglês, espanhol e português, sendo que neste último com maior relevância, 

considerando assim o objetivo de analisar os observatórios brasileiros. 

As palavras utilizadas para a busca foram: Inglês – governance, 

observatories, environmentalhealth; Espanhol - gobernanza, observatórios, salud 

ambiental; Português – governança, observatórios e saúde ambiental. 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos na busca por palavras-chave individual. 

Base de dados – Pesquisa em Português G O SA 
Google Acadêmico 41.400 2.760 13.300 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – 
BDTD 

3.841 7.364 1,287 

Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde 4 12 1.456 
SUBTOTAL 45.245 10.136 16.043 
Base de dados – pesquisa em inglês G O EH 
Google Acadêmico 2.060 1.020 1.210 
LILACS 116 49 1.823 
PUBMED 5.684 4.610 41 
SciELO - Scientific Electronic Library Online 518 115 7 
SUBTOTAL 8.378 5.794 3.081 

Base de dados – Pesquisa em espanhol G O SA 
Google Acadêmico 1.960 1.960 12.700 
LILACS 5 104 1.658 
SciELO - Scientific Electronic Library Online 9 154 0 
Nature 0 238 11 
PUBMED 0 130 0 
SUBTOTAL 1.974 2.586 14.369 
TOTAL PORTUGUES+INGLES+ESPANHOL 55.597 18.516 33.493 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Com a análise dos resultados obtidos na busca pelas palavras-chave de 

forma individual, identificou-se um total de 107.606 trabalhos que continham pelo 

menos uma das palavras-chave utilizadas em todos os idiomas pré-definidos. 

Desses, 55.597 continham a palavra Governança; 18.516 a palavra Observatório e 

33.493 para Saúde Ambiental. 

Esses valores foram obtidos através da somatória das buscas realizadas em 

todos os idiomas pré-definidos. 
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Tabela 3 – Resultados obtidos da pesquisa por palavra chave combinadas duas a duas 

Base de dados – Pesquisa em Português G+O G+SA O+SA 

Google Acadêmico 2.580 1 1 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – 

BDTD 

916 189 148 

Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde 963 2.392 2.086 

SUBTOTAL 4.459 2.582 2.235 

Base de dados – pesquisa em inglês G+O G+EH O+EH 

Google Acadêmico 17.900 30.900 635 

LILACS 143 1.659 1.669 

PUBMED 0 37 1 

SciELO - Scientific Electronic Library Online 0 4 3 

SUBTOTAL 18.043 32.600 2.308 

Base de dados – Pesquisa em espanhol G+O G+SA O+SA 

Google Acadêmico 188 17 534 

LILACS 26 1.665 1.783 

SciELO - Scientific Electronic Library Online 0 0 0 

Nature 0 0 0 

PUBMED 0 0 0 

SUBTOTAL 214 1.682 2.317 

TOTAL PORTUGUES+INGLES+ESPANHOL 22.716 36.864 6.860 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

À medida que foram sendo realizadas buscas, combinando as palavras-

chave, o número de resultados encontrados, consequentemente foi diminuindo 

(tabela 3). Na combinação de duas a duas encontrou-se um total de 66.440, sendo 

que a maior quantidade encontrada foi para a combinação de Governança x Saúde 

Ambiental, totalizando 36.864 trabalhos. 

 

Tabela 4 – Resultados obtidos na pesquisa por palavra chave combinadas 

Base de dados – Pesquisa em Português G+O+SA 

Google Acadêmico 0 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD 141 

Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde 2.716 

SUBTOTAL 2.857 

Base de dados – pesquisa em inglês G+O+EH 

Google Acadêmico 211 

LILACS 0 

PUBMED 0 

SciELO - Scientific Electronic Library Online 0 

SUBTOTAL 211 
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Base de dados – Pesquisa em espanhol G+O+SA 

Google Acadêmico 3.470 

LILACS 0 

SciELO - Scientific Electronic Library Online 0 

Nature 0 

PUBMED 0 

SUBTOTAL 3.470 

TOTAL PORTUGUES+INGLES+ESPANHOL 6.538 

Fonte: Dados de Pesquisa.  

 

Na busca utilizando a combinação de três palavras-chave (tabela 4), 

identificou-se um total de 6.538 trabalhos, sendo a grande maioria no idioma 

espanhol. 

Do total de 180.584 trabalhos encontrados, selecionamos apenas as 

publicações pertinentes ao tema, entre artigos, dissertações e livros, utilizando como 

critério - para inserção neste estudo - apenas publicações dos últimos 20 anos que 

constam na revisão bibliográfica deste trabalho. 

O estudo também foi dirigido para uma busca de informações em fontes 

secundárias, que deram um panorama dos observatórios no cenário nacional. Para 

tanto, buscou-se identificá-los através das seguintes palavras-chave: Observatórios, 

Governança e Saúde Ambiental na plataforma WEB. 

Em seguida com base nos resultados encontrados, optou-se por analisar de 

forma aprofundada o Observatório Regional Base de Indicadores de 

Sustentabilidade (ORBIS) e o Movimento Nossa São Paulo.  

 

b) Integração dos dados qualitativos e quantitativos para a análise de 

governança, tendo como foco a saúde ambiental. 

 

Para esta fase do trabalho a fim de diagnosticar a realidade dos municípios, 

foi realizada uma coleta de dados para análise de governança institucional em saúde 

ambiental a partir das respostas de um questionário estruturado (Apêndice I) com 

perguntas abertas e fechadas, aplicado aos responsáveis pela vigilância em saúde 

ambiental em cada um dos municípios que contemplam o recorte geográfico deste 

setor costeiro, a saber: 



36 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Instituições participantes da pesquisa 

Município Secretarias/Setores 

Bombinhas Secretaria de Saúde (Saneamento) 

Porto Belo Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária e Epidemiológica) 

Itapema Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária 

Balneário 
Camboriú Secretaria de Saúde (Vigilância Epidemiológica) 
Camboriú Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária) 

Itajaí Secretaria de Saúde (Vigilância em Saúde) 

Navegantes Secretaria de Saúde (Vigilância em Saúde) 

Penha Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária) 

Piçarras Secretaria de Saúde (Vigilância em Saúde)  

 

 

Cabe destacar que o questionário foi sistematizado em quatro etapas:  

 

1. Levantamento do perfil institucional;  

2. Caracterização do recorte geográfico em termos de infraestrutura da 

vigilância em saúde ambiental;  

3. Análise da estrutura institucional do sistema de Vigilância em Saúde 

Ambiental em nível local e; 

4. Analisedo estado de saúde ambiental do município sob a ótica do modelo 

FPSEEA (Força Motriz – Pressão – Situação – Exposição – Efeito – 

Ação)e da estrutura do Sistema VIGI.  

 

Os dados foram analisados de forma que também pudessem dar bases para 

a construção do sistema FPSEEA, assim como de uma estrutura de indicadores 

tendo como base o Programa Cidades Sustentáveis – desdobramento do Programa 

Nossa Cidade.  
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A escolha pelo referido Programa ocorreu devido este estar sendo 

implementado em dezenas de municípios brasileiros, sendo que a presente proposta 

busca entender a possibilidade de integrar o modelo FPSEEA com indicadores 

específicos de saúde ambiental preconizados pelo Ministério da Saúde. 

 

c) Diagnóstico do estado da saúde ambiental no Litoral centro-norte de Santa 

Catarina no enfoque da governança. 

 

 A partir da coleta de dados realizada com a aplicação dos questionários 

(capítulo IV) foi possível aplicar a estrutura FPSEEA e com esta foi possível 

estabelecer uma estratégia para o enfrentamento dos principais problemas de saúde 

ambiental nos municípios abordados. 

Destaca-se que nesta fase foi possível selecionar e classificar os indicadores 

consolidados pelo Programa Cidades Sustentáveis de acordo com o sistema de 

vigilância em saúde ambiental e determinar os eixos de análises (Governança, Bens 

Naturais, Gestão Local para a Sustentabilidade, Planejamento e Desenho Urbano, 

Ação local para a saúde, do Global para o Local). 

Na sequência, os sistemas de vigilância foram classificados de acordo com 

os indicadores selecionados e classificados de acordo com Januzzi (2005), 

conforme apresentado no quadro 1: 
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Quadro 1 – Propriedades dos indicadores para avaliação e formulação de políticas públicas. 
PROPRIEDADES DESCRIÇÃO 

 

 

Relevância para 

Agenda 

Deve contemplar os indicadores escolhidos em um sistema de formulação e avaliação de 

programas sociais específicos. Indicadores como a taxa de mortalidade infantil, a proporção de 

crianças com baixo peso ao nascer e a proporção de domicílios com saneamento adequado 

são, por exemplo, relevantes e pertinentes para o acompanhamento no campo da saúde 

pública no Brasil na medida que  podem responder à demanda de monitoramento da agenda 

governamental das prioridades definidas na área nas últimas décadas. 

 

Validade 

é desejável na medida em que se disponha de medidas tão “próximas“ quanto possível do 

conceito abstrato ou da demanda de origem. Em um programa de combate à fome, por 

exemplo, indicadores antropométricos ou do padrão do consumo familiar de alimentos 

certamente gozam de maior validade que uma medida baseada em renda disponível. 

Confiabilidade Legitima o uso do indicador. 

Cobertura 

populacional e 

Territorial 

Indicadores de boa cobertura são representativos da realidade empírica. Ex: Censos 

demográficos. 

Sensibilidade e 

Especificidade 

É importante dispor de medidas sensíveis e específicas às ações previstas nos programas que 

possibilitem avaliar rapidamente os efeitos (ou não-efeitos) de uma determinada intervenção. 

Transparência 

metodológica 

Busca a legitimidade nos meios técnicos e científicos. 

Comunicabilidade Garante transparência das decisões técnicas tomadas por administradores públicos. 

Periodicidade e 

Factibilidade 

É a facilidade de obtenção do indicador a custos baixos. 

 

 

Comparabilidade 

Permite uma melhoria ao longo do tempo da resolução de problemas, de cobertura espacial, e 

organização logística de campo.  Quatro podem ser considerados os grandes grupos de 

aplicação dos indicadores: (1) Avaliação do funcionamento dos sistemas ambientais; (2) 

Integração das preocupações ambientais nas políticas setoriais; (3) Contabilidade ambiental; e 

(4) Avaliação do estado do ambiente. 

Fonte: Adaptado de Januzzi (2005). 
 

 

Assim, este pode ser considerado um filtro no sentido de que cada um dos 

indicadores selecionados foram classificados segundo a presente matriz de análise 

(quadro 2) segundo sua aderência (+) e de não aderência (-) ou indiferença (0) 

quanto ao desenvolvimento de um programa de saúde ambiental, a saber: 
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Quadro 2 – Matriz de análise. 
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Conselhos 
Municipais 

Porcentagem de 
secretarias de governo 
que contam com 
conselhos municipais 
com participação da 
sociedade. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Orçamento 
executado 
decidido de 
forma 
participativa 

Percentual do 
orçamento para a saúde 
e meio ambiente 
executado decidido 
participativamente. 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 

Orçamento 
decidido 
participativam
ente aplicado 

Porcentagem do 
orçamento decidido 
participativamente 
aplicado. 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

Número de 
participantes 
em 
associações 
de bairro 

Número de participantes 
nas associações de 
Bairro 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Indicadores e 
dados 
públicos 
(municipais) 
disponíveis 
na Internet 

Número de dados de 
saúde disponíveis em 
sites das prefeituras. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 

 

Destaca-se que dos 12 Eixos que totalizam 352 indicadores do Programa 

Cidades Sustentáveis, foram selecionados seis eixos compostos por 87 indicadores.  

Para complementar, foi ainda realizada a análise dos indicadores segundo a matriz 

FPSEEA, sendo que estes foram classificados segundo os indicadores dos 

diferentes eixos selecionados e foram compilados de acordo com suas fontes das 

informações tendo como referência as instituições locais, estaduais e federais, assim 

como a periodicidade necessária para que tais indicadores possam ser coletados. 

Após tais análises terem sido finalizadas foi possível ainda estabelecer uma 

análise dos desafios futuros para a saúde ambiental deste setor por meio de uma 

análise da Matriz SWOT que identificou as potencialidades, ameaças, fraquezas e 

oportunidades existentes (MOYSES FILHO, 2010), considerando: 
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Potencialidades: Fator de sucesso e atributos positivos nos quais os 

objetivos podem ser alcançados em um programa de saúde ambiental; 

Fraquezas: Riscos ou ainda falhas na formulação dos objetivos e metas de 

um programa de saúde ambiental; 

Oportunidades externas: vantagens para que os objetivos e metas de um 

programa de saúde ambiental possam ser alcançados. Oportunidades são aspectos 

do programa que podem ser mudados ou influenciados. 

Ameaças externas: Fatores que afetam negativamente o Programa 

dificultando e/ou impedimento o alcance dos objetivos propostos. 

Em seguida realizou-se uma análise cruzada para a estratégia de 

governança de um sistema de indicadores, identificando pontos fortes x 

oportunidades. 

 

1.4 ESTRUTURAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 

Para atender os objetivos propostos e respostas às hipóteses levantadas, a 

presente tese está estruturada em sete capítulos: No primeiro faz-se a introdução à 

temática do trabalho, apresentando a justificativa do estudo e a importância desta 

pesquisa;  

O segundo capítulo busca contextualizar a governança em saúde em meio 

ambiente. Para tanto traçamos um breve histórico da evolução e aplicabilidade do 

conceito de governança partindo das ideias iniciais do Banco Mundial onde o 

conceito de governança estava associado ao exercício da autoridade, controle, 

administração, poder de governo, ou ainda a maneira pela qual o poder é exercido 

na administração dos recursos sociais e econômicos de um país e resgatando a 

evolução do conceito chegando à aplicabilidade do termo na área da saúde e meio 

ambiente. Neste capítulo também é estabelecida a importância do uso de 

indicadores como base para a implementação de um programa de saúde ambiental 
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através da aplicação do modelo PER, DPSIR, FPSEEA, entre outras também foi 

objeto de análise nesta etapa. 

O terceiro capítulo apresenta as experiências exitosas de observatórios 

brasileiros na divulgação de informações e dados sobre saúde ambiental. Nesta 

oportunidade fica clara a escolha do caminho a ser seguido para um programa de 

saúde ambiental a ser instituído em escala local. 

No quarto capítulo, buscou-se compreender a estrutura institucional do 

sistema de saúde ambiental nos municípios, objeto deste estudo, visto que se trata 

de um ambiente costeiro que passa por um rápido processo de mudanças espaciais, 

cujos problemas e conflitos devem ser solucionados por meio de um novo arcabouço 

institucional, cujos elementos de governança se fazem fundamentais. 

No quinto capítulorealizou-se um diagnóstico da saúde ambiental para o 

Litoral centro-norte de Santa Catarina utilizando os indicadores consolidados 

desenvolvidos pelo Programa Cidades Sustentáveis no âmbito da matriz FPSSEA. 

O sexto capítulo traz as considerações sobre a análise realizada por meio de 

uma análise estratégica com as referidas recomendações. E, o sétimo capítulo 

apresenta as principaisconclusões da presente pesquisa. 
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2 GOVERNANÇA NO CONTEXTO DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

Neste capítulo introdutório buscou-se compreender nosso objeto de 

pesquisa, a governança. Para tanto, apresentamos inicialmente a evolução do 

conceito num contexto histórico, onde ganha importância à medida que sua 

aplicabilidade nas tomadas de decisão, pois, trata-se de uma inovação na gestão 

corporativa e pública, algo mais abrangente e complexo, um fenômeno vigoroso e 

provocador, como veremos no decorrer desta tese.      

 

2.1 GOVERNANÇA: EVOLUÇÃO E CONCEITO 

 

Governança tem sua origem do latim gurbernare cujo significado está 

associado a “governar”. O termo governança começou a ser discutido a partir da 

década de 1960 quando as cidades européias iniciavam um processo de 

reorganização para atrair novos recursos produtivos e assim, não depender somente 

do Estado para o desenvolvimento das cidades. Entretanto, foi na década de 1980, 

que o termo ganhou amplitude a partir do Banco Mundial, com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento das condições que garantem um Estado eficiente 

(DINIZ, 1995; SANTOS, 1997) e começa a ser aplicado para representar a oposição 

às limitações do conceito de governo com a clássica separação entre Estado, 

Sociedade e Mercado e com isso passou a ser utilizado sobre diferentes óticas. 

Para o Banco Mundial em seu documento Governanceand Development 

publicado em 1992 o termo Governança significava o exercício da autoridade, 

controle, administração, poder de governo, ou ainda, a maneira pela qual o poder é 

exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o 

desenvolvimento, e também fazia referência a capacidade dos governos de planejar, 

formular e implementar políticas, bem como, de cumprir funções (WORLD BANK, 

1992). 

No Livro Branco, lançado em 2001 pela Comissão das Comunidades 

Européias o conceito de governança era visto com uma forma de governar baseada 

horizontalidade. De acordo com Januzzi (2005), foi associado a este conceito os 
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cinco princípios fundamentais da boa governança: abertura, participação, 

responsabilidade, eficácia e coerência. 

 

 Abertura: As instituições deverão trabalhar de uma forma mais transparente, 

adotando uma estratégia de comunicação ativa sobre suas ações e decisões, 

de fácil entendimento com linguagem clara, objetiva e compreensível. 

 

 Participação. O reforço da participação criará seguramente uma maior 

confiança no resultado final e nas instituições que produzem as políticas. A 

participação depende principalmente da utilização, por parte das 

administrações centrais, de uma abordagem aberta e abrangente. 

 

 Responsabilização: É necessário definir atribuições no âmbito dos 

processos legislativo e executivo, de forma que cada instituição assuma as 

responsabilidades correspondentes. 

 

 Eficácia. As políticas deverão ser eficazes e oportunas, dando resposta às 

necessidades com base em objetivos claros, na avaliação do seu impacto 

futuro e, quando possível, na experiência anterior.  

 

 Coerência: As políticas e as medidas deverão ser coerentes e perfeitamente 

compreensíveis. A coerência implica uma liderança política e uma forte 

responsabilidade por parte das instituições, para garantir uma abordagem 

comum e coerente no âmbito de um sistema complexo. 

 

Para Bernier et. al. (2003) a governança é vista como um processo pelo qual 

uma sociedade, uma economia e uma política que regulam elas mesmas. Da 

mesma forma Esteve (2009, p. 29) coloca que “governança é uma nova arte de 

governar que tem na gestão das interdependências entre os atores seu principal 

instrumento de governo”. 

O Estado deixa de ser o foco central, e passa a ser um dos atores do 

processo participativo, redefinindo seu papel de provedor dos recursos a sociedade, 
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atuando como um regulador e gestor das políticas públicas. Por isso tem se 

intensificado a discussão sobre a necessidade de transparência nas decisões 

políticas e o envolvimento direto da sociedade através do processo de governança 

(KAUFMANN; KRAAY; MASTRUZZI, 2004). 

De acordo com Ruano‐Borbalan, Wemaëre (2004), a governança se tornou 

um conceito base nas reflexões sobre a conduta dos gestores públicos frente às 

políticas públicas e sobre a gestão das organizações. A utilização do termo para 

diversos cenários e correntes de pensamento faz com que o termo governança 

apresente vários significados e seja aplicado de acordo com a necessidade de cada 

situação, ou seja, começam a ser estudadas as noções de governança de empresas 

(MILANI, ARTURI & SOLINÍS, 2002), governança corporativa (OECDE, 2005) e 

governança local (ANDREW, 2004; GOLDSMITH, 1998).  

Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança 

corporativa é o sistema pela qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, 

envolvendo os relacionamentos entre acionistas/cotistas, conselho de administração, 

diretoria, auditoria independente e conselho fiscal, com a finalidade de aumentar o 

valor da sociedade, facilitar o acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade 

(IBCG, 2004). 

Como as características da governança podem variar de acordo com a sua 

aplicabilidade, Bernier et. al. (2003) analisam a forma de regulação e classificam a 

governança em quatro tipos descritas no quadro 3: 
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Quadro 3 – Tipos de Governança 

Categorias 

Governança 
Pública 

(Burocracia 
Hierárquica) 

Governança 
Corporativa 
(Mercado) 

Governança 
Comunitária 

(Comunitária) 

Governança em 
Parceria  

(Parceria) 

Princípios Autoridade Oportunismo Confiança Deliberação 
 

Estado 
Intervencionista, 
regulador e 
produtor 

Estado é fraco e 
minimalista 

Comunidade do 
Bem-estar 

Parceiro, 
regulador, 
distribuidor 

 
 

Mercado 

Mercado é fraco 
(limitador 
socializador) 

Autorregularão Barganha Instrumentos 
superiores de 
coordenação, 
reconhecer 
fraquezas 

 
 

Sociedade  
Civil 

Sociedade civil é 
fraca. Vista com 
custo 

Caridade 
benevolência e 
filantropia 

Solidariedade Associação que 
garante os 
interesses sociais: 
é vista como 
importante 

 
Governança 

 Centralizada 
Hierarquicamente 

Corporativa e 
mercantil 

Baseada em 
comunidades 
locais 

Distribuída, 
parceria 

Relação entre as 
organizações 

Propriedade Estatal Externalização, 
outsourcing 

Distritos 
industriais 

Networking, 
clusters, redes de 
associados 

Relação com o 
território 

Hierarquia Tecnocracia e 
dualismo 

Comunidade Democracia e 
sistemas locais de 
inovação 

 
Interesse  

Geral 

Benefício Público, 
uniformidade dos 
interesses 
individuais. 

Benefício 
Privado, soma 
dos interesses 
individuais. 

Benefício 
Conjunto, 
interesse coletivo. 

Pluralidade de 
interesses. Acordo 
entre interesses 
individuais. 

 
Elaboração de 

políticas 

Tecnocráticas 
(simplista e 
informal). 

Corporativista 
(simplista 
formal). 

Redes políticas 
(pluralista e 
informal). 

Parceria 
institucionalizada 
(pluralista e 
formal). 

 
 

Implementação 
de políticas 

Governo direto 
(direta e não 
competitiva). 

Vouchers e 
incentivos fiscais 
(indireta e 
competitiva). 

Regulação social 
e organizações 
sem fins 
lucrativos (indireta 
e não 
competitiva). 

Regulação 
(normas e leis) e 
contratos (direta e 
competitiva). 

Fonte: Adaptado de Bernier et. al. (2003) 

 

 

No Brasil, a discussão sobre governança iniciou com a proposta de reforma 

do aparelho de Estado e das políticas de estabilização econômica do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1994 (CKAGNAZAROFF, 2009). Neste 

cenário, o processo de governança é composto de vários atores e instituições onde 

cada qual, se organiza de acordo com os interesses em jogo e a possibilidades de 

negociação.  
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Atualmente, a discussão sobre governança tem ganhado novos horizontes, 

se estendendo para outras áreas do conhecimento, como saúde e meio ambiente.  

2.2 GOVERNANÇA AMBIENTAL 

 

Por décadas os problemas ambientais vêm sendo discutidos, entretanto, a 

capacidade e/ou a vontade política dos governos para fortalecer as ações para 

alcançar os objetivos propostos nos acordo multilaterais e a responsabilidade frente 

à sociedade está cada vez menor. 

De acordo com Neuhaus& Born (2007), os problemas ambientais são 

motivos de discussões a mais de 30 anos. Governo e analistas identificam 

problemas do sistema ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU), que se 

traduz pela ausência de coerência, eficiência, informação inadequada, equidade, 

bem como, pela magnitude e complexidade dos problemas ambientais que 

ultrapassam a capacidade de resolução das instituições. Considerando a 

problemática ambiental existente nos dias atuais, a governança é uma forma de 

contribuir para que os instrumentos possam ser conhecidos e efetivados por 

governos locais e setor privado. 

Quando este conceito de governança é ampliado para as questões 

ambientais envolvendo o desenvolvimento sustentável, emprega-se a expressão 

“governança ambiental”. Trata-se, na verdade, apenas de uma delimitação temática 

do conceito. Tal tema tem surgido com frequência nas discussões acadêmicas como 

“uma ‘categoria-chave’ no campo semântico que recobre a discussão sobre 

desenvolvimento sustentável, alinhada a outras como a negociação, a participação, 

a parceria, sociedade civil organizada, etc,” (ZHOURI 2008, p.97). 

Para Agrawal & Lemos (2006), a governança ambiental se refere ao 

conjunto de processos regulatórios, mecanismos e organizações, através dos quais 

os atores políticos influenciam as ações e resultados ambientais envolvendo 

múltiplos seguimentos da sociedade como as instituições governamentais, 

comunidades, empresas e a sociedade civil organizada.  

A governança, desta forma, está relacionada não só a instituições e 

legislações, mas também a acordos informais que atendam aos interesses 
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sociedade e envolve a compreensão de conceitos e critérios como empowerment 

(empoderamento), participação, capital social, accountability (responsabilização), 

descentralização, educação de qualidade, combate à corrupção, eficiência dos 

mercados, mão-de-obra qualificada, igualdade de gênero, respeito à propriedade e à 

livre iniciativa, distribuição equitativa de renda, entre outros, que estão presentes nas 

intenções de governo e que se torna algo limitado, por ser genérica muito 

abrangente e, distante das realidades locais (COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA 

GLOBAL, 1996; OLSSON, 2007; FONSECA &BURSZTYN, 2008). 

Entretanto, um dos desafios está em criar condições de governança 

adequadas a cada nível de tomada de decisão – do local ao global, considerando os 

interesses de gestores e de toda a sociedade e associadas ao interesse econômico.  

Além disso, é necessário considerar que o processo de governança sobre 

um recurso natural é inerentemente difícil, pois determinados ambientes, assim 

como, as sociedades humanas, são caracterizadas por incertezas e dinâmicas 

complexas, ou seja, passam, por variações naturais, de escalas e hierarquias de 

dependências em relação aos recursos, como também, são influenciados por 

decisões econômicas e políticas nas quais estão inseridas.  

À medida que muitos atores, passam a utilizar os mesmos recursos naturais, 

aumentam as implicações, que vão desde o esgotamento destes recursos a conflitos 

de gestão, logo, é necessário estabelecer acordos entre os mesmos para 

estabelecer regras e práticas comuns, contribuindo para que haja coordenação de 

ações que auxiliem na resolução de conflitos, assim como, a negociação das várias 

compensações, o compartilhamento de informação e a construção de redes de 

conhecimento sobre esse bem comum. Assim, as pesquisas sobre os processos de 

governança ambiental mostram que a gestão que vem de cima para baixo e é 

centralizada, é inadequada para esse fim, logo surgindo à necessidade de que a 

governança seja construída de forma descentralizada (BODIN; CRONA, 2009). 

A descentralização nos processos de governança é fundamental, pois 

proporciona a participação dos sujeitos afetados pelas ações e decisão em torno de 

um determinado recurso, possibilitando que outros atores se insiram na mobilização, 

proporcionando a troca de informações locais e específicas sobre os ecossistemas 

como, por exemplo, o conhecimento das populações tradicionais sobre esses. Todos 
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esses aspectos tornam o processo de governança mais eficaz na resolução de 

problemas e conflitos inerentes ao ambiente (PEREIRA, 2011). 

Os benefícios resultantes do processo de descentralização na governança 

ambiental são diversos. Dentre eles destaca-se, a maior interação entre os diversos 

níveis e atores envolvidos. As decisões ao serem compartilhadas podem aproximar 

as várias esferas públicas, privadas, entidades locais, as comunidades, fazendo com 

que a tomada de decisão fique mais próxima do local, gerando maior 

comprometimento entre os atores e assim propiciar uma maior participação e 

responsabilidades, bem como, torna possível o aproveitamento dos conhecimentos 

locais a respeito dos ecossistemas e dos aspectos culturais (PEREIRA, 2011) 

  

2.3 GOVERNANÇA AMBIENTAL NO CENÁRIO BRASILEIRO 

 

Apesar do acesso e uso dos recursos naturais remontarem ao início da 

colonização, no contexto da gestão pública, esse tema ocupou lugar marginal no 

pensamento nacional, principalmente quanto ao desmatamento (PÁDUA, 2002). A 

carência de estudos mais aprofundados das práticas de exploração dos recursos 

naturais, durante o período colonial dificulta a construção de uma retrospectiva mais 

detalhada da gestão ambiental desse período, denotando, de certa maneira, uma 

relação utilitarista e imediatista com os recursos naturais, com ações pontuais no 

controle do seu uso, como deveres fundamentais do Estado e do cidadão 

(CÂMARA, 2013). 

A legislação ambiental dos anos de 1930 visou regulamentar a apropriação 

de cada recurso natural em âmbito nacional, tendo em vista as necessidades da 

industrialização crescente, com foco voltado para a racionalização do uso e 

exploração dos recursos naturais (água, flora e fauna) e a regulamentação das 

atividades extrativas (pesca, mineração), bem como definir áreas de preservação 

permanente (ALMEIDA et al., 2000). 

A legislação florestal passou por um processo evolutivo após a década de 

1930, alterando a legislação estritamente florestal e de cunho econômico para uma 

ambiental e pontual. Essas transformações têm ocorrido devido a criação de códigos 
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com o objetivo de proteger os recursos naturais, diversificando o controle do Estado 

sobre os mesmos. Desse processo resultaram legislações que regulamentaram o 

uso dos recursos naturais como: o Código das Águas (Decretos n° 24.643/34, n° 

24.672/ 34, n°13/35 e Decreto-Lei nº 852/38); Código Florestal (Decreto nº 

23.793/37); Parques Nacionais (1937); Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (1937); Código de Pesca (Decreto-Lei nº 794/38 e Decreto-Lei nº 

1.631/39); Código de Minas (Decreto- Lei nº 1.895/40); Código das Águas Minerais 

(Decreto- Lei n°7.841/45) (CÂMARA, 2013). 

Em relação à fauna, o Decreto nº 24.645/34 pouco inovou quanto à 

propriedade dos animais, pois manteve a fauna brasileira tutelada pelo Estado. Em 

nenhuma Constituição brasileira (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, EC 69 e 

1988) os animais são declarados como bens da União (NÉTO, 1999). Com o 

advento do Código Civil, em 1916, os animais selvagens passaram a serem coisas 

sem dono e sujeitos à apropriação (Código Civil, art. 593), passando a pertencer ao 

caçador o animal por ele apreendido (Código Civil, art. 595). (NÉTO, 1999 apud 

CÂMARA, 2013). 

Nesse período foram criadas diversas instituições federais, com ação 

mandatária em todo o território nacional, sendo que em alguns casos houve 

replicação de tais instituições em âmbito estadual. São exemplos mais destacados 

dessas instituições federais: o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE); o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF); o 

Departamento Nacional de Prospecção Mineral (DNPM); a Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE); a Superintendência de Desenvolvimento da 

Borracha (SUDHEVEA); o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), entre outras (CÂMARA, 2013). 

Segundo Leis (1997, apud JACOBI, 2006) no Brasil os assuntos relacionado 

as questões ambientais são tratados pelos conselhos de meio ambiente, relatórios 

de impactos ambientais e audiências públicas.  

O início da governança sobre os recursos naturais foi caracterizado por 

ações de Governo que fomentavam o financiamento e o incentivo à produção, 

induzindo a conversão de princípios dessas leis em moeda econômica entre elites 

locais e o governo central. Estabeleceram-se assim, nesse período, relações fortes 
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de poder em uma estrutura centralizada, piramidal-hierárquica com conflitos, 

interesses e dinâmicas intra e inter-regionais, que se reproduziram ao longo das 

décadas seguintes (NEDER, 2002).  

No contexto da gestão dos recursos naturais, a partir da década de 1930, 

iniciou o processo de regulamentar de forma independente e não integrada o uso 

dos recursos naturais, gerando políticas voltadas aos interesses de grupos diversos. 

A partir disso, iniciaram-se conflitos de uso dos recursos naturais e disputas políticas 

com ações isoladas, descoordenadas e dissociadas do senso comum ou da vontade 

dos atores envolvidos. 

Nessa perspectiva de governança, foi necessário o desenvolvimento e a 

implementação de alguns mecanismos de participação da sociedade civil como: os 

fóruns para discutir a Agenda 21 local, os comitês de bacias hidrográficas e as áreas 

de proteção ambiental (APAs). Entretanto, a existência de uma estrutura ambiental 

municipal facilita e fortalece os mecanismos que possibilitam uma participação mais 

abrangente da sociedade. 

O atual cenário brasileiro remete a uma governança voltada ao 

desenvolvimento baseado no setor produtivo - promotor da política econômica e da 

insustentabilidade na área ambiental. Assim, a necessidade de um arcabouço legal 

e institucional para fazer frente aos desafios dos problemas ambientais marcantes 

nesse período contribuiu para o estabelecimento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), que estabeleceu suas 

diretrizes gerais e seus instrumentos de implementação (art. 9°), destacando a 

exigência, em nível nacional, do licenciamento ambiental para as atividades 

utilizadoras dos recursos naturais e consideradas efetivas ou potencialmente 

poluidoras (CÂMARA, 2013). 

Tal contexto político-institucional fez com que várias instituições federais, 

estaduais e municipais se voltassem para a gestão dos recursos naturais, ampliando 

o número de participantes envolvidos nas tomadas de decisão. Quanto ao uso 

desses recursos, esta participação foi ampliada mais efetivamente ao se instituir a 

gestão participativa e ao se assegurar maior diversidade de atores sociais 

envolvidos no planejamento e gestão do uso de recursos naturais. A implementação 

da política nacional do meio ambiente, do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do 
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respectivo Relatório de Meio Ambiente (RIMA) no Brasil, com base no art. 9º da Lei 

nº 6.938/81 e, posteriormente, a Resolução nº 01/86 do Conselho Nacional do Meio 

ambiente (CONAMA) ao introduzir as audiências públicas no processo de 

licenciamento, possibilitou a alocação de mecanismos que favoreçam a governança 

ambiental, contribuindo para um diálogo participativo envolvendo as populações 

interessadas ou afetadas por empreendimentos causadores de impactos ambientais, 

assim como de mobilização no processo de tomada de decisão. 

Neste contexto, a ampliação do diálogo com a inclusão de temas como 

degradação ambiental, desastres naturais, utilização de agrotóxicos, qualidade da 

água e seus efeitos à saúde humana não só são importantes como, apontam para a 

necessidade de novos modelos de gestão, governança do tema e a integração do 

mesmo com a agenda 21 e o programa de cidades sustentáveis (BUSS, et. al, 2012) 

O Programa Cidades Sustentáveis, criado em 2008, pela Rede Social 

Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis juntamente com o Movimento Nossa 

São Paulo apresentam um compilado de múltiplas práticas de sustentabilidade 

urbana que estão em vigência em várias cidades brasileiras, com o objetivo de 

proporcionar referências para a integração de ações públicas e privadas. Tal 

iniciativa pode ser vista, como um começo para a melhoria governança em saúde 

ambiental, pois, tem o objetivo de sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para 

que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e 

ambientalmente sustentável. O programa trabalha com os diversos eixos, dos quais 

saúde ambiental está presente em vários dos objetivos gerais e específicos. 

A governança ambiental brasileira vem sofrendo diversas pressões de 

grupos conflitantes, especialmente em relação ao comportamento dos atores sociais 

na construção de políticas ambientais no Brasil. Exemplos significativos são os do 

processo de licenciamento da transposição do Rio São Francisco e das usinas 

hidrelétricas no Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, e, mais recentemente, da Usina 

Nuclear de Angra III e usina hidrelétrica de Belo Monte. Observa-se posições 

contraditórias e conflitos de interesse entre órgãos governamentais, empresas 

privadas, organizações não governamentais, representações de classe e de grupos 

organizados da sociedade. Tais empreendimentos foram decididos e incluídos como 

metas prioritárias pelo governo federal com forte viés desenvolvimentista, o que 
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opõe as forças políticas descompromissadas com o desenvolvimento nacional aos 

representantes de movimentos sociais radicais, antagônicos aos interesses da 

sociedade e da Nação (CÂMARA, 2013; NOVAKOSKI, 2006). 

Com o desenvolvimento das ações do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) a política econômica influenciou fortemente a governança 

ambiental gerando conflitos de competência no licenciamento ambiental. Criou-se 

uma situação de acirrada disputa entre grupos econômicos para a obtenção dos 

contratos de prestação de serviços (principalmente na construção civil), aliada ao 

asseguramento, pela estrutura do Estado, da governabilidade. Essa situação levou, 

muitas vezes, à opressão de atores e grupos sociais atingidos pelas obras 

planejadas ou já em execução, mostrando as fragilidades ainda presentes no 

processo democrático da tomada de decisão quanto ao desenvolvimento econômico 

do país (CÂMARA, 2013) 

A experiência dos comitês de bacias hidrográficas demonstra a importância 

do exercício da participação civil nesses fóruns, e sua manutenção como um espaço 

de um questionamento negativamente se realiza apenas da forma do processo 

decisório do Estado, mas, também, das relações entre Estado e sociedade civil, no 

campo das políticas públicas (JACOBI, 2006). O conceito de descentralização 

determina que os órgãos e autoridades locais tenham poder de estabelecer regras e 

normas por conta própria, de maneira independente, mas não os exime do controle 

do Estado, visando garantir o atendimento dos interesses locais da sociedade como 

um todo e não apenas de grupos mais fortes e mais organizados (SANTOS, 1997). 

Agências internacionais sustentam que os países em desenvolvimento 

podem impulsionar taxas de crescimento econômico, por meio da introdução de 

medidas de “boa governança”, mas que, geralmente, subestimam o tempo e o 

esforço político necessário para alterar a governança instituída e sobreestimam as 

repercussões dos impactos econômicos (GOLDSMITH, 2007). Poucas são as ações 

efetivadas até o momento com o propósito de resolver a questão da fragmentação 

das políticas, sejam ambientais, ou de outra natureza. Ao contrário, as diferentes 

leis, agências, planos e programas, e outros instrumentos criados durante esse 

período, apenas contribuíram para aumentar essa segmentação 

(CÂMARA;CARVALHO, 2002). Pode-se dizer ainda que a situação atual da 
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governança ambiental, fortemente centrada em instituições governamentais, 

encontra-se comprometida (em termos de credibilidade, pela sociedade) em função 

da ineficiência burocrática, da busca de arrecadação para a manutenção do sistema 

governamental e do fortalecimento do sistema de comando e controle, e em função 

da corrupção, fatores que fortalecem o ceticismo nas instituições públicas 

(ANDERSSON, 1991). 

A governança ambiental no Brasil apresenta elementos típicos das 

definições mais comuns de governança, entre eles a descentralização, a democracia 

e a participação, instruções e padronizações, apesar da pouca efetividade do seu 

alcance pleno. Transparência, equidade, prestação de contas, matriz de 

responsabilidades, estabelecimento de fluxos de trabalho (workflows) 

interinstitucionais na execução de ações, código de conduta e suporte ficam em 

planos secundários no processo de gestão, comprometendo o alcance pleno da 

governança ambiental. 

Câmara (2013) coloca que apesar do crescente interesse na governança 

descentralizada, os governos locais em todo o mundo têm recebido pouca atenção 

sistemática (SELLERS; LIDSTRÖM, 2007). Essa situação é notória na gestão 

ambiental municipal brasileira, em que pesem os esforços da Anamma, do Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério 

das Cidades, entre outras instituições. O estabelecimento de políticas públicas 

legitimadas apenas pelo sistema de representatividade e fundadas na autoridade 

formal demonstra-se ineficaz para a solução dos problemas ambientais (LERNER, 

2006).  

A política econômica brasileira reproduz a dinâmica econômica capitalista e 

globalizada, imediatista e financeiramente predatória em termos de produção, que 

passa a ser a principal matriz orientadora e norteadora do crescimento econômico 

do país, que, com base nas políticas de curto prazo, dá respostas mais rápidas e 

eficientes na dinâmica financeira global (SOUZA, 2004). Pode-se dizer que esse 

quadro resulta no enfraquecimento das políticas públicas e sociais, não fugindo a 

essa regra a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Neste sentido, Neto et. al., (2006) coloca que para conceber um Política 

Nacional de Saúde Ambiental, é necessário incorporar a saúde novos princípios e 
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instrumentos do direito ambiental nacional e internacional, como o principio do direito 

humano fundamental, o da precaução e o da cooperação, que haviam sido 

discutidos na Eco-92. 

Para que haja maior efetividade no monitoramento da saúde ambiental 

enquanto política pública, espera-se dos gestores públicos um maior 

comprometimento com a governança e disposição em envolver estrategicamente os 

pilares do desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

2.4 A GOVERNANÇA EM SAÚDE E AMBIENTE 

 

Para compreender a relação entre saúde e ambiente é importante fazer uma 

retrospectiva da história da saúde para que se possa compreender alguns de seus 

desafios. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 

1988, baseado no princípio da gratuidade que teve como modelo as premissas 

igualitárias do Estado de Bem-Estar Social europeu (OCKÉ-REIS, 2012) e; 

regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que dispõe sobre as condições 

para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Segundo essa legislação, 

as ações e os serviços que integram o SUS devem ser desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo a 

princípios éticos doutrinários (universalidade, equidade e integralidade)1 (BRASIL, 

1988; MENDES; 1999).  

Com a instituição do princípio da universalidade todas as pessoas passaram 

a ter direito ao acesso às ações e serviços de saúde, que anteriormente eram 

restritos as pessoas seguradas pela previdência social ou àqueles que eram 

atendidos na rede privada. A ampliação da cobertura instituída pelo SUS, no que se 

refere ao seu financiamento, foi regulada nos termos da Constituição art. 195. 

                                            
1O Princípio de Universalidade caracteriza a saúde ao ser definido pela Constituição Federal como 
um direito de todos e um dever do Estado, abrange a cobertura, o acesso e o atendimento nos 
serviços do SUS e exprime a ideia de que o Estado tem o dever de prestar esse atendimento à toda 
população brasileira. O Princípio da Integralidade, atribui a população o direito de atendimento de 
forma plena em função das suas necessidades pela articulação de ações curativas e preventivas nos 
três níveis de assistência: atenção básica em saúde, secundária (especialidades e exames 
diagnósticos) e terciária (hospitais). O Princípio da Equidade assegura a consideração das 
diferenças entre os grupos de indivíduos – alocação dos recursos onde às carências são maiores, a 
partir de uma característica redistributiva (BRASIL, 1990). 
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Mas, na prática o sistema de saúde público universal e integral encontra-se 

num processo em construção, uma vez que a universalização ao acesso aos 

serviços de saúde ainda não conseguem atender a todos qualitativamente 

(ANDRADE & ANDRADE, 2010; OCKÉ-REIS, 2012; FLEURY, 2010). 

A ausência da integração das redes de cuidado em saúde aponta para um 

cenário onde não existe uma adequada redistribuição dos recursos humanos, cujo 

dimensionamento está pautado no quantitativo de médicos e enfermeiros, quando 

deveria utilizar as prioridades epidemiológicas e o fluxo de serviços para a definição 

das equipes nas unidades de saúde. O mesmo se aplica aos esforços de 

capacitação de pessoal. Pouco se discute sobre a necessidade de capacitação das 

equipes de saúde, embora, várias alternativas de tecnologias estão sendo 

desenvolvidas para suprir essa necessidade, como por exemplo, o uso da 

telemedicina, a capacitação a distância pela Universidade Aberta do SUS, entre 

outros recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MÈDICE, 2011). 

Atualmente, as equipes nas instituições municipais são capacitadas 

esporadicamente, à medida que instituições estaduais venham a ofertar 

capacitações técnicas. 

Além disso, observa-se que os problemas em relação ao financiamento do 

sistema de saúde tendem a crescer cada vez mais.A prevalência de doenças 

crônicas, surtos de dengue e febre amarela; longas filas de espera por atendimento 

especializado; gastos altos e regressivos com medicamentos; falta de mão de obra 

capacitada nas equipes de saúde somados aos problemas sociais com: pobreza, 

violência, condições sanitárias, fizeram com que o Brasil em menos de trinta anos, 

passe de um país com perfil-morbimortalidade, para um quadro caracterizado por 

enfermidades complexas e onerosas, própria das populações com idades mais 

avançadas, ocasionado pelos padrões de produção e consumo(OCKÉ-REIS, 2012). 

Grande parte dos problemas relacionados a saúde estão diretamente ligados 

as alterações que vem ocorrendo com o meio ambiente. A preocupação com saúde 

e meio ambiente nos grandes centros urbanos, tem contribuído para os debates nas 

mais diversas áreas, promovendo impactos positivos na amplitude de debates 

reflexivos em cursos de graduação, pós-graduação e publicações científicas.. 
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O crescimento econômico das cidades tem levado ao desenvolvimento de 

processos inadequados de produção e a má utilização dos recursos naturais, bem 

como, da adoção de formas inadequadas no tratamento de resíduos sólidos, 

despejando grandes quantidades de esgotos e dejetos não tratados em rios, lagos e 

zonas costeiras. Estas práticas contribuem para o aumento da incidência de 

doenças transmissíveis pela veiculação hídrica, responsável pela morbidade e 

mortalidade de milhares de crianças, adultos e idosos nas cidades brasileiras de 

médio e grande porte (MÉDICE, 2011). 

Nesse contexto, entende-se por governança global da saúde os arranjos 

institucionais existentes com vistas à condução dos assuntos internacionais e 

globais na área da saúde, entre eles o da saúde humana e do ambiente. A 

instituição dominante no cenário da governança global da saúde é a OMS, agência 

especializada das Nações Unidas, criada em 1948. 

Entretanto, a OMS vem passando por um processo de reforma estrutural e 

programática, orientado pelos Estados-membros, que deverá gerar mudanças na 

estrutura, governança e financiamento e estabelecer novas prioridades políticas. As 

referências políticas e técnicas da atuação da OMS nas próximas décadas deverão 

ser os desafios colocados pelos determinantes sociais da saúde e as ações 

intersetoriais, nos termos estabelecidos na Conferência Mundial sobre 

Determinantes Sociais da Saúde, o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de 

saúde universais, equitativos e de qualidade, baseados nos princípios de Alma Ata, 

e os compromissos do desenvolvimento sustentável emanados da Rio+20. 

Uma das críticas à OMS, que desencadeou o processo de sua reforma, tem 

sido a manutenção do foco de ação centrado prioritariamente no ‘controle de 

doenças’, com uma baixa coerência de compreensão da saúde como fenômeno 

social que depende da ação intersetorial sobre os determinantes sociais e 

ambientais. Para tanto, torna-se fundamental o estabelecimento de laços e ações 

efetivas com outros órgãos das Nações Unidas (inclusive os órgãos centrais da 

governança do desenvolvimento sustentável e do ambiente). 

No que diz respeito às questões de ambiente e saúde no contexto brasileiro, 

estas vem influenciando o aporte legal e depois de muitos anos de discussão estão 
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saindo de uma visão tecnicista para uma visão integrada, embora, ainda não seja o 

ideal de construção de agendas no campo da relação ambiente/saúde. 

 

 

 

 

Quadro 4 - Evolução das questões ambiental 
Até 1972 Estocolmo 1972 CNUMAD 1992 RIO+20 

Saneamento Poluição da água Proteção dos oceanos e 
água doce 

Proteção recursos 
hídricos 

Incômodos Poluição do ar Mudanças Climáticas Alterações 
climáticas 

Resíduos domésticos Resíduos industriais Resíduos tóxicos e 
nucleares 

Reciclagem e 
reaproveitamento 

Espécies em extinção Amostra dos 
ecossistemas 

Biodiversidades e 
florestas 

Biodiversidade e 
florestas 

Crescimento Ecosedesenvolvimento Desenvolvimento 
Sustentável 

Economia Verde 

Exploração recursos 
naturais 

Extinção dos recursos Redução de consumo e 
estilos de vida 

Consumo 
Sustentável 

Movimentos da 
sociedade: 
conservacionismo e 
nacionalismo 

Conservacionismo e 
Ecoligismo 

Internacional Ecológica 
(Tratados, ONGS e 
Redes) 

Movimentos 
Sociais 

Educação Sanitária Educação Ambiental Cidadania Planetária Responsabilidade 
Social 

Base legal: Códigos de 
água; Caça, Pesca, 
Florestas, Mineração 

Lei da Política Nacional 
Meio Ambiente 

Constituições e 
convenções 

Novo Código 
Florestal 

Fonte: Adaptado de Médice (2011). 

 

Observa-se no quadro 4 a evolução dos enfoques dados às questões 

ambientais. Porém, em nenhuma das conferencias realizadas observou-se um 

enfoque especifico voltado a área de saúde. A questão da saúde fica apenas 

subentendida. 

 

2.5 BASES PARA UMA GOVERNANÇA EM SAÚDE AMBIENTAL 

 

A interação existente entre saúde e meio ambiente vem sendo discutida por 

pesquisadores na área da saúde desde a antiguidade já na obra de Hipócrates Dos 
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ares, das águas e dos lugares que já apresentava as influências ambientais nas 

condições da saúde humana. 

Diversos conceitos são encontrados na literatura para saúde ambiental. 

Além da definição dada pela OMS, encontram-se na literatura várias definições de 

saúde ambiental. 

"Saúde Ambiental é o campo de atuação da saúde pública que se ocupa das 

formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser humano, que 

podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e o seu bem-estar" (BRASIL, 

1999). 

Em 1993, surge uma definição de Saúde Ambiental, que insere também os 

aspectos de atuação prática. Esta definição foi apresentada na Carta de Sofia, 

documento este produzida no encontro da OMS, realizado na cidade de Sofia, na 

Bulgária. 

Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo 
a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, 
biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere à 
teoria e prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio 
ambiente que, potencialmente, possam prejudicar a saúde de gerações 
atuais e futuras (OMS, 1993, s/p - Grifo nosso). 

 

Analisando a situação da governança em saúde ambiental de forma mais 

global observa-se que a questão de saúde e ambiente já se inicia fragmentada no 

contexto da OMS, uma vez que, o Departamento de Saúde Pública e Meio ambiente 

da OMS interage com um conjunto de temas amplos que inclui: água, saneamento e 

saúde; mudanças climáticas e saúde humana; campos eletromagnéticos, 

contaminação de ar de interiores, contaminação atmosférica, radiação ultravioleta, 

saúde ambiental da criança, dentre outros. Em cada um destes temas são 

desenvolvidos programas, projetos e ações que devido a sua multiplicidade podem 

apresentar baixa efetividade e eficiência, uma vez que utilizam informações de 

outros 34 centros mundiais (BUSS et. al., 2012). 

No Brasil a saúde ambiental durante muito tempo esteve associada somente 

aos problemas de saneamento básico, fortalecimento institucional e formação de 

recursos humanos, voltados essencialmente para a qualidade da água, esgotamento 

sanitário e o manejo dos resíduos sólidos. Com o crescimento do setor industrial a 

instalação de novos aglomerados produtivos e a expansão das atividades agrícolas, 
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novos olhares se voltassem para a saúde pública brasileira, uma vez que, todas 

essas mudanças traziam como resultados negativos altos índices de contaminação 

do ar, a ocupação de áreas sem planejamento urbano, bem como, desníveis 

regionais de renda (NETTO; ALONZO, 2009; OLIVEIRA, 2009). Esses fatores 

fizeram com que surgisse uma preocupação entre os teóricos avançando no 

contexto das universidades, a discussão sobre o estado da saúde ambiental e a 

melhor maneira de enfrentar a problemática. Como também, observou-se a 

necessidade de se estabelecer estratégias de prevenção e mitigação dos impactos 

na saúde humana. 

Os Arts. 23, 196 e 200 da Constituição Federal constituem a base legal para 

a construção da política pública voltada a saúde ambiental. Desde 1970, o MS já 

vem trabalhando em iniciativas que visam à elaboração de uma Política Nacional de 

Saúde Ambiental.  

Art. 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
II. - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 
 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
 
Art. 200 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei: 
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 
de saúde do trabalhador; 
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Com a Conferência Pan Americana de Saúde realizada em 1995, o conceito 

de desenvolvimento sustentável foi introduzido à saúde pública brasileira e 

contribuiu para que no ano de 1997, o MS colocasse em prática o Projeto VIGISUS. 

Tal projeto tinha por objetivo o fortalecimento da Vigilância em Saúde do SUS, se 

tornando o marco para a estruturação da Coordenação Geral de Vigilância 

Ambiental em Saúde (CGVAM). Mas, foi somente em 1999 que se apresentou o 
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primeiro documento com os “Subsídios para a Construção da Política de Saúde 

Ambiental” pelo MS. 

O documento elaborado pela Fundação Nacional do Meio Ambiente 

(FUNASA) em 2002, já preconizava que a atuação da Vigilância Ambiental em 

Saúde em todos os níveis de governo requer articulação constante com os 

diferentes atores institucionais públicos, privados e com a comunidade para que as 

ações integradas sejam implementadas de forma eficiente, a fim de assegurar que 

os setores assumam suas responsabilidades de atuar sobre os problemas de saúde 

e ambiente em suas respectivas áreas (BRASIL, 2002). 

De acordo com Guilherme Netto (2009) a partir da década de 2000 iniciou-se 

o fortalecimento da CGVAM e a coordenação de agendas estratégicas de distintos 

núcleos institucionais envolvendo a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), 

Grupo Temático de Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva (GTS-ABRASCO), Fundação Oswaldo Cruz e Comissão 

Intersetorial de Saneamento e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Saúde 

(CISAMA). Através da unificação destas instituições renovou-se a plataforma política 

da saúde ambiental estabelecida na Rio-92, demonstrando vontade política, 

capacidade técnica-científica, fortalecimento institucional, o que trouxe a questão da 

saúde ambiental do nível global para o local (ROHLFS et. al, 2011; BUSS et. al, 

2012). 

A Instrução Normativa nº 1, de 07 de março de 2000 do MS pode ser 

considerada um marco na evolução da saúde ambiental. Esta normativa 

regulamentou o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA). 

Entre as suas atribuições estão: coordenação, avaliação, planejamento, 

acompanhamento, inspeção e supervisão das ações de vigilância relacionadas às 

doenças e agravos à saúde no que se refere a: 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; e 7) condições saudáveis no ambiente de trabalho. A partir desta, foram 

criados vários sistemas de vigilância: Vigilância em saúde de populações expostas a 

contaminantes químicos (VIGIPEQ); Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos 

Decorrentes dos Desastres Naturais (VIGIDESASTRES); a Vigilância da Qualidade 
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da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA). Estes sistemas têm por objetivo 

melhorar a forma de monitoramento e a elaboração de ações estratégicas para 

minimizar os impactos causados ao ambiente e consequentemente, a saúde da 

população.  

Ainda visando fortalecer o sistema de saúde ambiental, em 2009 o MS, 

realizou a 1ª Conferência Nacional sobre Saúde Ambiental. Esta conferência propôs 

um conjunto de diretrizes para a elaboração de um Plano Nacional de Saúde 

Ambiental, com o objetivo de integrar diversos setores governamentais e a 

sociedade. Os temas debatidos nesta conferência resultaram na publicação 

elaborada pelo Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de 

Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) “Caderno de Texto: I Conferência 

Nacional de Saúde Ambiental” que apresenta um panorama da situação em nível 

nacional, deixando claro que o país ainda está longe de alcançar um modelo de 

desenvolvimento sustentável que permita articular simultaneamente as dimensões: 

social, econômica, ambiental, política e cultural, cuja equidade em saúde ambiental 

seja a prioridades das políticas públicas e, ao mesmo tempo acompanhem o 

crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental. 

A governança em saúde ambiental somente será possível se houver maior 

engajamento político, transparência nas informações, construção de políticas 

públicas democráticas, participativa e inclusiva visando maior eficiência e 

efetividade. Para isso é necessário articular um trabalho conjunto com a participação 

da sociedade civil e suas organizações sociais, bem como, o fortalecimento dos 

grupos mais vulneráveis, fazendo com que seja possível melhorar a situação de uma 

parcela da população mais vulnerável que adoecem e morrem em decorrência de 

causas que poderiam ser evitadas (ROHLFS et. al, 2011; BUSS et. al, 2012; 

AUGUSTO, 2003). 

Todavia, almejava-se um novo cenário a partir da Conferência das Nações 

unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Mas, a saúde e o meio 

ambiente como foco central das discussões da Conferência Rio+20 apenas reforçam 

que esses temas fazem parte de um discurso global. Contudo, o documento final da 

Rio+20, publicado pela  ONU e intitulado “O Futuro que Queremos” estabeleceu a 

necessidade do comprometimento dos países no cumprimento das metas 
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assumidas na Rio-92 e com a implantação da Agenda 21. O item V – quadro de 

ações e segmento apresenta os compromissos reassumidos pelas Nações em 

relação a: Água e Saneamento; Cidades sustentáveis e assentamentos humanos; 

Saúde e população; Oceanos e Mares; Redução do risco e desastres; e as 

mudanças climáticas. Neste documento, estes temas são os que mais se aproximam 

da relação saúde e ambiente, e por isso, devemos incorporá-los tanto nas 

discussões acadêmicas, como nas prioridades das agendas dos gestores locais, 

pois, são de suma importância para que se pense a implementação de estratégias 

de saúde ambiental em nível local. 

A partir disto, espera-se que os compromissos assumidos pelas Nações, 

venham a ser traduzidos nas agendas nacionais e internacionais de 

desenvolvimento, sirvam como definidor de metas e indicadores para o 

monitoramento e avaliação dos processos de governança participativa, envolvendo 

em cada uma das nações governos e sociedade em geral.   

2.6 USO DE INDICADORES PARA A TOMADA DE DECISÃO 

 

A origem da palavra indicador (do latim indicare) representa algo a salientar 

ou a revelar. De igual forma verifica-se que, em relação ao público alvo, seja o 

governo ou a sociedade este método agrega informações que poderão ser 

representadas pelo mesmo tipo de pirâmide. É importante salientar que ao ser 

selecionado um indicador e, ao construir um índice, tal como quando se utiliza um 

parâmetro estatístico, se ganha clareza e operacionalidade e se perde em detalhes 

de informação. Os indicadores e os índices são projetados para simplificar e 

melhorar a comunicação (SOBRAL et. al., 2011; JANUZZI, 2005; OECD, 2007) 

Indicadores são medidas utilizadas para permitir a operacionalização de um 

conceito abstrato ou de uma demanda de interesse programático. Os indicadores 

apontam, indicam, aproximam, traduzem em termos operacionais as dimensões 

sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas 

anteriormente. Presta-se a subsidiar as atividades de planejamento público e a 

formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, possibilitam o 

monitoramento das condições de vida e bem-estar da população por parte do poder 
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público e da sociedade civil,além de serem uma ferramenta parao aprofundamento 

da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes dos 

diferentes fenômenos socioambientais (JANNUZZI, 2005). 

Os indicadores derivados de dados são, em geral, a ferramenta inicial para 

analisar mudanças sociais ou ambientais. Como ferramentas analíticas são 

consideradas importantes por várias razões: (a) ao produzir informações podem ser 

usados como base para avaliações e, portanto (b) contribuir para a formulação de 

políticas públicas e (c) facilitar a interpretação de dados e a comunicação da 

informação a diferentes grupos da sociedade (SEGNESTAM, 2002). 

Os indicadores são fundamentais para subsidiar a formulação de políticas 

sociais, pois, possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da 

população por parte de todos os interessados, além de viabilizar o aprofundamento 

da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes dos 

diferentes fenômenos sociais e ambientais (SESI-PR, 2010). 

Mas, mesmo sendo um modelo que demonstre a realidade, os indicadores 

não podem ser considerados a própria realidade, e como tal devem ser observados 

com cautela pelos tomadores de decisão, uma vez que nem sempre os indicadores 

são analiticamente legítimos e construídos dentro de uma metodologia coerente de 

medição (BELLEN, 2005). 

O processo de construção de um indicador socioambiental para o uso das 

políticas públicas deve obedecer a um objetivo programático inicial, na forma 

operacionalizada pelas ações e viabilizada pelos dados administrativos e pelas 

estatísticas disponíveis. 

Segundo Jannuzzi, (2005), 12 são as propriedades cuja avaliação de 

aderência (+) e de não aderência (-) ou indiferença (0) deveria determinar o uso, ou 

não do indicador para os propósitos determinados conforme apresentado no quadro 

5: 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Propriedades dos indicadores para avaliação de e formulação de políticas públicas. 
PROPRIEDADES DESCRIÇÃO 

Relevância para 

Agenda 

Deve contemplar os indicadores escolhidos em um sistema de formulação e 

avaliação de programas sociais específicos. Indicadores como a taxa de 

mortalidade infantil, a proporção de crianças com baixo peso ao nascer e a 

proporção de domicílios com saneamento adequado são, por exemplo, 

relevantes e pertinentes para o acompanhamento no campo da saúde pública 

no Brasil na medida que podem responder à demanda de monitoramento da 

agenda governamental das prioridades definidas na área nas últimas décadas. 

Validade É desejável na medida em que se disponha de medidas tão “próximas“ quanto 

possível do conceito abstrato ou da demanda de origem. Em um programa de 

combate à fome, por exemplo, indicadores antropométricos ou do padrão do 

consumo familiar de alimentos certamente gozam de maior validade que uma 

medida baseada em renda disponível. 

Confiabilidade Legitima o uso do indicador. 

Cobertura 

populacional e 

Territorial 

Indicadores de boa cobertura são representativos da realidade empírica. Ex: 

Censos demográficos. 

Sensibilidade e 

Especificidade 

É importante dispor de medidas sensíveis e específicas às ações previstas nos 

programas que possibilitem avaliar rapidamente os efeitos (ou não-efeitos) de 

uma determinada intervenção. 

Transparência 

metodológica 

Busca a legitimidade nos meios técnicos e científicos. 

Comunicabilidade Garante transparência das decisões técnicas tomadas por administradores 

públicos. 

Periodicidade e 

Factibilidade 

É a facilidade de obtenção do indicador a custos baixos. 

Comparabilidade Pois permite uma melhoria ao longo do tempo da resolução de problemas, de 

cobertura espacial, e organização logística de campo.  Quatro podem ser 

considerados os grandes grupos de aplicação dos indicadores: (1) Avaliação 
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do funcionamento dos sistemas ambientais; (2) Integração das preocupações 

ambientais nas políticas setoriais; (3) Contabilidade ambiental; e (4) Avaliação 

do estado do ambiente. 

Fonte: Adaptado de Januzzi (2005) 

 

Considera-se importante apresentar alguns dos principais conceitos 

associados à utilização de indicadores e índices, de forma a esclarecer algumas das 

dúvidas que a aplicação que este tipo de ferramenta pode suscitar a partir de 

Januzzi (2005): 

 

a) Parâmetro - corresponde a uma grandeza que pode ser medida com 

precisão ou avaliada qualitativamente e quantitativamente; 

b) Indicador - parâmetros selecionados e considerados isoladamente ou 

combinados entre si, sendo de especial pertinência para refletir determinadas 

condições dos sistemas em análise (normalmente são utilizados com pré-

tratamento, isto é, são efetuados tratamentos aos dados originais, tais como 

médias aritméticas simples, percentis, medianas, entre outros); 

c) Subíndice - constitui uma forma intermédia de agregação entre indicadores e 

índices; pode utilizar métodos de agregação tais como os discriminados para 

os índices. 

d) Índice - corresponde a um nível superior de agregação, onde depois de 

aplicado um método de agregação aos indicadores e/ou aos subíndices é 

obtido um valor final; os métodos de agregação podem ser aritméticos (e.g. 

linear, geométrico, mínimo, máximo, aditivo) ou heurísticos (e.g. regras de 

decisão); os algoritmos heurísticos são normalmente preferidos para 

aplicações de difícil quantificação, enquanto os restantes algoritmos são 

vocacionados para parâmetros facilmente quantificáveis e comparáveis com 

padrões. 

 

É importante ressaltar, o fato de que em uma perspectiva aplicadas dadas 

as características do sistema de produção de estatísticas públicas no Brasil, é muito 

raro dispor-se de indicadores sociais que gozem plenamente de todas as 

propriedades listadas na tabela anterior. Desta forma, o importante é que a escolha 
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dos indicadores seja fundamentada na avaliação crítica das propriedades 

anteriormente discutidas e não simplesmente em sua tradição de uso.(JANUZZI, 

2005). 

Desta forma, os indicadores têm como papel principal a transformação de 

dados em informações relevantes para os tomadores de decisão e o público. Em 

particular, eles podem ajudar a simplificar um arranjo complexo de informações 

sobre saúde, meio ambiente possibilitando uma visão “sintetizada” das condições e 

tendências existentes (VON SCHIRNDING, 2002). Porém, sozinhos estes não 

reproduzem nenhum tipo de melhoria. É necessário o estabelecimento de metas e a 

avaliação destas para alcançar os resultados esperados (MEADOWS, 1998). 

No setor de saúde, os indicadores mais comumente utilizados são os 

demográficos (grau de urbanização, mortalidade, esperança de vida ao nascer), os 

socioeconômicos (níveis de escolaridade, PIB, razão de renda, proporção de pobres, 

taxa de desemprego), os relacionados a morbidade (incidência e taxas de doenças 

específicas, internação hospitalares, causas de doenças); relacionados a recursos 

(número de profissionais por habitantes, gasto público), além de cobertura, 

proporção de internação, cobertura da rede de abastecimento de água tratada, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo.  

Na área ambiental, alguns indicadores são relativamente novos em termos 

mundiais, ao contrário dos indicadores sociais e de saúde. Diversos estudos estão 

sendo desenvolvidos para a construção de indicadores na área ambiental uma vez 

que nesta área com se conta com uma tradição de produção de indicadores e 

estatísticas (SOBRAL et. al, 2011; BELLEN, 2005).As primeiras iniciativas para o 

desenvolvimento de indicadores na área ambiental, mas precisamente, no 

desenvolvimento sustentável partiu da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e posteriormente foram sendo reaplicadas por 

diversos órgãos governamentais (SEGNESTAM, 2000).  

Na agenda 21, produto da Rio-92 já ficou estabelecido no capítulo 6, que a 

proteção e promoção das condições de saúde humana se encontram intimamente 

relacionadas ao desenvolvimento e, portanto, exigem esforços para que haja uma 

melhoria ambiental e socioeconômica (AGENDA 21, 2004). 



67 

 

 

 

Desta forma, vários esforços vêm sendo realizados no Brasil e em outros 

países na construção de indicadores que possam contribuir para o monitoramento e 

avaliação da dimensão ambiental social, econômica e institucional. Tais indicadores 

são fundamentais para que se estruture sistemas que permitam articular o 

monitoramento da situação ambiental com a vigilância sobre os determinantes e 

condicionantes das populações expostas, permitindo, comparações, identificações, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas em relação a situação de saúde da 

população (SOBRAL et. al., 2011;  BARCELLOS, 2011). 

2.7 MODELO DE ORGANIZAÇÃO DE INDICADORES 

 

 

De acordo com Tapio et. al. (2008), a primeira iniciativa em se analisar a 

relação de “causa e efeito” das atividades humanas sobre o ambiente natural foi da 

Rapport e Friend em 1979, por meio do modelo “stress-resposta”, que foi utilizado 

pela Divisão Estatística das Nações Unidas - UNSD no trabalho “Environment 

Statistics Section” (EUROSTAT, 2001). 

Na saúde ambiental, geralmente as ocorrências são identificadas por meio 

de acidentes, doenças e outros agravos ocasionados pelas alterações ocorridas no 

ambiente. Porém, a definição de casos no qual a pessoa teve sua saúde afetada por 

um fator ambiental adverso ainda é considerada crítica, uma vez que, os sinais e 

sintomas apresentados são inespecíficos, podendo alterar o quadro clinico das 

pessoas após muito tempo e/ou anos a exposição inicial (CARDOSO, 2005; 

RADICCH; LEMOS, 2009). 

 Neste sentido, Radicch&Lemos (2009) colocam que ainda é complexa a 

identificação das relações causa-efeito, especialmente dos grupos mais vulneráveis 

(crianças e idosos), que estão em risco por diversas vias, como por exemplo, a 

poluição do ar. Sendo assim, necessitam de intenso esforço científico e tecnológico 

para mensurar a grandeza do risco, visto que há consideráveis incertezas em 

estimar tanto as exposições como os efeitos e suas relações.  

Partindo deste cenário, várias metodologias vêm sendo analisadas, com o 

objetivo que esta possa ser aplicada as diferentes níveis (desde o nacional até o 
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local), estabelecendo conexões causais e demonstrando a complexidade na relação 

causa-efeito, bem como, as várias interações que ocorrem em diferentes níveis e em 

componentes diversos (CAMELLO et. al., 2009). 

 

 

 

2.7.1 Modelo Pressão-Estado-Resposta (PER) 

 

 

A OCDE teve em 1993 a iniciativa de utilizar o modelo Pressão-Estado-

Resposta (PER) como um marco ordenador2 na construção de indicadores 

ambientais capazes de monitorar a situação ambiental e suas causalidades. 

O PER assume implicitamente que existe uma causalidade na interação dos 

diferentes elementos da realidade, auxiliando os tomadores de decisão e o público 

em geral na compreensão das relações entre os problemas ambientais e as 

condições econômicas e socioculturais (OCDE, 2003). 

Uma das vantagens do modelo PER é que este apresenta uma visão global 

dos diversos elementos que compõem a problemática ambiental, facilitando desta 

forma a realização de um diagnóstico do problema, que vai além da identificação da 

degradação ambiental, inclui no diagnóstico o impacto, suas causas, e as ações que 

podem contribuir para a melhoria do cenário (OCDE, 2003). 

No modelo PER (Figura 4), os indicadores de pressão (P) representam as 

atividades humanas (energia, transporte, indústria, agricultura, outros) que exercem 

pressões indiretas e/ou diretas (poluição, geração de resíduos e uso dos recursos 

naturais) sobre o meio. Essa pressão altera de alguma forma a qualidade e o estado 

ambiente (solo, ar, água, recursos naturais), assim, os indicadores de estado (E) 

refletem a situação ambiental; E, os indicadores de resposta (R), por sua vez, 

demonstram a extensão e a intensidade das reações da sociedade ao responder às 

mudanças e às preocupações ambientais, geralmente são caracterizados por ações 

                                            
2
Marco ordenador é uma classificação de indicadores em categorias ou um modelo teórico 

específico de um tema, utilizado para a interpretação dos resultados apresentados pelos indicadores 
(SCANDAR NETO, 2006) 
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de mitigação e/ou prevenção sobre os problemas que ocorrem (SOBRAL et. al, 

2011). 

 

 

Figura 4 – Modelo Pressão-Estado-Resposta 
Fonte: Adaptado de Polette (2006) 

 

 

Entretanto, este modelo apresenta limitações. Uma das limitações deste 

modelo está no fato que ao relacionar as causas e efeitos, este apresenta relações 

lineares de forma simplificada de uma situação complexa, que envolve múltiplas 

causas e a interação de diversos fenômenos sociais, econômicos e ambientais, 

estimulando assim, a tomada de decisão e ações corretivas apenas de curto prazo. 

(OCDE, 2003; MARTINEZ, 2001). 

 

 

2.7.2 Modelo Pressão-Estado-Impacto-Respostas (PEIR) 
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O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) realizou 

uma adaptação ao modelo PER, e incluiu na estrutura do PER o componente 

‘Impacto’, criando o modelo de PEIR (Pressão-Estado-Impacto-Resposta) a fim de 

monitorar e avaliar os efeitos das pressões exercidas sobre o meio ambiente e os 

possíveis impactos causados a saúde do ser humano (OLIVEIRA, 2007; SOBRAL 

et. al, 2011). 

A estrutura do modelo PEIR (Figura 5) é formada pelos indicadores de 

Pressão (P) caracterizados pelas atividades humanas sobre as condições 

ambientais, que afetam o Estado (E) (a atual condição do ambiente) de seus 

componentes, que, consequentemente, geram Impactos (I) sobre a saúde humana e 

os indicadores de Resposta (R) apresentam as possíveis soluções que podem ser 

elencadas acerca dos problemas identificados (SOBRAL et. al, 2011; OLIVEIRA, 

2007; ARAUJO-PINTO, 2011). 

 
Figura 5 – Modelo Pressão-Estado- Impacto – Resposta 
Fonte: Adaptado de Sobral et. al. (2011) 

 

Esses componentes da matriz respondem às seguintes questões básicas 

aplicáveis a qualquer escala territorial com o objetivo de identificar (a) O que está 

acontecendo ao meio ambiente? (Estado); (b) Por que isto está 

acontecendo?(Pressão); (c) Qual é o impacto causado pelo estado do meio 

ambiente? (Impacto); (d) O que estamos fazendo a respeito?(Resposta) e; (e) O que 

acontecerá se não agirmos agora? (Cenário futuro) (PNUMA, 2004) 
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Uma das aplicações do modelo PEIR está na publicação do PNUMA que fez 

uma adaptação do modelo PEIR à realidade brasileira, para a elaboração do Informe 

Global Environment Outlook – GEO, que é um estudo piloto de aplicação da 

metodologia GEO Cidades3. O projeto GEO aborda diversos temas geográficos 

ligados ao tema ambiental, e é uma contribuição para avaliações ambientais do meio 

urbano (ARIZA; ARAUJO NETO, 2010). A partir desta metodologia, foram redigidos 

os documentos - Relatório Ambiental Urbano Integrado para as cidades do Rio de 

Janeiro e Manaus (2002), São Paulo (2004) (SOBRAL et. al, 2011). 

 

 

2.7.3Modelo Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (DPSIR). 

 

A terceira reinterpretação da abordagem PER, resultou na estrutura 

DrivingForce-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR), constituindo uma 

ferramenta mais completa para a análise de problemas ambientais. Desta forma este 

modelo procurou integrar nas análises ação indutoras, que exercem pressão ao 

meio ambiente e que estão alterando o seu “Estado”.Tais alterações podem causar 

“Impactos” que necessitam de “Respostas” da sociedade de maneira a modificar ou 

minimizar o efeito das ações humanas. Estas respostas geralmente correspondem a 

ações gerenciais que podem ser dirigidas a todos ou a qualquer elemento do modelo 

(EEA, 1999). 

Assim, o sistema DPSIR (figura 6) está baseado no conceito da causalidade, 

ou seja, os elementos que caracterizam a “Pressão” sobre o meio ambiente se 

relacionam às atividades humanas e sua dinâmica (as causas dos problemas 

ambientais), enquanto os de “Estado” dizem respeito às condições do ambiente que 

resultam dessas atividades e os indicadores de “Impacto” se referem aos efeitos 

adversos à qualidade de vida, aos ecossistemas e à socioeconomia local e, por fim, 

os de “Resposta” revelam as ações da sociedade no sentido de melhorar o estado 

do meio ambiente, bem como, prevenir, mitigar e corrigir os impactos ambientais 

                                            
3GEO Cidades são informes desenvolvidos com o apoio do Ministério do Meio Ambientee o Escritório 
Regional para a América Latina e Caribe do PNUMA com o objetivo de oferecer aos gestores dados 
considerados essenciais para enfrentar as questões ambientais urbanas, e fornecera sociedade 
ampla informação sobre a situação ambiental das cidades (PNUMA, 2004). 



72 

 

 

 

negativos decorrentes daquelas atividades (atuando, assim, diretamente tanto nos 

impactos quanto nas pressões e no estado do meio ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Modelo DPSIR 

Fonte: Elaborado com base em EEA, 1999. 

 

 

2.7.4 Modelo Força Motriz-Pressão-Situação-Exposição-Efeito- Ações (FPSEEA). 

 

 

Tomando como base os princípios da Declaração do Rio 92, da Agenda 21 e 

recentemente da Ri+20, os tomadores de decisão tem reconhecido a saúde humana 

como foco central das discussões sobre o desenvolvimento sustentável, bem como, 

a importância de conservar o meio ambiente.  

Associado a isso, está a preocupação de cumprimentos de metas em Prol 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que prevê a redução dos 

índices de mortalidade e morbidade da população, tendo realizado investimentos 

para haver mudanças nos determinantes da saúde, o que evidencia a necessidade 

de se ampliar as análises sobre a saúde pública e saúde ambiental (FRANCO NETO 

et. al., 2006).Tal necessidade se confirma, uma vez que, as pessoas ficam expostas 

ao ambiente em que vivem e consequentemente, reagem às ameaças (diferentes 

condições físicas, químicas, biológicas, sociais,culturais e econômicas) provocadas 

por este (CARNEIRO et. al., 2012).  . 

Respostas 

Pressões 

Estado 

Impacto 

Força 

Motriz 
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A OMS adaptou o modelo Pressão-Estado- Resposta (PER) da OCDE e o 

modelo de Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR) elaborado pelo PNUMA 

articulado a outras instituições, criando uma abordagem conceitual baseada no 

modelo Força Motriz-Pressão-Situação-Exposição-Efeito-Ação (Matriz de FPSEEA). 

(PNUMA, 2004; CASTRO, GOUVEIA, ESCAMILLA-CEJUDO, 2003; CORVALÁN, 

KJELLSTRÕM, SMITH, 1999).Com a construção da Matriz de FPEEA foi 

desenvolvida uma abordagem conceitual de organização de indicadores em saúde 

ambiental com o objetivo de mensurar e monitorar os possíveis agravos à saúde 

decorrentes das constantes e intensas mudanças sociais, econômicas e ambientais. 

Esse modelo de organização dos indicadores amplia as dimensões 

abordadas pelos modelos que a precederam – PER, PEIR e DPSIR e incluem as 

forças motrizes, a exposição e os efeitos, incorporando a relação das exposições 

aos problemas ambientais, como a poluição, e os possíveis efeitos, diretos ou 

indiretos, sobre a saúde dos humanos, e tem sido utilizado desde as discussões da 

implantação da Vigilância em Saúde Ambiental no âmbito do SUS (FREITAS et. al, 

2011). 

O Modelo FPSEEA trabalha, prioritariamente, com a identificação e a 

organização de dados existentes na construção de indicadores voltados à vigilância 

da saúde de populações e ambientes específicos, o que permite compreender os 

determinantes, em diferentes níveis, do uso de determinadas tecnologias ou 

processos que desencadeiam efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana 

(CORVALÁN, 1995; OLIVEIRA, 2007). Caracteriza-se, portanto, como um 

instrumento estratégico para o gerenciamento de problemas de saúde e ambiente, 

de fundamental importância para gestores ou tomadores de decisão, bem como 

demais atores envolvidos nos processos decisórios correlatos. 

O modelo FPSEEA (figura 7) consiste da construção de uma matriz de 

análise composta de seis estágios que correspondem à identificação de:Força motriz 

(F), Pressão (P), Situação (S), Exposição (E), Efeitos (E) e Ações (A). A força-motriz 

corresponde aos fatores que influenciam para as mudanças das situações 

ambientais e, que poderão afetar a saúde como, por exemplo, a formação de 

favelas, que expõem a população a riscos ambientais devido à grande quantidade 

de pessoas que vivem em condições vulneráveis. Esse processo tende a levar ao 
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aumento intensivo das atividades humanas no local, aumentando a necessidade de 

serviços básicos (saneamento básico, água tratada) e contribuindo para a 

degradação dos recursos naturais, resultando em forte pressão sobre a situação 

ambiental. Tais pressões se expressam como consequência da intensa atividade 

produtiva (desde a extração dos recursos naturais até a geração de resíduos 

produzidos pelo consumidor final) e a ocupação humana.  

Assim, a situação do ambiente é alterada e de acordo com a intensidade 

dessas pressões (solo e água contaminados por produtos químicos, concentração 

de poluentes) resultam em efeitos negativos sobre a saúde, dependendo da forma 

como a população foi exposta a essas pressões. A exposição é um determinante na 

construção de indicadores, porém, de difícil mensuração dos efeitos que podem 

advir da inter-relação sobre a exposição de determinada situação ambiental sobre a 

saúde humana. Esses feitos, por sua vez, estão relacionados ao tempo de duração, 

da via de exposição, do local sendo que, estes podem ser irreversíveis, não apenas 

agravando os casos de doenças, mas também, podem levar a óbitos.  

Assim, a inter-relação dos problemas ambientais e seus efeitos a saúde 

humana tem originado em desafios para os gestores e tomadores de decisão, visto 

que a formação de políticas públicas e ações de mitigação deverão estar voltadas 

para diferentes níveis (nacional, regional e local), sendo capaz de gerar intervenções 

remediadoras de curto prazo ou ainda de longo prazo, como por exemplo, as metas 

da ODM. 
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Figura 7 – Modelo Força Motriz-Pressão-Situação-Exposição-Efeito-Ação 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2011) 
 

A vantagem do modelo Força Motriz-Pressão-Situação-Exposição-Efeito-

Ações em relação aos anteriores é que ele permite maior flexibilidade na análise das 

inter-relações dos diferentes níveis da matriz e, ao mesmo tempo, incorpora os 

indicadores de saúde na avaliação ambiental (SCHULTZ; HACON; SILVA, 2008). 
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3 OBSERVATÓRIOS DE GOVERNANÇA EM SAÚDE AMBIENTAL: 
UMESTUDO DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS NO AMBITO NACIONAL 

 

No Brasil, nos últimos dez anos várias iniciativas foram criadas para 

disseminar informações para sociedade de forma mais transparente. A criação de 

observatórios se insere nas discussões acadêmicas e científicas como parte de um 

processo participativo do acesso a informação sobre as ações de governo, cuja 

opinião do cidadão se torna fundamental para o entendimento das necessidades 

locais. 

No Brasil o acesso a informação é um direito garantido pela Constituição 

Federal que em seu art. 5º, inciso XXXIII, estabelece que: 

 
Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL, 
1988). 

 

A informação é de fundamental importância em qualquer processo decisório, 

nas diversas áreas do conhecimento. Sendo assim, cada vez mais a sociedade tem 

sido seletiva na divulgação das informações e na utilização das mesmas, 

certificando-se de sua origem e de seu embasamento.  Esse comportamento tem 

instigado a criação de instituições especializadas em disponibilizar tais conteúdos: 

os observatórios. 

A origem dos observatórios foi marcada pelo surgimento dos observatórios 

astronômicos e meteorológicos (ALBORNOZ; HERSCHMANN, 2006). Tendo 

evoluído no século XX, mais precisamente após a década de 1990 na área social e 

política, como uma forma de democratizar a participação do cidadão. 

Assim, a União Européia, órgãos governamentais e não governamentais 

vem implantando os observatórios para disseminar informações variadas, cujo ponto 

em comum é o monitoramento do desempenho de um setor ou tema específico, 

através da coleta, registro e acompanhamento de dados capazes de contribuir na 

elaboração de indicadores e metodologias de análises de determinada situação 

(ALBORNOZ; HERSCHMANN, 2006). 
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Tais observatórios podem ser vinculados a um órgão de governo, ou a uma 

universidade, pode ser uma ONG ou um organismo multilateral, ou ainda, constituir-

se na forma de uma associação independente (ESCWA-UN, 2010). 

Para Novelli (2006), houve uma significativa mudança na pauta de temáticas 

consideradas importantes para a saúde, principalmente a partir da publicação do 

Relatório Lalonde - A new perspective in the health of Canadians.  

Os observatórios são entidades “cuja atividade consiste na compilação de 

informação de um setor social, o diagnóstico de sua situação, a previsão de sua 

evolução e a produção de informes que sirvam para fundamentar a tomada de 

decisões diante das demandas deste setor social” (ENJUTO, 2010, p. 10). 

Farné (2011, p.431) define observatórios como “um conjunto dinâmico de 

atividades e produtos”.  

Independente da temática e/ou da área do conhecimento, estes são 

relevantes, porém muito pouco estudados. Isso se confirma pela escassez de 

bibliográfica sobre o tema (BEUTTENMULLER, 2007; SANTORO; XAVIER, 2009). 

A ampliação da gestão participativa nas cidades está amparada na 

divulgação de informações. A criação de instrumentos e ferramentas que 

possibilitem um maior conhecimento da realidade local faz com que o cidadão 

participe das tomadas de decisão de forma mais qualificada. Por isso, o 

desenvolvimento de vários observatórios em diversas cidades do mundo, com o 

objetivo de sistematizar informações e integrar os atores envolvidos nos processos, 

contribui para ampliação do leque de informações. 

Além disso, tais observatórios visam ultrapassar as limitações de indicadores 

tradicionais construídos de forma distanciada da realidade local. Estimular a 

participação dos diversos segmentos da sociedade é fundamental na construção de 

indicadores que melhor expressem as condições sociais e o nível democrático em 

que vivem. 

Na área da saúde ambiental, essa necessidade se torna ainda maior, visto 

que a sociedade precisa estar preparada para contribuir tanto com o processo 

participativo nas decisões locais, como também, necessitam atuar frente aos 

problemas que sua saúde poderá vir a sofrer ao estarem expostas as alterações do 

meio. 
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Assim, este capítulo tem por objetivo apresentar as experiências exitosas de 

observatórios de governança, tendo como foco a saúde ambiental. 

Ao final da busca pelos observatórios de governança em saúde ambiental, 

foram encontrados 32 observatórios, dos quais foram selecionados 02 observatórios 

intencionalmente para realização de um estudo de caso. 

 

3.1 OBSERVATÓRIOS DE GOVERNANÇA NO AMBITO NACIONAL 

 

 

Na busca pelas palavras-chave “observatório de governança” no idioma 

português, encontramos um total de 10.200 resultados, porém, nem todos os 

resultados encontrados eram relacionados a home page de observatórios. 

Entretanto, devido à particularidade do tema, houve a necessidade de se analisar os 

resultados aplicando-se critérios de seleção. Nesta etapa utilizou-se como critério de 

seleção analisar apenas os resultados relacionados a observatórios de governança 

que possuíam alguma relação com o tema em estudo e que apresentassem no seu 

conteúdo algum tipo de indicador.  

Nesta busca identificou-se um total de 32 observatórios brasileiros. Em cada 

observatório analisado elencou-se para critério de análise: o ano de criação e os 

indicadores utilizados: Ambiental (A); Educação (E); Social (S); Cultural (C); 

Governança (G); Participativo (PA) - (quadro 6). 
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Quadro 6 – Observatórios existentes no contexto nacional 

Item Observatório Ano 
Indicadores 

A E S C G PA 
1 Observatório das Metrópoles – rio de Janeiro/RJ 1997       
2 Rede Observatórios de Recursos Humanos em Saúde 

– Brasília/DF. 
1999       

3 Observatório de saúde urbana de Belo Horizonte – 
Belo Horizonte/MG 

2002       

4 Observatório de Favelas - Rio de Janeiro/RJ. 2003       
5 Observatório de Sustentabilidade e Governança – 

Florianópolis/SC 
2006       

6 Observatório do Milênio – Belo Horizonte/MG. 2006       
7 ORBIS – Curitiba/PR. 2006       
8 Rede da Sustentabilidade – Curitiba/PR. 2006       
9 Observatório de Gestão Pública Participativa (OGPP) 

– São Cistovão/SE. 
2007       

10 Observatório do Cidadão – Rede Nossa São Paulo – 
São Paulo/SP. 

2007       

11 Movimento Nossa Ilha Mais Bela – Ilha Bela/SP 2007       
12 Movimento Rio Como Vamos – Rio de Janeiro/RJ 2007       

13 Observatório da cidade de Porto Alegre (Observa 
POA) – Porto Alegre/RS 

2008       

14 Observatório Social de Itajaí – Itajaí/SC 2008       
15 Movimento Nossa Belo Horizonte – Belo 

Horizonte/MG. 
2008       

16 Movimento Niterói como vamos? – Niterói/RJ 2008       
17 Movimento Rede Nossa Salvador – Salvador/BA 2008       
18 Observatório Social de Florianópolis – 

Florianópolis/SC 
2009       

19 Observatório do Recife- Recife/PE 2009       
20 Movimento Inova tatiaia – Tatiaia/RJ 2009       
21 Observatório da Saúde no Legislativo – Brasília/DF 2009       
22 Observatório de Saúde UFSC – Florianópolis/SC 2009       
23 Observatório Social de Brusque – Brusque/SC. 2010       
24 Observatório de Desenvolvimento Regional – 

Blumenau/SC. 
2010       

25 Movimento Nossa Betim – Betim/MG 2011       
26 Rede Nossa Camaçari – Camaçari/BA 2011       
27 Instituto Observatório de Saúde Ambiental – Belém do 

Pará/PA 
2011       

28 Observatório Nacional de Clima e Saúde – FIOCRUZ 
– Brasília/DF 

2011       

29 Centro de Conhecimento em Saúde Pública – 
Brasília/DF 

2011       

30 Observatório Social de Niterói- Niteró/RJ 2012       
31 Movimento Joinville Nossa Cidade – Joinville/SC 2012       
32 Observatório Epidemiologia e Saúde Ambiental – São 

Paulo/SP 
2012       

Fonte: Dados da pesquisa 

NOTA: Ambiental (A); Educação (E); Social (S); Cultural (C); Governança (G); Participativo (PA) 

 

Dos 32 observatórios identificados, observou-se que a origem das 

instituições se deu na década de 1990 e que entre 2006 a 2010 foi o período em que 
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se mais constituíram observatórios (quadro 7). A região sudeste é pioneira na 

quantidade de observatórios. 

 

Quadro 7 – Resumo da Localização dos Observatórios por região do país 

Anos 
Número de 

Observatórios 
Região do País 

1995-2000 02 Sudeste / Centro-Oeste 

2001 -2005 02 Sudeste 

2006 - 2010 20 Sudeste / Sul / Centro-Oeste/ Nordeste 

2011 - 2012 08 Norte / Sul / Centro-Oeste/ Sudeste/ 

Nordeste 
Fonte: Dados de Pesquisa  

 

Ao analisar os indicadores dos observatórios, verificou-se que apenas 12 

observatórios utilizam a metodologia participativa na elaboração de indicadores. Os 

demais apenas divulgam dados estatísticos secundários construídos por órgãos 

como o IBGE, Instituto de Pesquisas Econômicas,entre outros.  

Quanto aos observatórios voltados para área de saúde ambiental, estes são 

instituições criadas recentemente, sendo que em seus conteúdos não haviam ainda 

informações disponibilizadas. Em alguns casos, as informações limitavam-se a 

disponibilidade de publicações científicas e a noticias sobre o andamento da 

vigilância em saúde ambiental na região.  

Em todos os casos, infelizmente não apresentavam nenhum estudo 

detalhado sobre a real situação da saúde ambiental em municípios brasileiros. 

No entanto, sendo o foco do presente trabalho a governança em saúde 

ambiental, optou-se por analisar com profundidade as metodologias de análise do 

Movimento Nossa São Paulo (MNSP) e do ORBIS de Curitiba devido aos mesmos 

terem indicadores consolidados em diversas dimensões de análise e por 

constituírem redes. 

 

3.1.1O Movimento Nossa São Paulo 

 

O Movimento Nossa São Paulo foi criado em 2007, tendo sito inspirado no 

“Projeto Bogotá Como Vamos?”, criado em 1997 na cidade de Bogotá na Colômbia. 
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Naquele país, este tem como objetivo promover iniciativas que motivassem a 

participação dos cidadãos nas discussões sobre desenvolvimento sustentável, da 

ética e da democracia participativa. Nesses 15 anos de existência o projeto 

expandiu-se, servindo de modelo para outras cidades colombianas e também 

brasileiras, a exemplo da cidade de São Paulo. 

Com o propósito de construir uma força política, social e econômica, 

comprometendo sociedade e governo na participação ativa na agenda e no alcance 

de conjunto de metas que visem oferecer melhor qualidade de vida para todos os 

habitantes da cidade de São Paulo, transformando-a em uma cidade segura e 

sustentável, em 2010, o movimento passou a se chamar Rede Nossa São Paulo, 

formada por 697 organizações da sociedade civil (MNSP, 2012). 

Dentre as suas ações destacam-se os seguintes projetos, campanhas e 

programas: Campanha "Você no Parlamento"; IRBEM - Indicadores de Referência 

de Bem-Estar no Município; Programa Cidades Sustentáveis; Fórum Empresarial de 

Apoio à Cidade de São Paulo; Nossa São Paulo na Câmara; Orçamento per capita e 

indicadores socioeconômicos por subprefeituras; Pesquisas IBOPE anuais sobre 

mobilidade urbana; Rede por cidades justas e sustentáveis entre outros. 

O projeto IRBEM é um Projeto lançado em 2009 que tem por objetivo 

elaborar um conjunto de indicadores que reúnem também aspectos subjetivos sobre 

as condições de vida em São Paulo. 

O questionário do Projeto IRBEM é composto de 41 perguntas relacionadas 

a aspectos sobre as condições de vida do cidadão. A partir da metodologia do 

Projeto IRBEM são divulgados anualmente, através de relatórios setoriais de 

informações e indicadores sobre a região metropolitana de São Paulo, visando 

chamar a atenção da sociedade civil, governos, empresas e instituições sobre as 

condições e os modos de vida dos cidadãos, a fim de que as ações públicas e 

privadas tenham como foco principal o bem-estar das pessoas (MNSP, 2012). 

O projeto também identifica a percepção do cidadão em relação à 

governança, abordando questões relacionadas ao acesso à informação, 

transparência nas informações divulgadas pelo poder público e participação da 

sociedade na tomada de decisão. 
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Além disso, o Movimento Nossa São Paulo é responsável pelo Programa 

Cidades Sustentáveis no Brasil. O Programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de 

sensibilizar, mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se 

desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. 

São grandes os desafios e, para alcançar com êxito o objetivo proposto, que 

é de implementar ações que contribuam com a sustentabilidade, será necessário o 

envolvimento de cidadãos, organizações sociais, empresas e governos. (REDE 

NOSSA SÃO PAULO, 2012). 

Para a área da saúde o programa apresenta os seguintes objetivos: 

 

 Disseminar informações no sentido de melhorar o nível geral dos 

conhecimentos da população sobre os fatores essenciais para uma vida 

saudável, muitos dos quais se situam fora do setor restrito da saúde. 

 Promover o planejamento urbano para o desenvolvimento saudável das 

nossas cidades, garantindo ações integradas para a promoção da saúde 

pública. 

 Garantir a equidade no acesso à saúde com especial atenção aos pobres, o 

que requer a elaboração regular de indicadores sobre o progresso na redução 

das disparidades. 

 Promover estudos de avaliação da saúde pública, a gestão participativa e o 

controle social sobre o sistema de saúde. 

 Determinar aos urbanistas para integrarem condicionantes de saúde nas 

estratégias de planejamento e desenho urbano. 

 Promover a prática de atividades físicas - individuais e coletivas - que 

busquem enfatizar os valores de uma vida saudável. (AÇÃO LOCAL PARA 

SAÚDE. Programa Cidades Sustentáveis). 

 

Desta forma, o Programa Cidades Sustentáveis faz uso das seguintes 

ferramentas: 
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a) Plataforma Cidades Sustentáveis, inclui na agenda para a 

sustentabilidade das cidades que incorpora de maneira integrada as 

dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural;  

b)  Indicadores, associados aos eixos da plataforma que farão parte dos 

compromissos de candidatos(as) e prefeitos(as) – 100básicos e mais de 

300 gerais; 

c) Boas Práticas, que contempla casos exemplares e referências nacionais 

e internacionais.  

 

Cabe salientar que os indicadores são as ferramentas que mais se 

aproximam das análises de trabalho. 

 

3.1.2 Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade – ORBIS. 

 

 

O ORBIS foi criado em 2004, através de uma iniciativa do Sistema 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema FIESP), do Serviço Social 

da Indústria (SESI-PR) e do Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD). Sua 

constituição foi inspirada no Observatório Global Urbano (GUO) da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Em 2005, o ORBIS desenvolve o sistema URBANINFO. 

Trata-se de um sistema de informações locais sobre o Paraná, com a plataforma 

DevInfo (disponibilizada pela Organização das Nações Unidas) e adaptada às 

características locais pelo ORBIS. 

Com o Sistema DevInfo é possível ter acesso aos indicadores organizados 

por temas (ambiental, econômico, governança e social); por setores (educação, 

saúde, meio ambiente, habitação); e também pelos ODM´s, bem como, permite 

monitorar indicadores, construir tabelas, gráficos e mapas para todos os municípios 

do Paraná. 

A partir de 2009 suas ações estão voltadas aos Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio, das Nações Unidas, com o desenvolvimento do Portal 

ODM que apresenta panorama sobre o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio nos 5.564 municípios brasileiros, o qual contou com a parceria do PNUD, 
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UNICEF, IPEA e Presidência da República. Assim, desde então o observatório tem 

realizado monitoramento dos indicadores ligados aos objetivos do desenvolvimento 

do milênio. Dos 48 indicadores apresentados pela ONU para monitorar as metas dos 

08 ODM, o ORBIS monitora periodicamente apenas 31 indicadores, devido à falta de 

disponibilidade de dados para todos os municípios paranaenses. 

 

*** 

 

As análises documentais, realizadas nos observatórios estudados 

demonstram que, tanto a Rede Nossa São Paulo como o ORBIS, tem por objetivo 

fornecer à sociedade, indicadores e informações que de em respostas efetivas às 

demandas da população, bem como, as pesquisas realizadas pelas instituições 

servem de suporte para a elaboração e implementação de políticas públicas nos 

municípios foco de suas pesquisas, visando à melhoria da qualidade de vida e a 

formação de cidades sustentáveis. 

Neste contexto, cabe salientar que os indicadores são medidas utilizadas 

para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma demanda de 

interesse programático. Presta-se a subsidiar as atividades de planejamento público 

e a formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, possibilitam o 

monitoramento das condições de vida e bem-estar da população por parte do poder 

público e da sociedade civil e permitem o aprofundamento da investigação 

acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes 

fenômenos socioambientais (Miles, 1985, Nações Unidas, 1988 apud Jannuzzi, 

2005). Por isso, são fundamentais para subsidiar a formulação de políticas sociais; 

possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da população por 

parte de todos os interessados,além de permitir o aprofundamento da investigação 

acadêmica sobre mudança social e sobre os determinantes dos diferentes 

fenômenos sociais. 

O processo de construção de um indicador socioambiental para o uso das 

políticas públicas deve obedecer a um objetivo programático inicial, na forma 

operacionalizada pelas ações e viabilizada pelos dados administrativos e pelas 

estatísticas disponíveis. Sendo assim, os indicadores têm como papel principal a 
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transformação de dados em informações relevantes para os tomadores de decisão e 

o público. Em particular, eles podem ajudar a simplificar um arranjo complexo de 

informações sobre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, possibilitando uma 

visão “sintetizada” das condições e tendências existentes (VON SCHIRNDIN, 2002). 

Contudo, o processo de construção de um sistema de indicadores de saúde 

ambiental envolve uma série de decisões e exige um entendimento integrado do 

meio ambiente e, consequentemente, uma abordagem interdisciplinar que considere 

as condições ambientais, demográficas, comportamentais, culturais e 

socioeconômicas (BORJA; MORAES, 2003).  

Partindo deste contexto, os observatórios podem funcionar como um 

ambiente de monitoramento, uma vez que os indicadores selecionados sejam 

capazes de identificar e viabilizar potencialidades nos municípios e das regiões, 

como uma espécie de eixo ordenador, para a gestão municipal e estadual na 

elaboração de políticas públicas que levem em conta a realidade, potencialidade de 

cada um dos municípios, permitindo assim, que estes se desenvolvam. No caso dos 

observatórios estudados, a sua relevância para este e estudos futuros, está no fato 

das metodologias utilizadas serem flexíveis, ou seja, mesmo criadas para um 

objetivo específico, podem ser adaptadas à necessidade dos indicadores 

selecionados, como no caso da saúde ambiental. 
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4 A GOVERNANÇA EM SAÚDE AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS DO LITORAL 
CENTRO-NORTE: PERCEPÇÃO E ENTENDIMENTO DOS ENTREVISTADOS. 
 

A análise de governança em saúde ambiental é elemento essencial para 

entender a realidade atual dos municípios costeiros do centro-norte da costa 

catarinense.Os municípios deste setor costeiro têm passado por sérios problemas 

socioambientais, sendo muitos destes de complexa reversão se considerarmos o 

custo financeiro necessário para recuperar, revitalizar e restaurar os ecossistemas já 

perdidos e o valor dos serviços ambientais inerentes a estes. 

Segundo Polette et. al. (2009) o incremento populacional da zona costeira 

constitui-se, assim, num grande problema de gestão ambiental, pois seis em cada 

dez pessoas vivem dentro de um raio de 60 km (Agenda 21, 1992) da orla litorânea, 

e dois terços das cidades do mundo, com população de 2,5 milhões de pessoas ou 

mais, localizam-se próximas aos estuários.As diferentes atividades desenvolvidas na 

zona costeira podem resultar em diferentes tipos de impactos que ocasionam 

alterações a curto e longo prazo na qualidade ambiental,comprometendo o bem-

estar social (TAVEIRA-PINTO, 2009) e a saúde ambiental.  

As alterações no meio ambiente interferem diretamente na saúde humana e 

contribuem para a elevação dos custos empregados no tratamento de doenças 

previsíveis. Por isso, o gerenciamento dos fatores de risco relacionados à saúde que 

advém dos problemas ambientais é parte integrante da vigilância em saúde em todo 

País, bem como, foco das discussões científicas e tecnológicas voltadas à melhoria 

do SUS (CAMELLO et. al., 2009). 

Assim, para compreender como está estruturada institucionalmente a saúde 

ambiental nos municípios costeiros do Litoral centro-norte de Santa Catarina, foi 

utilizado como estratégia, a aplicação de questionários junto a Secretaria de Saúde 

de cada um dos municípios analisados.  

Sendo o Ministério da Saúde responsável pela normativa Nº 01, de 7 de 

Março de 2005 que regulamentou o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde 

Ambiental (SINVSA),foi estabelecido um método capaz de entender como ocorre a 

institucionalização da saúde ambiental em escala municipal, sendo as Secretaria de 

Saúde o foco desta análise. 
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O Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental - SINVSA 
compreende o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e 
entidades públicas e privadas, relativos à vigilância em saúde ambiental, 
visando o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 
interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar 
medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos 
fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde, em 
especial: 
 
I. água para consumo humano; 
 II. ar; 
 III. solo; 
 IV. contaminantes ambientais e substâncias químicas; 
 V. desastres naturais; 
 VI. acidentes com produtos perigosos; 
 VII. fatores físicos; e 
 VIII. ambiente de trabalho. (BRASIL, 2005a). 
 
 

A hipótese aqui buscou entender se tais instituições objetivam claramente 

melhorar a forma de monitoramento e a elaboração de ações estratégicas para 

minimizar os impactos causados ao ambiente e, consequentemente, a saúde da 

população litorânea.  

Sendo a governança em saúde ambiental um eixo estruturado pelo 

engajamento político, transparência nas informações, construção de políticas 

públicas democráticas, participativa e inclusiva, visando maior eficiência e 

efetividade, a presente análise buscou entender tais aspectos sob a ótica dos 

tomadores de decisão.  

Os resultados apresentados foram estruturados segundo os seguintes 

elementos: (1) Perfil Institucional; (2) Caracterização do Recorte Geográfico; (3) 

Estrutura do Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental; (4) Análise da Saúde 

Ambiental. 

4.1 PERFIL INSTITUCIONALMUNICIPAL DA SAÚDE AMBIENTAL 

 

 

A análise do perfil institucional teve por função traçar a identidade 

coorporativa da instituição e identificar as necessidades, as expectativas e os 

potenciais da mesma. Por isso, analisar o perfil institucional dos municípios passa a 
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ser importante visto que a partir dele é possível identificar as potencialidades e 

fragilidades em relação à saúde ambiental (SOUZA et. al., 2011). 

Assim, em relação ao perfil institucional a pesquisa demonstrou que os 

cargos de diretoria são cargos comissionados e as chefias na área da saúde 

ambiental são compostos por cargos concursados cujas atividades são de fiscalizar 

a vigilância sanitária. 

Neste sentido Pacheco (2002) coloca que as competências requeridas para 

os cargos de dirigentes em instituições públicas devem englobar competências 

especificas de direção e conhecimento de especialistas em seus temas setoriais 

(saúde, educação, meio-ambiente, etc). Tais competências são primordiais para que 

o dirigente seja capaz de liderar os processos de otimização de recursos humanos e 

financeiros, uso de tecnologias de informação, monitoramento e avaliação de 

resultados, clima e mudança de cultura das organizações, interlocução com vários 

atores, dentre outros temas de gestão. 

 

 

Figura 8 – Formação acadêmica do entrevistado 

Fonte: Dados de pesquisa 

. 

Neste contexto, as respostas apresentadas pelos pesquisados demonstram 

que 33% dos profissionais pesquisados possuem pós-graduação em nível de 

especialização na área da saúde pública, 56% possuem apenas graduação e 11% 

possuem nível técnico (Figura 8). 
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A produção de conhecimento e o desenvolvimento de capacidades em 

saúde ambiental ainda encontram-se numa fase embrionária no Brasil (BRASIL, 

2009). As iniciativas do Governo Federal,em proporcionar a qualificação dos 

profissionais da saúde, através da oferta de cursos em nível de cursos técnicos e de 

pós-graduação em nível de especialização através da Universidade Aberta do SUS 

(UNA-SUS), são foram utilizadas por parte desses municípios para qualificar as 

equipes de trabalho em saúde ambiental. 

Em relação ao tempo de trabalho dos entrevistados nos órgãos; 34% atuam 

a menos de 01 ano no órgão, 33% atuam a mais de 15 anos, 22% atuam de 10 a 15 

anos e 11% atuam de 1 a 5 anos neste setor (Figura 9).  

 
 

 

Figura 9 – Tempo de serviço dos pesquisados na instituição 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

Os processos de capacitação dos trabalhadores na área da saúde devem 

tomar como referência as necessidades de saúde da população, da gestão e do 

controle social para qualificar as práticas de saúde e a educação dos profissionais e 

melhorar a atenção à saúde (BRASIL, 2009). Quando questionados sobre a 

promoção de cursos de capacitação na área de vigilância em saúde ambiental, 

100% dos municípios responderam que não promovem cursos nesta área. 

34%

11%
22%

33%

Tempo de trabalho no orgão

Até 1 ano

1 a 5 anos

5 a 10 anos

10 a 15 anos

Mais que 15 anos



90 

 

 

 

Geralmente, tais capacitações ficam sob a responsabilidade da Secretaria Estadual 

de Saúde. 

Considerando que o questionário foi aplicado no primeiro ano de gestão da 

nova administração municipal, fica evidenciado que 33% dos entrevistados têm 

ainda apresentam pouca experiência na área de atuação, porém, 67% dos 

pesquisados já atuaram em outras administrações e,portanto, tiveram contato com 

os problemas de saúde ambiental mais frequente nos municípios. Logo, os 

resultados que serão ainda observados mostram-se consistentes. 

Outro aspecto analisado foi a estrutura da vigilância em saúde ambiental. Na 

pesquisa, 56% dos entrevistados responderam que as Secretarias de Saúde 

possuem estrutura de saúde ambiental e 44% responderam negativamente, ou seja, 

não possuem. Dentre os municípios analisados, o município de Itajaí considerado o 

município com o PIB mais elevado da região e o 2º maior do Estado de Santa 

Catarina juntamente com Itapema, Camboriú e Balneário Camboriú são os 

municípios que responderam negativamente a essa pergunta. Os municípios de 

Bombinhas, Porto Belo, Piçarras, Navegantes e Penha alegam possuir uma 

estrutura de saúde ambiental, porém, as atividades de monitoramento, mitigação e 

prevenção não estão sendo desenvolvidas. 

Portanto, a análise do perfil institucional em relação à saúde ambiental dos 

municípios do Litoral centro-norte catarinense, demonstra um cenário fragilizado 

como em outros Estados brasileiros. A falta de capacitação técnica dos gestores em 

relação à saúde ambiental dificulta a tomada de decisão e a criação de instrumentos 

de controle em vários municípios brasileiros. 

O estudo desenvolvido por Korb (2009) no município de Chapecó no Oeste 

do Estado de Santa Catarina demonstrou que a limitação de conhecimento e falta de 

capacitação é técnica por parte dos conselheiros municipais em saúde ambiental é 

um dos desafios a ser enfrentado no sistema de vigilância em saúde ambiental no 

âmbito dos municípios brasileiros. Nesse estudo o autor demonstra claramente a 

necessidade de capacitar os membros das instituições e os conselheiros de saúde 

para que estes sejam os multiplicadores junto a comunidade. 

O que se observa a cada mudança de gestão, é que as organizações 

públicas encontram-se por um momento de crise, as prefeituras encontram-se num 
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estado de sucateamento, com insuficiência de recursos e, consequentemente, 

resulta num complexo processo de desqualificação profissionalcombinadoa outros 

fatores como: falta de ética, baixa responsabilidade institucional e falta de 

compromisso junto a sociedade.  

4.2 ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA SAÚDE AMBIENTAL 

 

 

O campo da saúde ambiental procura relacionar a saúde humana aos 

fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determina, engloba, por 

conseguinte,questões como: poluição química, pobreza,equidade, condições 

psicossociais e os pressupostos do desenvolvimento sustentável (WEIHS; 

MERTENS, 2013). Estas questões fazem com que os estudos e discussões em 

saúde ambiental condicionem e a influenciem, por meio de uma proposta 

interdisciplinar, indo ao encontro da necessidade de construir marcos, capazes de 

intermediar a complexa relação entre meio ambiente-saúde-desenvolvimento 

econômico e social. Para tanto, sua construção exigiu um novo entendimento dos 

conceitos de natureza e meio ambiente (RAMOS, 2013).  

Entretanto, Weihs; Mertens (2013) colocam que se a saúde ambiental 

pretende se apoiar em abordagens inter e transdisciplinares para integrar diferentes 

disciplinas e produzir resultados concretos. Então ela necessita de um enfoque 

teórico e metodológico que a subsidie. 

Partindo deste contexto, procurou-se compreender o nível de conhecimento 

dos pesquisados sobre a saúde ambiental. Foi questionado o que os entrevistados 

entendiam por saúde ambiental. 

Adotando a definição da OMS a saúde ambiental pode ser definida como o 

campo da área da saúde pública que engloba os problemas resultantes dos efeitos 

que o ambiente exerce sobre o bem-estar físico e mental do ser humano, como 

parte integrante de uma comunidade. 
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Tabela 6– Entendimento sobre o que é saúde ambiental. 

Município Descrição – O que é Saúde Ambiental? 
Bombinhas Conjunto de ações que visam à salubridade e prevenção de doenças e situações 

que provocam as doenças, começando pelo saneamento. 

Porto Belo Saneamento básico, executada a extinção de roedores. 
Itapema São os problemas resultantes dos efeitos que o ambiente exerce sobre o bem-

estar físico e mental do ser humano, como parte integrante de uma comunidade. 
Balneário 
Camboriú 

Controle do meio ambiente (ar, poluição, rios, agrotóxicos). Qualidade do meio 
ambiente. 

Camboriú Cuidados com a poluição e manipulação de alimentos. 
Itajaí Relação homem-meio ambiente alterações que influenciam na saúde dos seres 

humanos 
Navegantes Saneamento 
Penha Prevenção de pragas e seus vetores, assim como monitoramento da qualidade da 

água. 
Piçarras Todas as questões que envolvem o meio ambiente: contaminação do ar, água, 

solo e preventiva para evitar alterações. 

Fonte: Dados de Pesquisa 

 

Embora os pesquisados afirmem conhecer o contexto da saúde ambiental, 

observou-se que alguns pesquisados tiveram dificuldades de expressar uma 

definição para a saúde ambiental. Dois dos entrevistados remetem a definição exata 

(Bombinhas e Itapema). Os entrevistados dos municípios de Balneário Camboriú, 

Itajaí e Piçarras apresentaram suas ideias próximas ao conceito definido pela 

bibliografia científica.  Já os entrevistados dos municípios de Penha, Porto Belo e 

Navegantes se referiam à saúde ambiental apenas como uma questão de 

saneamento e combate a proliferação de animais sinantrópicos indesejados na 

cidades. Portanto, observa-se a necessidade de se trabalhar com as equipes 

técnicas a temática para uma compreensão do que consiste a vigilância em saúde 

ambiental e que este compreende um conjunto de ações que busca a salubridade, 

prevenção de doenças e a promoção da saúde. 

Além disso, é necessário que fique claro qual a competência do município no 

contexto da vigilância em saúde ambiental. De acordo com Brasil (2005) compete 

aos municípios ou ainda pelo Estado através da pactuação com os Estados s 

Comissões Intergestoras Bipartites (CIB): 

 

I. coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana; 
II. propor normas relativas às ações de prevenção e controle de fatores do 
meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde 
humana; 
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III. propor normas e mecanismos de controle a outras instituições, com 
atuação no meio ambiente, saneamento e saúde, em aspectos de interesse 
de saúde pública; 
IV. coordenar a Rede Municipal de Laboratórios de Vigilância em Saúde 
Ambiental; 
V. gerenciar os sistemas de informação relativos à vigilância de 
contaminantes ambientais na água, ar e solo, de importância e repercussão 
na saúde pública, bem como à vigilância e prevenção dos riscos 
decorrentes dos desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, 
fatores físicos, ambiente de trabalho; 
a) coleta e consolidação dos dados provenientes de unidades notificantes 
do sistema de vigilância em saúde ambiental; 
b) envio dos dados ao nível estadual, regularmente, dentro dos prazos 
estabelecidos pelas normas de cada sistema; 
c) análise dos dados; e 
d) retro alimentação dos dados. 
VI. coordenar as atividades de vigilância em saúde ambiental de 
contaminantes ambientais na água, no ar e no solo, de importância e 
repercussão na saúde pública, bem como dos riscos decorrentes dos 
desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, 
ambiente de trabalho; 
VII. executar as atividades de informação e comunicação de risco à saúde 
decorrente de contaminação ambiental de abrangência municipal; 
VIII. promover, coordenar e executar estudos e pesquisas aplicadas na área 
de vigilância em saúde ambiental; 
IX. analisar e divulgar informações epidemiológicas sobre fatores 
ambientais de risco à saúde; 
X. fomentar e executar programas de desenvolvimento de recursos 
humanos em vigilância em saúde ambiental; 
XI. participar do financiamento das ações de vigilância ambiental em saúde, 
na forma estabelecida na Portaria nº. 1.172/04. 
XII. coordenar, acompanhar e avaliar os procedimentos laboratoriais 
realizados pelas unidades públicas e privadas, componentes da rede 
municipal de laboratórios, que realizam exames relacionados à área de 
vigilância em saúde ambiental (BRASIL, 2005). 
 
 

Para Papini (2012) o primeiro passo, para o estabelecimento da vigilância 

em saúde ambiental é a territorialização e o desenvolvimento de ações específicas e 

adequadas as condições ambientais de cada região, não menosprezando de forma 

alguma como se deu a ocupação do solo pela população. A autora ainda enfatiza a 

necessidade dos envolvidos no processo tenham conhecimento das interações 

presentes e suas modificações ao longo do tempo, além dos impactos causados 

pela ação humana. 

Por isso, o Ministério da Saúde tem desenvolvido ações que contribuam 

para a prevenção, promoção e proteção da saúde humana frente à exposição aos 

contaminantes químicos, como por exemplo, as relacionadas aos poluentes 

atmosféricos. Dentre estas ações conduzidas,destacam-se: 
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 Estruturação da área e desenvolvimento de ações referentes à Vigilância 
em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade do Ar nas 27 Unidades da 
Federação; 
 Identificação dos municípios prioritários para atuação, por meio da 
aplicação de um Instrumento de Identificação dos Municípios de Risco 
considerando a poluição atmosférica; 
 Conhecimento da situação de saúde da população ante os agravos 
respiratórios e cardiovasculares associados à exposição à poluição 
atmosférica, por meio de estudos epidemiológicos; 
 Identificação e mapeamento das Áreas de Atenção Ambiental 
Atmosférica de Interesse para a Saúde; 
 Implantação de Unidades Sentinelas para monitoramento dos agravos 
respiratórios em crianças menores de cinco anos em localidades 
consideradas prioritárias; 
 Realização de capacitações e treinamentos na área; 
 Fomento a projetos integrados de saúde e biomonitoramento; 
 Fomento a projetos de pesquisa referentes aos impactos da exposição a 
contaminantes atmosféricos sobre a saúde humana; 
 Coordenação de um grupo de trabalho formado por expertos acadêmicos 
com vistas a definir uma metodologia capaz de quantificar os custos ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) decorrentes pelo atendimento à população 
afetada pelos contaminantes atmosféricos; 
 Efetivação da participação do Setor Saúde nos processos de avaliação 
de impacto ambiental (AIA) considerando as premissas de uma política de 
saúde ambiental, onde as questões de saúde sejam tratadas de forma 
integrada com os fatores ambientais e sócio-econômicos; 
 Estruturação de ações na área de Saúde do Trabalhador voltadas, a 
princípio, para o reconhecimento, avaliação e controle de perigos por 
poluentes atmosféricos no ambiente de trabalho, mas, sem desconsiderar o 
meio externo aos processos produtivos; 
 Desenvolvimento de ações que contemplem assistência a trabalhadores 
acometidos por agravos relacionados à exposição aos poluentes no 
ambiente de trabalho (BRASIL, 2009a, p. 15). 

 

No que se refere às ações de saúde ambiental desenvolvidas nos 

municípios, 89% dos pesquisados responderam que desenvolvem ações e 11% não 

desenvolvem nenhum tipo de ação de vigilância em saúde ambiental. 

Dentre as ações citadas estão:  

 

a) Distribuição de tabletes de veneno para combate de roedores;  

b) Controle da qualidade da água;  

c) Prevenção de pragas e vetores; 

d) Educação ambiental nas escolas – Programa Saúde na Escola; e 

e) Programa de Combate à Dengue. 

 

No Brasil, a rede de serviços básicos vem se expandindo a cada ano, porém 

observa-se que esse crescimento tem sido insuficiente para suprir as necessidades 
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básicas da população, em função da urbanização acelerada e conseqüentemente da 

aquisição de novos hábitos de consumo por parte da população. 

Além disso, para compreender o recorte geográfico, foram questionados 

quais são os maiores problemas de saúde ambiental enfrentados pelos municípios, 

a saber (tabela 7). 

 

Tabela 7 – Principais problemas de Saúde Ambiental enfrentados pelos Municípios. 

Município Problemas de Saúde Ambiental 

Bombinhas  Falta de saneamento básico (falta de esgoto tratado) 

Porto Belo  Falta de saneamento básico (falta de esgoto tratado) 

 

Itapema 

 Esgoto sanitário lançados nos rios e córregos. 

 Infestação de ratos.  

 Mosquito transmissor da dengue 

Balneário 

Camboriú 

 Não existe uma estrutura específica para controle da saúde ambiental.  

 Não há uma coordenação especifica para a área de saúde ambiental 

Camboriú  Os catadores de lixo que despejam o material em qualquer lugar. 

 Falta de higiene das casas. 

Itajaí  Disposição do lixo, resíduos sólidos (falta de aterro sanitário). 

 Rede coletora de esgoto sem tratamento. 

 

Navegantes 

 Ausência de saneamento básico. 

 Captação de água. 

 Construções irregulares. 

Penha  Falta de informação para a população 

 

Piçarras 

 Contaminação do rio. 

 Falta de saneamento básico. 

 Falta de consciência da população em relação aos resíduos (problema 

cultural e de educação ambiental). 

Fonte: Dados de pesquisa 

  

Em seis municípios a falta de saneamento básico, ou seja, ausência de 

esgoto tratado apareceu com maior frequência, seguido de problemas de disposição 

do lixo e resíduo, falta de consciência, informação da população e ausência de 

estrutura para a saúde ambiental. 

A falta de saneamento é um problema mundial. De acordo com o Instituto 

Trata Brasil4, no ano de 2010, 780 milhões de pessoas (11%) ainda não possuía 

acesso à água potável, destes 216 milhões residem na China ou Índia. Cerca de 5 
                                            
4
O Instituto Trata Brasil é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – que 

tem como objetivo coordenar uma ampla mobilização nacional para que o País possa atingir a 
universalização do acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. 
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mil crianças morrem diariamente, por conta de doenças diarreicas causadas pela 

falta de acesso à água de qualidade e esgotos coletados e tratados; o Brasil é um 

dos países com o índice mais alto de pessoas negativamente possuem banheiro 

com quase 7,2 milhões de habitantes e do esgoto gerado, apenas 37,5% recebe 

algum tipo de tratamento. 

Neste contexto, observa-se que os problemas de saúde ambiental no Litoral 

Centro Norte de Santa Catarina citados pelos entrevistados, não se diferem da 

realidade de outros Estados brasileiros. Os estudos realizados por Oliveira 

(2007)sobre a saúde ambiental no Distrito Federal e por Teixeira (2012) sobre a 

saúde ambiental no Estado de São Paulo, assim como os resultados desta 

pesquisa, se remetem para a falta e/ou precariedade do saneamento, problemas 

com lixo e resíduos e com a forma de captação da água como problemas frequentes 

de saúde ambiental. 

Embora, os municípios de Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, possuem 

estações de tratamento de esgoto desenvolvidas por autarquias da Prefeitura 

Municipal, observa-se pelas respostas dos entrevistados que as ações 

desenvolvidas pelas instituições responsáveis não contemplam ainda o padrão ideal 

colocado pelo MS em relação aos problemas de saúde vinculados ao saneamento. 

Para o MS as ações de mitigação de doenças e promoção da saúde deveriam no 

mínimo contemplar a avaliação, o monitoramento, o incentivo a pesquisa e a 

participação do cidadão nas questões ligadas a saúde e meio ambiente. A 

programação das ações resulta na análise de sua viabilidade política, econômica e 

organizativa, bem como, na construção da viabilidade por intermédio de novas 

ações (SILVEIRA, 2007). 

Ainda no que se referem às ações de enfrentamento dos problemas de 

saúde ambiental pelas secretarias, os entrevistados apresentaram as seguintes 

respostas, a saber, (tabela 8). 
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Tabela 8 – Secretarias/Setores que desenvolvem ações de enfrentamento dos problemas de 

saúde ambiental 

Município Secretarias/Setores 
Bombinhas Secretaria de Planejamento Urbano e Obras  

Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária) 
 

Porto Belo 

Vigilância Sanitária, 
Fundação de Amparo ao Meio Ambiente de Porto Belo (FAMAP) Secretaria de 
Pesca e Agricultura 

 

Itapema 

Vigilância Sanitária,  
Vigilância Epidemiológica,  
Fundação do Meio Ambiente 

Balneário 

Camboriú 

Vigilância Epidemiológica 

Camboriú Vigilância Sanitária  
Vigilância Epidemiológica  

 

Itajaí 

Fundação do Meio Ambiente de Itajaí (FAMAI) 
Secretaria de Obras e serviços urbanos,  
Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infraestrutura (SEMASA) 
Vigilância Epidemiológica 

Navegantes Secretaria de Saneamento Básico 
Secretaria de Agricultura e pesca 

Penha Secretaria de Saúde 

Piçarras Secretaria de Vigilância em Saúde  
Secretaria de planejamento de obras. 

Fonte: Dados de pesquisa  

 

Dos nove municípios, seis municípios envolvem outras secretarias nas 

ações de enfrentamento dos problemas ambientais, e em três municípios as ações 

ficam concentradas na secretaria de saúde.  

Entretanto, de acordo com o preconizado pelo MS a promoção a saúde 

ambiental envolve mais de um ministério e/ou secretarias. Trata-se de um trabalho 

integrado, desenvolvido por uma equipe interdisciplinar, pois de acordo com a 

Instrução normativa nº. 1  de 7 de março de 2005 regulamentada pelo SINVSA, 

dentre as atribuições da Vigilância em Saúde Ambiental estão: coordenação, 

avaliação, planejamento, acompanhamento, inspeção e supervisão de ações de 

vigilância relacionadas a doenças e agravo à saúde no que se refere a: água para o 

consumo humano; contaminação do ar e do solo; desastres naturais; contaminantes 

ambientais e substâncias químicas; acidentes com produtos perigosos; efeitos dos 

fatores físicos; e condições saudáveis no ambiente de trabalho (CAMELLO et. al., 

2009). 
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Foi ainda questionado se existem ações exitosas de saúde ambiental no 

município. Segundo os mesmos, 56% responderam que o município apresenta 

ações consideradas exitosas e 44% responderam negativamente são desenvolvidas 

ações. 

Dentre as ações consideradas como exitosas destacou-se: controle da 

dengue; monitoramento da qualidade da água (VIGIÁGUA); limpeza da praia e 

conservação da restinga; atuação do Ministério Público junto aos moradores para 

limpeza das casas. 

Papini (2012) coloca que para o controle de doenças transmissíveis como é 

o caso da dengue, toxoplasmosee leptospirose é necessário que a vigilância 

ambiental e epidemiológica atuem juntas, sem que a vigilância epidemiológica 

atuará com enfoque na doença propriamente dita e a vigilância em saúde ambiental 

levantado os aspectos ambientais que possam ter contribuído para a instalação da 

doença no meio.   

Visitas periódicas as residências e estabelecimentos comerciais por agentes 

de saúde municipais para a orientação da população quanto a manutenção da boa 

qualidade ambiental é um dos primeiros passos (PAPINI, 2012). 

Em relação à participação da sociedade nas discussões sobre saúde 

ambiental, questionou-se se a sociedade participa das discussões sobre saúde 

ambiental. 56% dos pesquisados responderam sim e 44% responderam não. Para 

os que responderam positivamente, questionou-se ainda, como ocorrea forma de 

participação, sendo que os pesquisados responderam que a participação ocorre por 

meio dos Conselhos Municipais de Saúde e Meio Ambiente (Itapema, Penha e Itajaí) 

e através do Programa Saúde na Escola (Piçarras). 

Ainda para compreensão do nível de participação da sociedade nas 

decisões políticas do município, questionou-se sobre a implementação de políticas 

públicas; se estas são realizadas de forma participativa, onde 67% responderam 

positivamente e 33% responderam negativamente. Dentre os que responderam sim, 

questionou-se de que forma se dá esta participação As respostas foram: por 

intermédio dos Conselhos (Itapema e Penha), e nos demais municípios (Itajaí, 

Balneário Camboriú e Camboriú) a participação ocorre de acordo com a 

necessidade, não deixando claro como se dá esta participação. 
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Logo, observa-se que os princípios da boa governança, que envolve a 

abertura com uma comunicação mais eficiente e transparente; a participação 

instrumento pelo qual a sociedade passa a confiar nos resultados finais; a 

responsabilização onde os envolvidos assumam de fato seu papel; a eficácia, forma 

pela qual é possível verificar se as políticas estão apresentando respostas às 

necessidades do município e;a coerência que permite que as políticas sejam 

compreendidas por todos os envolvidos não está sendo contemplada na sua 

totalidade pelos municípios costeiros.  

Considerando que, a promoção da saúde ambiental não é uma tarefa 

individual, trata-se de uma tarefa que depende da participação de todos para sua 

efetivação. Contudo, para a materialização deste processo participativo, a co-

responsabilização dos estados e municípios é necessária nos diferentes momentos 

da implementação das políticas ligadas a saúde ambiental.  

 Portanto, a análise da estrutura institucional apresenta um cenário 

fragmentado, onde não existe a clareza por parte dos entrevistados do que é a 

saúde ambiental. Logo, é impossível se pensar em ações e políticas voltadas a 

saúde ambiental visto que, não se tenha conhecimento dos programas e políticas 

institucionalizadas pelos órgãos federais e estaduais.  

Além disso, pensar novas ações voltadas à saúde ambiental envolve a 

integração de secretarias para a implementação de arcabouços jurídicos 

institucionais que dê o aporte necessário às políticas locais. 

 

4.3 A ESTRUTURA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

AMBIENTAL 

 

 

O sistema de informações em saúde é um conjunto de componentes que 

atuam de maneira integrada e que tem por finalidade produzir informações 

necessárias e oportunas para implementar processos de decisões nos sistemas de 

saúde (OLIVEIRA, 2012). Desta forma, é uma ferramenta importante para a 

produção de dados e delineamento de ações não somente de natureza de saúde, 
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mas também, demográficas, econômicas e ambientais que contribuem para o 

entendimento do contexto em estudo. 

De acordo com Oliveira (2012) no Brasil, as informações em saúde são 

fragmentadas e resultantes de diversas instituições que atuam no setor. Entre os 

sistemas nacionais existentes os mais comumente utilizados são: Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC); Sistemas de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS), Sistema de Informações Ambulatoriais 

do SUS (SIA-SUS), Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) e o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio 

Ambiente (SINIMA) (RODRIGUES, 2008; OLIVEIRA, 2012). 

A internet tem possibilitado o surgimento devárias redes facilitadoras que 

tem contribuído com o setor de saúde. Os conteúdos divulgados não só melhoram a 

comunicação e o repasse das informações paraa sociedade, como funciona como 

uma forma de troca de conhecimento entre os envolvidos no processo 

(CHRISTENSEN, 2009). 

Para compreender os sistemas utilizados para o monitoramento e produção 

de dados sobre a saúde ambiental nos municípios, buscou-se coletar informações 

sobre os sistemas de informação utilizados pelas secretarias estudadas. Inicialmente 

foi questionada a existência de um sistema de informação relacionado à saúde 

ambiental. 22% dos entrevistados responderam que existe um sistema de 

informação e 78% afirmaram negativamente sobre a existência do sistema 

informação com arquitetura WEB, cliente/servidor, planilha ou outro tipo de 

arquitetura. Além disso, não existem informações no sistema WEB. Penha, 

Balneário Camboriú e Camboriú consideraram como sistema de informação o 

Sistema de Vigilância da Qualidade da Água para o consumo Humano (SISAGUA). 

A dificuldade de se manter um banco de dados no setor da saúde ainda é 

um dos desafios dos SUS. O banco de dados permite que sejam armazenadas 

informações sobre determinado tema ao longo de um período temporal. A OMS já 

vem trabalhando na criação de banco de dados on-line para a divulgação de dados 

para a população, como por exemplo, o banco de dados de saúde mental e uso de 

substâncias químicas, lançado em dezembro de 2013. 
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Os entrevistados também informaram negativamente ao serem questionados 

sobre a existência de programas com linguagem PHP, JAVA, Delphi. Nem banco de 

dados e versão Postgree, Oracle e Mysql. 

Questionou-se também se existia modelo de banco de dados e 100% dos 

pesquisados responderam negativamente. Como também responderam não para a 

existência de dicionário de dados, protótipo de print-screen de telas e relatórios de 

consulta de sistema. 

Questionou-se também se os dados eram georeferenciados. 77% 

responderam negativamente e 33% responderam positivamente. Os que 

responderam sim, consideraram os pontos de coleta que são utilizados para análise 

da qualidade da água. 

 Quanto à periodicidade de coleta de dados o município de Piçarras (11%) 

respondeu que a coleta é realizada quinzenal; Balneário Camboriú e Camboriú 

(22%) a coleta é realizada mensalmente, e os demais municípios (67%) 

responderam estes responderam não haver uma coleta e nem atualização de dados 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Periodicidade de coleta de dados 
Fonte: Dados de pesquisa 
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Quanto à disponibilidade de dados, Piçarras, Balneário Camboriú e 

Camboriú responderam que é irrestrita e os demais municípios consideraram como 

restrita, uma vez que é inexistente. 

Outro aspecto questionado foi em relação à abrangência geográfica e 

espacial e em ambas as perguntas à resposta foi inexistente. 

Para compreender como ocorre a disponibilidade de informações para a 

sociedade, questionou-se se nas prefeituras existe uma política de informação. 44% 

dos pesquisados (Bombinhas, Itapema, Penha e Camboriú) responderam sim e os 

demais municípios que corresponde a 56% responderam negativamente possui.  

Questionou-se também sobre a troca de informação em escala estadual e 

municipal. 56% dos pesquisados responderam positivamente e 44% responderam 

não. Para complementar a compreensão sobre as troca de informações, questionou-

se a existência de um órgão especializado na análise de sistema de informação, 

nenhum dos municípios (100%) pesquisados responderam não. 

Também, com o objetivo de compreender o conhecimento dos entrevistados, 

sobre outros sistemas de informação que se inter-relacionam com a área da saúde, 

questionou-se se a instituição tinha conhecimento do SISNAMA e 56% tinha 

conhecimento do SISNAMA e 44% não tinham conhecimento do sistema. 

Por fim, no quesito sistema de informações, visando conhecer o campo de 

pesquisa que vem sendo desenvolvido sobre o tema nos municípios, questionou-se 

se nos dois últimos anos a instituição foi procurada para levantamento de algum tipo 

de indicador. Segundo os mesmos, 22% foram procurados por alunos da UNIVALI 

(Itajaí e Balneário Camboriú) e os demais municípios (78%) não foram procurados. 

A divulgação de informações no âmbito da saúde é uma etapa importante na 

geração de subsídios para a gestão de políticas. Assim, ao longo dos anos a 

necessidade de disponibilizar dados tratados que possibilitasse a avaliação da 

situação da saúde local, fez com que fosse desenvolvido o Tabnet5. 

Portanto, observa-se que em relação a disponibilidade de dados e sistemas 

específicos para o monitoramento da saúde ambiental, os municípios analisados 

encontram-se desestruturados em relação a utilização de sistemas de informações, 

home page da web. A Secretaria Estadual de Santa Catarina já possui em sua 

                                            
5
 TABNET – Sistema de informação em saúde disponibilizado pelo DATASUS.  
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homepage uma página para divulgar informações sobre saúde ambiental para as 

prefeituras. E, no estado de Goiás, a Vigilância em saúde ambiental disponibilizou 

folders eletrônicos para levar informações à população e disponibilizou os protocolos 

de atendimentos para os profissionais de saúde. Tais iniciativas demonstram que é 

possível estabelecer um canal de comunicação mais transparente e próximo com a 

sociedade. 

Além disso, Ministério da Saúde através do Departamento de Vigilância em 

Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, possui o sistema de Mapas Interativos de 

Saúde Ambiental que roda em uma plataforma WEB. 

  

4.4 PROGRAMAS DE SAÚDE AMBIENTAL PARA O LITORAL CENTRO-NORTE 

DE SANTA CATARINA 

 

 

O Ministério da Saúde desde 1999 em parceria com outras instituições tem 

se esforçado para criar uma base de indicadores sobre saúde ambiental através da 

metodologia FPSEEA pela OMS e juntamente com a OPAS, Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), IBGE, Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente, têm 

elaborado publicações de periodicidade anual, com dados e indicadores de interesse 

para a vigilância em saúde ambiental. Trata-se de uma ferramenta importante para o 

planejamento de ações de saúde ambiental, bem como, garantir o acesso e o direito 

à informações, fundamentais para o controle social do SUS. 

Num desses documentos Netto (2007) coloca que o acesso à informação em 

saúde é essencial não só aos profissionais e gestores como também a toda 

população em geral, que cada vez mais vem buscando participar de tomada de 

decisão. Para o autoras fontes de informações orientadas ao processo de tomada de 

decisão devem se caracterizar pela relevância, oportunidade e adequação em 

relação às políticas, programas e às prioridades dos governos em escala federal, 

estadual e municipal. 

Para o entendimento sobre o conhecimento das equipes municipais sobre a 

metodologia FPSSEA, questionou-se se a instituição conhecia essa metodologia 

desenvolvida pela OMS. Segundo os pesquisados 11% responderam sim, ou seja, 
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apenas 01 pessoa conhecia a referida metodologia e 89% dos pesquisados 

responderam negativamente conheciam.  

Questionou-se ainda se as instituições possuíam algum levantamento de 

indicadores de saúde ambiental que identificasse as principais pressões existentes 

nos municípios. 100% dos pesquisados responderam negativamente.  

Também se questionou se as instituições possuíam algum levantamento de 

indicadores de saúde ambiental que identifiquem o Estado atual do ambiente no 

município, e 100% dos pesquisados responderam não. 

Para compreender as ações das prefeituras em relação às pressões 

existentes, questionou-se se a existência de algum levantamento de indicadores de 

saúde ambiental que identificassem as respostas para inibir as pressões existentes 

nos municípios e 100% dos pesquisados responderam negativamente.  

Papini (2012) coloca que o desenvolvimento de indicadores de qualidade 

ambiental e de saúde possibilitam uma visão mais abrangente e integrada da 

relação entre meio ambiente e saúde e de decisões mais efetivas. Além disso, a 

integração multidisciplinar a partir do desenvolvimento de estudos e pesquisas nos 

diferentes campos de conhecimento também se tornam fundamentais para a 

implementação de indicadores nos municípios costeiros.  

 

4.4.1 – Análise do Sistema de Vigilância da qualidade da água - VIGIAGUA 

 

 

A Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano (VIGIAGUA) tem 

como finalidade o mapeamento de áreas de risco quanto à potabilidade da água 

para consumo humano, em determinado território, com vistas a: 

a) Redução da morbimortalidade por doenças e agravos de veiculação 

hídrica; 

b) Avaliação, gerenciamento e comunicação do risco à saúde decorrente 

das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento de água; 

c) Monitoramento sistemático da potabilidade da água para consumo 

humano, nos termos da legislação vigente;  
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d) Coordenação do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da 

Água (SISAGUA)6. 

 

Em relação ao programa VIGIAGUA, foi levantado se as instituições tinham 

conhecimento dos indicadores do VIGIAGUA. 100% dos entrevistados responderam 

positivamente. Ainda foi questionado se eram desenvolvidas atividades propostas 

pelo VIGIÁGUA, 100% responderam positivamente. 

Quando questionados sobre as principais ações desenvolvidas pelas 

equipes em cada um dos municípios, as seguintes respostas são descritas na tabela 

9. 

 

Tabela 9 – Principais ações desenvolvidas em relação ao VIGIAGUA. 

Município Ações /VIGIAGUA 

Bombinhas  Sim, relatórios de monitoramento, coleta periódica das caixas da água. 

Porto Belo  Sim, coleta de água de água enviada a laboratório para análise e relatório 

da CASAN referente às análises da água. 

Itapema  Coleta de água em diversos pontos da cidade para testar sua potabilidade 

e análises de cloro e pH em campo. 

Balneário 

Camboriú 

 Controle e monitoramento dos pontos de coleta. 

Camboriú  Coleta de água, análise da água e alimentação SISAGUA. 

Itajaí  Coleta para monitoramento da SEMASA.  

 Realização de 10 (dez) análises de flúor. 

Navegantes  Controle de doenças ligadas ao meio hídrico em quatro pontos onde 

foram detectadas e coletas de água nestes pontos. 

Penha  Monitoramento das coletas de água. 

Piçarras  Monitoramento de todos os pontos do município (água de poços) e 

CASAN (urbano e rural). 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

O Programa VIGIAGUA determina que sejam desenvolvidas as ações 

descritas em BRASIL (2003):  

 

                                            
6 O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 
(SISAGUA) foi concebido em 2001. O referido sistema de informação é um instrumento do Vigiágua 
que tem como finalidade auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água 
para consumo humano, como parte integrante das ações de prevenção dos agravos transmitidos pela 
água e de promoção da saúde, previstas no Sistema Único de Saúde. 
 



106 

 

 

 

 Colaborar na gestão integrada dos recursos hídricos por meio da participação 

ativa nos Comitês de Bacias Hidrográficas, instituídos no âmbito da Política 

Estadual de Recursos Hídricos;  

 Analisar e interpretar informações de qualidade dos recursos hídricos, 

associando-as aos possíveis impactos na produção da água para consumo 

humano;  

 Cadastrar e inspecionar sistemas e soluções alternativas de abastecimento 

para avaliar riscos inerentes aos processos de captação, tratamento e 

distribuição da água;  

 Avalia relatórios de controle da qualidade da água produzidos pelos sistemas 

e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água; 

 Monitorar sistematicamente a qualidade da água para consumo humano por 

meio da coleta de amostras e análises laboratoriais para fins de vigilância; 

 Analisar o perfil epidemiológico da população, relacionando a ocorrência de 

agravos com o consumo da água. 

 

Assim, dentre as ações citadas como as principais observa-se que os 

municípios pesquisados realizam as ações básicas elencadas pelo sistema 

VIGIAGUA. 

Questionados ainda quantos aos profissionais que atuam no VIGIÁGUA, os 

pesquisados consideraram a seguinte estrutura institucional: Bombinhas (04 fiscais); 

Porto Belo (01 fiscal); Itapema (03 fiscais); Piçarras (01 fiscal); Penha (02 fiscais); 

Navegantes (04 fiscais); Itajaí (01 fiscal); Balneário Camboriú (01 fiscal) e Camboriú 

(02 fiscais) – (Figura 11). 
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Figura 11 – Números de Profissionais atuantes no VIGIAGUA. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

Quando questionados sobre quais secretarias do município atuam neste 

programa, 100% dos pesquisados responderam que somente a Secretaria Municipal 

de Saúde atua no programa VIGIAGUA. Mas, as coletas sobre a qualidade da água 

são monitorada pelas empresas responsáveis pelo saneamento, assim, e de suma 

importância uma integração da secretaria de planejamento e obras, meio ambiente. 

Foi ainda questionado se as instituições possuíam laboratório para a 

realização das análises qualidade da água, e 100% dos pesquisados responderam 

que as análises da coleta de água são realizadas pelo Laboratório Central de Saúde 

Pública – LACEN7, que é referência estadual para a realização de exames de média 

e alta complexidade e dá subsídios às ações da vigilância em saúde nas áreas de 

produtos, água e meio ambiente. 

                                            
7
 O Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN, instituído pela PORTARIA n° 407 - de 

02/08/2007 e ligado a Secretaria de Estado da Saúde, abrangendo com suas atividades todos os 
municípios catarinenses. 
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Observa-se neste contexto, que os municípios do Litoral Centro Norte de 

Santa Catarina são desenvolvidas poucas ações, em relação ao Programa 

VIGIAGUA. De acordo com as respostas obtidas, suas ações se restringem as 

análises e monitoramento da qualidade da água. No estado do Alagoas, cidade de 

Maceió, por exemplo, a Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental (DIVISAM) tem 

distribuído junto à população um folder informativo sobre o VIGIAGUA (ANEXO 2).E, 

em cidades como Londrina, São Paulo, Pelotas, Fortaleza as prefeituras apresentam 

informações sobre o VIGIÁGUA pela home Page das prefeituras. 

 

4.4.2 - Sistema de Vigilância em Saúde de populações Expostas a contaminantes 

químicos – VIGIPEQ. 

 

O Sistema de vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes 

químicos (VIGIPEQ) tem por objetivo desenvolver ações de vigilância em saúde 

visando: 

a) Adotar medidas de promoção da saúde; e 

b) Prevenção e atenção integral das populações expostas, conforme 

preconizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.  

 

Neste sentido, as ações estão voltadas para a busca e identificação das 

populações suscetíveis aos fatores de risco para conhecer e detalhar as exposições, 

a fim de dar atenção integral à saúde destas. 

Quanto as instituições terem conhecimento dos indicadores do Programa 

VIGIPEQ, 22%(Piçarras e Itajaí) responderam sim e os demais municípios, 

78%responderam negativamente.  

Em relação à quantidade de profissionais que atuam no VIGIPEQ, 100% dos 

pesquisados responderam que nenhum profissional atua neste programa. 

Questionou-se também em relação às secretarias atuantes no programa e 

100% dos entrevistados responderam negativamente possuem secretarias atuando 

no programa VIGIPEQ.  

Questionou-se ainda sobre a forma como é realizado o monitoramento e 

quais as principais ações desenvolvidas. 100% dos pesquisados responderam 
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negativamente, ou seja, não realizam monitoramento ou nenhuma ação em relação 

ao VIGIPEQ.  Nos municípios de Penha, Navegantes e Itajaí, a atuação do 

município fica restrita a notificações que são encaminhadas para a Secretaria 

Estadual de Saúde – SES/SC. 

De acordo com Brasil (2003) e Papini (2012) o modelo proposto do VIGIPEQ 

prevê a articulação com outros setores, especialmente as secretarias e órgãos 

ambientais, para a identificação de áreas com população expostas a contaminantes 

químicos.  

 

4.4.3 Sistema de Vigilância em Saúde de Populações expostas a Solo contaminado 

– VIGISOLO 

 

O VIGISOLO é o Sistema de Vigilância Ambiental em Saúde de Populações 

Expostas ou sob o risco de exposição a Solos Contaminados, integra o VIGIPEQ e 

tem por objetivo identificar os fatores ambientais de risco à saúde, para desenvolver 

ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde de populações 

expostas ou sob risco de exposição a solos contaminados.  

Recentemente, foram contabilizadas 3.189 áreas cadastradas e estima-se 

que mais de 6 milhões de pessoas estejam expostas a contaminantes químicos 

(BRASIL, 2010). Partindo disto, foram propostas as seguintes ações para o 

VIGISOLO: 

a) Detectar áreas com solos possivelmente contaminados; 

b) Identificação e quantificação do contaminante no ambiente; 

c) Desenvolvimento de metodologia para avaliação de risco;  

d) Informar a sociedade sobre os riscos decorrentes do solo contaminado e; 

e) Desenvolvimento de pesquisas na área. 

 

Questionou-se ainda se as instituições conheciam os indicadores em relação 

ao VIGISOLO, 100% dos pesquisados responderam negativamente. 

Questionadas sobre o desenvolvimento de ações em relação ao VIGISOLO 

e 100% dos municípios responderam negativamente. 
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Questionou-se também sobre a realização da pactuação do parâmetro 

proposto pela vigilância em saúde de população expostas a áreas contaminadas na 

PAV – 2010-2011, e 100% dos municípios responderam negativamente sobre esta 

pactuação.  

Também se questionou se existe algum parâmetro utilizado pelo Estado e 

100% dos pesquisados responderam que desconhecem esta informação. 

Desta forma, conforme coloca Tundisi (2006) o ambiente interno de 

residências e indústrias também pode ser causa de deterioração daqualidade 

ambiental e com muitos impactos na saúde dos habitantes das residências e dos 

trabalhadores. O levantamento de dados referente ao solo contaminado é inserido 

no Sistema de Vigilância do Solo (SISSOLO).  

Assim, observa-se a falta de integração das secretarias de saúde dos 

municípios costeiros com os demais órgãos ambientais no que tange a aplicação do 

VIGISOLO. Mais uma vez fica clara a falta de articulação entre as secretarias e os 

departamentos dos municípios costeiros, visto que a viabilização das ações 

propostas pelo VIGISOLO faz-se necessária a integração de ações junto a Atenção 

Primária em Saúde, que é um departamento da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

4.4.4 – Sistema de Vigilância em Saúde de populações expostas a substâncias 

químicas - VIGIQUIM 

 

 

No que se refere à vigilância em saúde ambiental relacionada às 

Substâncias Químicas,o Sistema de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Substâncias Químicas - VIGIQUIM visa ações que têm por objeto o conhecimento, a 

detecção e o controle dos fatores ambientais de risco à saúde, das doenças ou de 

outros agravos à saúde da população exposta aos contaminantes químicos. 

Dentre suas ações, destaque as seguintes descritas por Papini (2012): 

a) Cadastrar as empresas potencialmente poluidoras; 

b) Cadastrar os comércios de produtos potencialmente tóxicos; 

c) Inspecionar os locais cadastrados periodicamente; 
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d) Orientar empresas, comerciantes e usuários sobre os riscos da 

contaminação para a saúde de forma participativa; 

e) Monitoramento da saúde do trabalhador; 

f) Implementar mecanismos e integração intra e intersetorial para adoção 

de procedimentos de atendimento a denúncias e divulgação de 

programas; 

 

Ao serem questionados se as instituições conheciam os indicadores 

relacionados ao programa VIGIQUIM, 22% dos pesquisados (Piçarras e Itajaí) 

responderam sim e os demais municípios não, 78% responderam negativamente. 

Questionados sobre a realização de atividades de vigilância em saúde de 

populações expostas a agrotóxicos, mercúrio, chumbo, benzeno e amianto, e 78% 

pesquisados responderam e 22% responderam positivamente (Itapema e Piçarras). 

O município de Itapema faz coleta de amostra de água periódica nos locais próximos 

a lavouras e o município de Piçarras realiza capacitações dos profissionais para 

atuarem nesta área.No município de Itajaí a Defesa Civil atua na elaboração de 

cartilhas sobre transportes de produtos perigosos que são distribuídas para a 

população. 

Questionou-se ainda sobre a realização de ações integradas com as demais 

vigilâncias (epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador). O município de 

Piçarras respondeu que realiza troca de informações quando necessário. Itapema 

realiza fiscalizações juntamente com a vigilância sanitária e o município de Penha 

realiza fiscalizações juntamente com a vigilância sanitária para evitar intoxicação por 

alimentos e os demais municípios não apresentaram respostas visto que, os 

pesquisados desconheciam qualquer tipo de ação integrada. 

Ainda, questionou-se sobre as estratégias de capacitação em relação ao 

VIGIQUIM. O município de Piçarras tem realizado capacitações das equipes de 

trabalhadores dos pontos de combustíveis e o município de Itajaí está trabalhando 

junto com outros órgãos na elaboração de plano de ação voltado ao VIGIQUIM. Os 

demais municípios não apresentam respostas. 

Foram questionados também sobre o tipo de intervenção do setor de saúde 

quando da ocorrência de exposição humana às substâncias químicas. O município 
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de Itapema segue as orientações contidas no art. 9 da Lei Municipal nº. 1.125/95 

(que dispõe sobre as normas de saúde em vigilância sanitária estabelece 

penalidades, e dá outras providências); O município de Piçarras segue as 

orientações do departamento da vigilância com sustâncias químicas da SES-SC; 

Itajaí informa a defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para tomarem as ações 

necessárias. Os demais municípios não apresentam respostas. 

No programa VIGIQUIM foram selecionadas cinco substâncias classificadas 

como prioritárias devido aos riscos à população: asbesto/amianto, benzeno, 

agrotóxicos, mercúrio e chumbo. Entre os grupos de risco prioritários, expostos a 

esses contaminantes, destacam-se os trabalhadores e as comunidades que residem 

no entorno de áreas industriais (PAPINI, 2012). 

Desta forma, o acompanhamento do programa VIGIQUIM é de grande 

importância para os municípios que abrangem áreas rurais como, por exemplo, o 

município de Camboriú, que tem na agricultura (cultivo de arroz) e de Piçarras 

(cultivo de banana). 

Para que este programa apresente um funcionamento adequado de 

monitoramento, é necessária a articulação e cooperação entre as coordenações de 

vigilância em saúde (Saúde Ambiental, Saúde do Trabalhador, Agravos e Doenças 

Não-Transmissíveis), vigilância sanitária, Ministério do Trabalho, do Ministério do 

Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e institutos de pesquisas, como 

por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)  (CAMELLO et. al., 2009). 

Observa-se assim, que embora não sejam tão atuantes nas ações de 

VIGIQUIM, os municípios de Itajaí, Itapema, Piçarras e Penha citaram pequenas 

ações para o VIGIQUIM. Quanto aos demais municípios, os pesquisados 

desconheciam o desenvolvimento ações em relação ao VIGIQUIM. De acordo com 

os mesmos, nestas ações seu envolvimento se dá apenas como informantes aos 

órgãos responsáveis nos casos de denúncia e/ou em casos que envolvam a atuação 

da secretaria de saúde. 
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4.4.5 –Sistema de Vigilância em Saúde da qualidade do Ar – VIGIAR 

 

O VIGIAR é o Sistema de Vigilância Ambiental em Saúde relacionado à 

Qualidade do Ar. Este programa tem por objetivo a promoção da saúde da 

população exposta aos fatores ambientais relacionados aos poluentes atmosféricos.  

A atuação do VIGIAR de acordo com o MS deve se dar, prioritariamente, em 

locais de acentuado processo produtivo e que apresentam riscos à saúde coletiva, 

devido a um elevado incremento de resíduos e emissões. 

Dentre as ações do vigiar destacam-se as seguintes descritas por Papini 

(2012); CONASS (2009): 

a) Prevenir e reduzir os agravos à saúde da população exposta aos fatores 

ambientais relacionados aos poluentes atmosféricos; 

b) Avaliar os riscos à saúde decorrente da exposição aos poluentes 

atmosféricos; 

c) Identificar e avaliar os efeitos agudos e crônicos decorrentes da 

exposição aos poluentes atmosféricos; 

d) Estimular a intersetorialidade e interdisciplinaridade entre os órgãos que 

possuam interface com a saúde no que diz respeito às questões de 

qualidade do ar; 

e) Subsidiar o setor ambiental na formulação e execução de estratégias de 

controle da poluição do ar, tendo em vista a proteção da saúde da 

população; 

f) Fornecer elementos para orientar as políticas nacionais e locais de 

proteção à saúde da população perante os riscos decorrentes da 

exposição aos poluentes atmosféricos. 

 

Questionou-se se as instituições conheciam os indicadores do programa 

VIGIAR, 22%(Piçarras e Itajaí) conheciam os indicadores e 78% não tinham 

conhecimento sobre estes indicadores. 

Questionou-se também se eram desenvolvidas atividades propostas pelo 

programa VIGIAR, e 100% dos pesquisados responderam negativamente. 
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O ar é um meio favorável para a disseminação de agentes químicos, físicos 

e biológicos que podem causar impactos sobre a saúde humana. Desta forma, a 

grande concentração de pessoas nas áreas costeiras em épocas de veraneio, a 

industrialização crescente e a expansão agrícola formam um conjunto de ações que 

contribuem para o aumento das emissões de poluentes atmosféricos e, como 

consequência, a contaminação do ar. 

Programas para desestimular o uso de veículos automotores têm sido 

destacados como forma de diminuir a emissão de poluentes, bem como a inspeção 

dos veículos seguindo a legislação vigente.  

Portanto, observa-se na análise do sistema VIGIAR que os municípios do 

litoral centro norte de Santa Catarina, mesmo sendo um dos destinos mais 

procurados pelos turistas em épocas de veraneio, onde a frota de veículos aumenta 

consideravelmente não estão adotando nenhum tipo de ação para minimizar os 

impactos ambientais e na saúde humana. O mesmo ocorre em relação ao município 

de Itajaí e Navegantes onde se concentra grande parte das indústrias de pescado e 

devido ao acesso ao Porto de Itajaí e Porto de Navegantes trafegam diariamente 

uma frota considerável de caminhões transportando contêineres.  

 

4.4.6 – Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos riscos 

decorrentes de desastres naturais – VIGIDESASTRE. 

 

 

O Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos riscos 

decorrentes de desastres naturais – VIGIDESASTRES tem por objetivo desenvolver 

ações a serem adotadas continuamente pela saúde pública visando reduzir a 

exposição da população e dos profissionais de saúde aos riscos de desastres e, 

consequente minimização por doenças e agravos decorrentes destes. 

O uso e ocupação do solo de forma não sustentáveis, associados às 

variabilidades das mudanças no clima tem originado desastres de ordem natural que 

provocam profundas repercussões na saúde humana, como por exemplo, o desastre 

que ocorreu na região do vale do Itajaí, onde o município de Itajaí foi atingido, 

deixando milhares de famílias desabrigadas, feridas e ocasionando muitas mortes.  
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Desta forma, para compreender melhor a atuação da saúde ambiental nas 

situações de desastres, visto que, os municípios costeiros constantemente têm 

sofrido com os problemas de enchentes e inundações, questionou-se aos 

entrevistados sobre o conhecimento dos indicadores de saúde ambiental 

relacionados aos riscos decorrentes de desastres. Dos entrevistados, 33% 

afirmaram conhecer os indicadores e 67% desconheciam tais indicadores. 

Em relação à quantidade de profissionais atuante na área do 

VIGIDESASTRE, 100% dos municípios responderam que contam com as equipes 

da Defesa Civil para esta área de atuação. 

Também se questionou se são desenvolvidas as atividades propostas pelo 

VIGIDESASTRE e 100% dos municípios responderam que as atividades 

desenvolvidas são de responsabilidade da Defesa Civil.  

Entretanto, mesmo se tratando de áreas atingidas pelos desastres, como por 

exemplo, o Município de Itajaí que sofre com as enchentes desde 1850, totalizando 

69 enchentes e/ou inundações até o ano de 2010 (SANTOS, et.al., 2012) as devidas 

secretarias não se preocupam em estabelecer ações de vigilância em saúde 

ambiental em parceria com a defesa civil para a prevenção de doenças junto à 

população e não desenvolvem nenhum tipo de atividade proposta pelo programa 

VIGIDESASTRE. A defesa Civil do município de Itajaí disponibiliza cartilhas 

educativas sobre, enchentes, desastres e deslizamentos.  

Além disso, questionou-se sobre os tipos de desastres são mais frequentes 

nos municípios. As respostas podem ser observadas na figura 12. 
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Figura 12 – Tipos de desastres mais frequentes nos municípios do Litoral Centro-Norte de 
Santa Catarina. 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 

Outro tipo de desastre que também se destacou foi a ocorrência de erosão 

linear, erosão fluvial e marinha.  Deslizamentos e escorregamentos, assim como 

vendavais tornados, raios e tempestades também foram citados por três municípios. 

O que foi elencado com menor frequência foi granizo e geada.   

De acordo com Neto (2010) os desastres podem afetar a saúde da 

população das seguintes formas: 

a) causando mortes, ferimentos e doenças; 

b) excedendo a capacidade de resposta; 

c) causando enfermidades psicossociais; 

d) afetando os recursos humanos de saúde; 

e) danificando ou destruindo infraestrutura de saúde e equipamentos; 

f) danificando e/ou destruindo sistema de saneamento; 

g) interrompendo os serviços básicos (luz, telefonia,transporte). 
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Portanto, observa-se que os municípios costeiros sofrem e já sofreram com 

inundações e enxurradas, fatores estes que contribuem para o agravamento do 

quadro de doenças na população. Panini (2012) salienta que as condições de riscos 

que favorecem aos desastres de ordem natural são previsíveis e o seu 

reconhecimento prévio possibilita que as pessoas possam se preparar de forma a 

minimizar ou enfrentá-los com os recursos racionalizados no setor de saúde. 

 

4.4.7 – Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada a fatores físicos - 

VIGIFIS 

 

 

Com o avanço tecnológico nas últimas décadas, o grande número de 

pessoas utilizando aparelhos celulares, e utilização de fontes de energias elétricas – 

duas fontes consideradas emissoras de radiação. O MS tem se preocupado com os 

agravos e doenças que essa tecnologia pode causar a saúde humana. Assim, criou 

o Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada a fatores físicos – VIGIFIS. 

Esse programa tem por objetivo: 

 

a) Monitorar as áreas de risco em relação à dinâmica populacional, 

definindo e implementando ações de vigilância; 

b) Identificar e conceituar um conjunto de indicadores e determinar limites 

máximos de emissão; 

c) Criar mecanismos de notificação da posição territorial das fontes de 

emissão e seu perfil emissor, com vistas a localizar os pontos de 

monitoração e controle;  

d) Determinar a função espacial de proximidade segura de fontes de 

emissão, delimitando faixas de referência progressivas para referência de 

risco; 

e) Delimitar a presença humana nas diferentes faixas de referência para 

áreas de risco, segundo características relevantes tais como gênero, 

idade, tempo de permanência, condição clínico-sanitária; 
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f) Avaliar a eficácia e a eficiência das ações determinadas pela vigilância, 

propondo medidas de aperfeiçoamento do sistema;  

g) Organizar e manter a base de conhecimento científico e tecnológico sobre 

a matéria; 

h) Propor o arcabouço normativo capaz de dar suporte às ações de 

vigilância ambiental em saúde para os fatores físicos 

 

Partindo destes objetivos e da importância dos mesmos para a prevenção e 

agravos e doenças, procuramos compreender como está estruturada a saúde 

ambiental frente a este programa. Assim, questionamos aos atores se estes 

conheciam os indicadores do VIGIFIS. Segundo os mesmos, 100% dos atores não 

tem conhecimento sobre esse programa e nem dos indicadores.  

Também questionamos se são desenvolvidas algumas atividades propostas 

pelo Programa do VIGIFIS, 100% dos pesquisados responderam que desconhecem 

essas ações. 

Observa-se que neste contexto as ações para mitigação não são realizadas 

pelos municípios costeiros. Desde 2001, o MS vem desenvolvendo esforços na 

proteção de saúde humana relacionada a campos eletromagnéticos compreendendo 

o desenvolvimento de políticas públicas, pesquisas científicas e regulamentações 

legais (BRASIL, 2011). 

 

4.4.8 – Análise do Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado aos 

acidentes com produtos perigosos - VIGIAPP 

 

O Sistema de Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada aos Acidentes 

envolvendo Produtos Perigosos – VIGIAPP compreende várias ações que tem por 

objetivo: 

 Caracterizar as ameaças, vulnerabilidades e recursos; 

 Vigilância da exposição por meio da classificação e priorização das ameaças 

ou fatores de risco sob o ponto de vista da exposição humana; 

 Investigar a ocorrência de agravos à saúde humana, envolvendo a utilização 

de indicadores de exposição e de efeitos. 
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Assim, partindo desses objetivos, questionou-se aos atores se os mesmos 

tinham conhecimento sobre os indicadores do programa VIGIAPP. De acordo com 

os mesmos, 22% tinham conhecimento e 78% não conheciam os programa e seus 

indicadores. 

Quando questionados sobre o desenvolvimento de atividades propostas pela 

VIGIAPP, 100% dos pesquisados responderam negativamente, ou seja, 

desconhecem ações vinculadas a secretaria de saúde nesta área. 

Questionou-se também sobre os locais onde acontecem com maior 

frequência os desastres de origem antropogênicas, somente o município de Piçarras 

se manifestou destacando que a BR-101 (rodovia a margem do município) é o local 

com mais ocorrências de origem antropogênicas. 

Quando questionados sobre as ameaças tecnológicas mais frequentes que 

levam a desastre de origem antropogênica no município, somente o município de 

Piçarras elencou os automóveis e indústrias como sendo as principais ameaças, 

uma vez que utilizam produtos tóxicos perigosos e emitem gases e efluentes tóxicos 

na atmosfera. Os demais municípios não apresentam respostas. 

Verifica-se desta forma que nos municípios pesquisados os setores de 

saúde não estão integrados as outras secretarias, pois, mesmo que os produtos 

perigosos influenciam diretamente na promoção da saúde da população, os 

pesquisados com exceção do município de Piçarras que citou as ocorrências  de 

origem antropogênicas, os demais municípios  demonstraram-se despreparados 

com ações de mitigação das situações que envolvem a contaminação com produtos 

perigosos e que atualmente não possuem as ações básicas para o VIGIAPP. 

 

4.5 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 

 

 

Para compreender o modelo de gestão integrada e articulação das ações de 

vigilância em saúde ambiental, questionaram-se os municípios sobre a existência de 

articulação e/ou acordos internacionais em vigilância em saúde ambiental e 
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avaliação de impactos. Assim, 100% atores responderam negativamente há nenhum 

tipo de articulação e/ou acordo, bem como, também informaram, que nos casos de 

licenciamento ambiental dos empreendimentos estes não participam. Quando 

questionados o porquê da não participação, somente o município de Piçarras 

destacou a articulação política como um obstáculo.  

Além disso, os atores foram questionados sobre a disponibilidade de 

indicadores por parte da secretaria, dentre um universo de 15 temas (clima, camada 

de ozônio, eutrofização, acidificação, contaminantes tóxicos, biodiversidade, geração 

de resíduos, recursos hídricos, recursos florestais, recursos pesqueiros, 

desertificação e erosão, qualidade ambiental urbana, social, econômico e 

institucional) obtivemos os seguintes resultados, conforme pode ser observado na 

tabela 10. 

 

Tabela 10– Conhecimento dos pesquisados sobre a existência de indicadoresnas secretarias 

de saúde. 

Município Indicadores/Temas 

Bombinhas  Geração de resíduos, Recursos hídricos, Social e Institucional. 

Porto Belo  Geração de resíduos, recursos hídricos, recursos florestais, recursos 

pesqueiros. 

Itapema  Nenhum tipo de indicador 

Balneário 

Camboriú 

 Contaminantes tóxicos 

Camboriú  Geração de resíduos  

Itajaí  Recursos hídricos  

Navegantes  Social, econômico 

Penha  Não possui indicadores 

Piçarras  Geração de resíduos, recursos hídricos, social e econômico. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Dentre os 15 temas apresentados no questionário, solicitou-se aos mesmos 

que elegessem quais consideravam mais importante para o município (tabela 11). 
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Tabela 11 - Temas selecionados como sendo mais importantes pelos pesquisados. 

Município Indicadores/Temas 
Bombinhas   Saneamento básico,  

 Vigilância da dengue,  
 Água potável e 
 Lixo zero. 

Porto Belo  Contaminantes tóxicos. 
Itapema  Nenhuma resposta. 
Balneário 
Camboriú 

 Recursos hídricos,  
 Qualidade ambiental urbana, social, e econômica 
 Contaminantes tóxicos. 

Camboriú  Geração de resíduos, recursos hídricos e florestais. 
Itajaí  Recursos hídricos,  

 Qualidade ambiental urbana, social, e econômica 
 Recursos pesqueiros. 

Navegantes  Recursos hídricos,  
 Qualidade ambiental urbana, social, e econômica 
 Recursos pesqueiros. 

Penha  Não possui indicadores. 
Piçarras  Recursos hídricos,  

 Qualidade ambiental urbana, social, e econômica. 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

Observa-se nas tabelas 10 e 11 uma carência de informações que dificultam 

as análises, bem como a construção de um banco de dados sobre saúde ambiental 

nos municípios estudados. Os indicadores selecionados pelos atores são dados 

gerados por outras secretarias. 

Portanto, análise do sistema de vigilância em saúde ambiental dos 

municípios costeiros do Litoral centro-norte de Santa Catarina a partir das respostas 

coletadas se demonstrou em alguns dos municípios fragmentada e/ou deficitária. 

Observou-se que nem todos os sistemas criados pelo MS da saúde são colocados 

em prática no que tange a atuação a vigilância em saúde ambiental, órgão vinculado 

as secretarias de saúde. Os municípios costeiros em relação à vigilância em saúde 

ambiental, apenas desenvolvem ações voltadas ao combate de roedores e 

monitoramento da água, o que faz com que as atividades de saúde ambiental, neste 

momento não se apresente como uma das prioridades da gestão municipal, seja, 

pela falta de mão de obra qualificada ou ainda pela falta de conhecimento dos 

mesmos sobre a importância da saúde ambiental para a sociedade e para a tomada 

de decisão. 
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5 DIAGNÓSTICO E SISTEMA DE INDICADORES EM SAÚDE AMBIENTAL DO 
LITORAL CENTRO-NORTE DE SANTA CATARINA – APLICAÇÃO DO 
MODELO FPSEEA. 

 

Entender governança em saúde ambiental é fator decisivo para a tomada de 

decisão e implementação de políticas públicas para o Litoral centro-norte de Santa 

Catarina. Neste contexto as estruturas de observatórios na região são incipientes. 

Podem ser consideradas como iniciativas o Observatório do Litoral que foi 

implementado pela UNIVALI em 2006. Este tinha como base a organização e 

coordenação de uma rede de apoio técnico-científico tendo em vista a promoção de 

um estilo de gestão democrático-participativa de conflitos relacionados à apropriação 

dos recursos ambientais existentes na zona costeira e o conseqüente fortalecimento 

da cidadania ambiental no país. 

Na realidade, a ideia principal estava no estimulo da integração de equipes 

de pesquisa científica inter e transdisciplinar que mantêm linhas de pesquisa sobre 

modos de apropriação de recursos naturais de uso comum e sobre a dinâmica de 

sistemas de gerenciamento integrado e participativo de zonas costeiras no Brasil e 

no exterior. 

Outra iniciativa na região foi do observatório social de Itajaí, cujo objetivo 

está centrado em associações de moradores, dos conselhos municipais de políticas 

públicas e diversas outras organizações não governamentais a fim de que a 

população possa acompanhar e fiscalizar as obras públicas.  

Logo, os observatórios ainda são incipientes não apenas em escala local, 

mas, também nacional sendo, no entanto importante considerar a criação de 

organizações responsáveis pela divulgação de informações como, por exemplo, o 

Movimento Nossa São Paulo e ORBIS.Corroborando tais ideias fica claro que o 

perfil institucional dos municípios em estudo está longe de ser instituições 

responsáveis pela divulgação de dados em saúde ambiental visto que atualmente o 

sistema de vigilância em saúde ambiental precisa ser estruturado.  

Portanto um diagnóstico da saúde ambiental do Litoral Centro Norte de 

Santa Catarina a partir da aplicação do Modelo FPSEEA passa a ser um instrumento 
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analítico para diagnosticar a realidade em escala não apenas municipal, mas 

regional. 

Para diagnosticar a saúde ambiental, utilizou-se a metodologia de 

construção da matriz FPSEEA descrita pela OMS e adequada às necessidades 

específicas da presente análise para o Litoral centro-norte de Santa Catarina. 

A partir da coleta de dados realizada com a aplicação dos questionários 

(capítulo IV) foi possível construir uma estrutura a fim de analisar as forçantes 

existentes, bem como, identificar os principais problemas de saúde ambiental nos 

municípios estudados (quadro 5). 

As regiões costeiras são áreas com a maior densidade populacional. A forte 

ocupação acentuada e até mesmo irregular do litoral é um problema em diversos 

(DEFEO et. al., 2008). O mesmo ocorre com o Litoral centro-norte de Santa 

Catarina, por ser constituído por uma região costeira e abrigar uma diversidade de 

recursos naturais marinhos. A região á marcada pela forte conurbação8 urbana que 

tem levado a graves problemas socioambientais na região pela falta de 

planejamento urbano e regional (POLETTE, 2004). 

Assim, segundo de acordo com as respostas dos pesquisados os principais 

problemas de saúde ambiental nos municípios litorâneos estão descritos no quadro 

8: 

 

Quadro 8 - Identificação dos principais problemas de saúde ambiental. 
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE AMBIENTAL: 

 Falta de Saneamento Básico (esgoto tratado) 

 Destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos 

 Falta de informação da população e de estrutura de vigilância em saúde 

ambiental 

Fonte: Dados de Pesquisa 

 

                                            
8
Conurbação é um fenômeno urbano que ocorre quando duas ou mais cidades se desenvolvem uma 

ao lado da outra de tal forma que acabam se unindo. Exemplo: Itajaí e Balneário Camboriú 
(POLETTE, MARENZI, SANTOS, 2012). 



124 

 

 

 

Tendo como base tais problemas foi realizado um modelo FPSEEA, o qual 

pode representar o desafio atual em escala regional para o setor do litoral centro-

norte.  
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Figura 13 - Modelo FPSEEA para o litoral centro-norte de Santa Catarina. 
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Segundo o presente modelo a força-motriz corresponde aos fatores que 

influenciam para as mudanças das situações ambientais e que poderão afetar a 

saúde – aqui considerados os setores econômicos que atuam na região, assim 

como as instituições públicas e universidades.  

A ideia aqui representada está na ausência de políticas governamentais, 

dificultando uma parceria com os setores privados para melhoria do cenário de 

saúde e meio ambiente. Esse processo tende a levar ao aumento intensivo das 

atividades humanas no local (Favelamento, aumento da densidade populacional, 

depleção dos ecossistemas costeiros, aumento da carga em aterros sanitários, falta 

de água e energia, trânsito, desmatamento, entre outros), aumentando a 

necessidade de serviços básicos (saneamento básico, água tratada) e contribuindo 

para a degradação dos recursos naturais, resultando em forte pressão sobre a 

situação ambiental deste setor costeiro.  

Tais pressões se expressam como consequência da intensa atividade 

produtiva (desde a extração dos recursos naturais até a geração de resíduos 

produzidos pelo consumidor final) e a ocupação humana.  

Assim, a situação do ambiente (Degradação dos Ecossistemas, Poluição do 

meio aquático, inundações, poluição do solo e do ar, incremento de ruídos, falta de 

áreas verdes) é alterada e de acordo com a intensidade dessas pressões (solo e 

água contaminados por produtos químicos, concentração de poluentes) resultam em 

efeitos negativos sobre a saúde, dependendo da forma como a população foi 

exposta a essas pressões.  

A exposição é um determinante na construção de indicadores, cuja 

mensuração dos efeitos está baseada em uma proposta tendo como referência o 

sistema de indicadores do Programa Cidades Sustentáveis.  

Logicamente os efeitos são inúmeros, assim, a inter-relação dos problemas 

ambientais e seus efeitos a saúde humana tem originado em desafios para os 

gestores e tomadores de decisão, visto que a formação de políticas públicas e ações 

de mitigação deverão estar voltadas para diferentes níveis (nacional, regional e 

local) sendo capaz de gerar intervenções remediadoras de curto prazo ou ainda de 

longo prazo, como por exemplo, as metas da ODM. 
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5.1 SISTEMA DE INDICADORES PARA SAÚDE AMBIENTAL 

 

 

A partir da estrutura do Programa Cidades Sustentáveis, tendo como 

referencial os indicadores consolidados gerais deste sistema, foi possível classificar 

estes de acordo com o Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental e determinar os 

eixos de análise (Apêndice 1). 

Foram então selecionados os eixos cujos indicadores consolidados que mais 

se aproximavam da temática saúde ambiental. Assim, foram selecionados os 

seguintes eixos: governança, bens naturais comuns, gestão local para a 

sustentabilidade, planejamento e desenho urbano, ação local para a saúde, do 

global para o local. Cada um dos eixos possui um objetivo que está descritos no 

quadro 9. 

 

 

Quadro 9 – Objetivos dos eixos selecionados do Programa Cidades Sustentáveis 
 

EIXO OBJETIVO 

 

GOVERNANÇA 

Fortalecer os processos de decisão com a promoção dos 

instrumentos da democracia participativa 

 

BENS NATURAIS COMUNS 

Assumir plenamente as responsabilidades para proteger, 

preservar e assegurar o acesso equilibrado aos bens naturais 

comuns 

 

GESTÃO LOCAL PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Implementar uma gestão eficiente que envolva as etapas de 

planejamento, execução e avaliação. 

 

PLANEJAMENTO E DESENHO 

URBANO 

Reconhecer o papel estratégico do planejamento e do desenho 

urbano na abordagem das questões ambientais, sociais, 

econômicas, culturais e da saúde, para benefício de todos. 

AÇÃO LOCAL PARA A SAÚDE Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos nossos 

cidadãos 

 

DO GLOBAL PARA O LOCAL 

Assumir as responsabilidades globais pela paz, justiça, 

equidade, desenvolvimento sustentável, 

proteção ao clima e à biodiversidade. 

 

 

Fica evidente que um sistema desta natureza tende a ser um importante 

passo para a governança em saúde ambiental. Segundo Furtado (2009), a adoção 

de arcabouço de indicadores é iniciativa essencial para a governança ou 
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governabilidade – entendida como ato de conduzir, orientar e controlar a maneira 

como as responsabilidades são atribuídas e cumpridas, as atividades são 

executadas, os objetivos são perseguidos e as metas métricas globais são atingidas 

– no âmbito das organizações públicas. 

Ainda segundo Furtado (op. cit) a governança no sentido de governabilidade, 

expressa, fortemente, a gestão e o controle da organização como um todo. No 

entendimento de governo, representa o grupo de pessoas ou a organização 

encarregada de administrar e cuidar dos interesses dos integrantes do Estado, em 

que o Estado consiste no conjunto de poderes da comunidade ou da sociedade, 

como um todo. 

Sendo a governança em saúde ambiental ainda uma atividade fragmentada 

também no contexto brasileiro, tanto em nível federal, estadual e ainda mais em 

nível municipal fica evidente o desafio de implementar um sistema de indicadores 

desta natureza (FREITAS et. al, 2009). 

Fica evidente no sistema de indicadores levantados, que este leva em 

consideração não apenas as questões de governança em si, mas também as 

relativas aos bens naturais comuns, à gestão local para a sustentabilidade, ao 

planejamento e desenho urbano, as ações em nível local para a saúde entre outras 

que no seu conjunto representam um conjunto de temas amplos que inclui: água, 

saneamento e saúde; mudanças climáticas e saúde humana; campos 

eletromagnéticos, contaminação de ar de interiores, contaminação atmosférica, 

radiação ultravioleta, saúde ambiental da criança, dentre outros.  

Fica evidente, segundo Buss et. al., (2012) que em cada um destes temas 

devem ser desenvolvidos programas, projetos e ações que devido a sua 

multiplicidade podem apresentar até uma baixa efetividade e eficiência. No entanto, 

este processo deve ser considerado por meio de um sistema de gestão tendo como 

base o aprender – fazer.  

Se no Brasil a saúde ambiental durante muito tempo esteve associada 

somente aos problemas de saneamento básico, fortalecimento institucional e 

formação de recursos humanos, voltados essencialmente para a qualidade da água, 

esgotamento sanitário e o manejo dos resíduos sólidos fica evidente que a saúde 

ambiental aqui tratada representa um arcabouço de atividades que se completam na 
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forma de uma grande dimensão interinstitucional e setorial – devendo ser 

compreendida como um sistema complexo de atividades integradas entre si (Figura 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: A saúde ambiental vista como uma relação dimensional com a governança 

 

 

 

Fica assim evidente, que ao tratamos das relações entre indicadores de 

saúde ambiental, estes devem compor um sistema capaz de atuar no dia-a-dia dos 

municípios por meio de processos de tomada de decisões.  

Neste sentido, o uso do sistema FPSEEA passa a ser elemento vital para 

entendimento dos processos de eficiência e eficácia em um modelo de gestão. 

Sendo assim, tendo como referência os indicadores levantados foi possível, a título 

de exemplo, aplicar o modelo que poderá ser empregado nos municípios, e inclusive 

servir de base para as Secretarias de Desenvolvimento Regional – SDR e/ou AMFRI 

e inclusive o Ministério da Saúde. 

Sendo as principais Forças Motrizes na área de estudo aquelas relacionadas 

com os diversos setores econômicos, governos e universidades, fica evidente que 

GOVERNANÇA 

Ação local para a 

saúde 
Bens Naturais 

Comuns 

Planejamento e 

desenho urbano 

Do local para o 

global 

Gestão local para 

a sustentabilidade 

SAÚDE  
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muitas das pressões exercidas sobre o ambiente urbano, rural, periurbano e natural 

advêm de tais atividades, muitas sem o devido controle das próprias políticas de 

Estado existentes (Política Nacional de recursos Hídricos, Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, entre outros).  

Tais forças levam à pressões das mais diversas (10levantados como 

indicadores nos eixos de bens naturais e ação local para a saúde), sendo o uso de 

indicadores uma resposta direta de como estas pressões atuam sobre o meio. 

Segundo Van Bellen (2002) os indicadores de situação e/ou estado e/ou 

condição(24 levantados como indicadores nos eixos de bens naturais, planejamento 

e desenho urbano, ação local para a saúde e do global ao local) se referem à 

qualidade do ambiente e à qualidade e quantidade de recursos naturais. Desta 

maneira eles refletem o objetivo final da política ambiental. Indicadores de Situação 

são projetados para dar uma visão geral do Estado do ambiente e seu 

desenvolvimento no tempo. 

  Deve ser salientado que os indicadores de exposição levantados (06 

levantados como indicadores dos eixos bens naturais e ação local) são assim 

responsáveis pelos efeitos (25 levantados como indicadores dos eixos governança, 

planejamento e desenho urbano, ação local para a saúde e do global ao local) sob a 

saúde ambiental da população. Tais situações exigem respostas por parte dos 

gestores que levam ações (22 indicadores levantados nos eixos de governança, 

bens naturais, gestão local, planejamento e desenho urbano, ação local para saúde). 
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Figura 15 – IndicadoresFPSEEA para o litoral centro-norte de Santa Catarina. 
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5.1.1 Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental nos eixos dos indicadores 

selecionados 

 

 

O Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) tem por 

objetivo vigiar e monitorar os seguintes componentes: água para consumo humano; 

ar; solo; contaminantes ambientais e substâncias químicas; desastres naturais; 

acidentes com produtos perigosos; fatores físicos; e ambiente de trabalho. Além 

disso, inclui os procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e agravos 

decorrentes da exposição humana a agrotóxicos, benzeno, chumbo, amianto e 

mercúrio.  

Assim, os sistemas que foram analisados e classificados (tabela 11) nos 

eixos dos indicadores são: VIGIAGUA, VIGIAR, VIGIPEC, VIGISOLO, 

VIGIDESASTRE, VIGIQUIM, VIGIFIS e VIGIAPP. 

 

Tabela 11 – Classificação do Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental de acordo com os 
eixos âmbito dos indicadores selecionados  

Eixos  
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g
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a
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VIGIAGUA 100% 18% 100% 17% 15% - 

VIGIAR 100% 28% 100% 17% 13% 67% 

VIGISOLO 100% 18% 100% 17% 12% - 

VIGIDESASTRE 100% 6% 100% 17% 11% 33% 

VIGIQUIM 100% 10% 100% 7% 11% - 

VGIPEQ 100% 6% 100% 7% 12% - 

VIGIAPP 100% 6% 100% 7% 12% - 

VIGIFIS 100% 8% 100% 12% 12% - 

OUTROS - - - - 2% - 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Observou-se na análise do sistema de vigilância em saúde ambiental que o 

sistema VIGIAR está presente em 100% dos eixos de indicadores selecionados. Os 

sistemas que menos se relacionaram com os indicadores foram o VIGIPEQ, 

VIGIAPP e VIGIFIS. 

 

5.1.2 – Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental segundo a matriz FPSEEA. 

 

 

No que se refere aos indicadores classificados nos diferentes eixos temos a 

seguinte distribuição (Tabela 12): 

 
 
Tabela 12 – Classificação do Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental de acordo com a 
Matriz FPSEEA âmbito dos indicadores selecionados 
 

Eixos  
 

Sistemas 
FM P S EX E A 

 
Total 

Governança 0 0 0 0 1 5 6 

Bens Naturais 0 9 14 3 0 3 29 

Gestão Local 0 0 0 0 0 7 7 

Planejamento 
e desenho 
Urbano 

0 0 6 0 3 1 10 

Ação local 
para a saúde 

0 1 2 3 20 6 32 

Do global ao 
local 

0 0 2 0 1 0 3 

Total  0 10 24 6 25 22 87 

Fonte: Dados de pesquisa. 

Nota: Força Motriz (FM) – Pressão (P) – Situação (S) – Exposição (EX) – Efeito (E) – Ação (A) 

 

Entende-se como indicador de força motriz, os fatores que em escala macro 

influenciam os vários processos ambientais que poderão afetar a saúde humana. 

Em regiões como o litoral centro norte de Santa Catarina, a expansão da população, 

aumenta a necessidade de serviços essenciais de infraestrutura adequada para 
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suportar esse crescimento o que resulta em pressão sobre a situação ambiental 

(SOBRAL et. al., 2011). 

Para o presente trabalho cabe destacar que do total de 89 indicadores 

analisados quatro dos indicadores de governança e três indicadores do eixo bens 

naturais são de força motriz. 

Os indicadores de pressões se expressam como consequência dos 

processos produtivos e da ocupação humana, como por exemplo, a quantidade de 

domicílios sem saneamento básico (SOBRAL et. al., 2011; OLIVEIRA, 2007). 

Assim, a pesquisa demonstrou que 09 indicadores de bens naturais e um 

referente ação local para a saúde correspondem aos indicadores de pressão. 

Tais pressões, alteram a situação do ambiente que se altera a medida que 

aumenta a magnitude dessas pressões o que resulta em efeitos negativos sobre a 

saúde humana (SOBRAL et. al., 2011; FRANCO NETO, 2009). 

Identificou-se na análise da tabela 12, que14 indicadores do eixo bens 

naturais; seis do eixo planejamento e; desenho urbano, dois do eixo ação local para 

a saúde e dois do eixo do global ao local a indicadores de situação.  

A exposição na saúde ambiental estabelece as possíveis inter-relações de 

determinadas situações ambientais e seus efeitos sobre a saúde da população em 

determinada região (SOBRAL et. al., 2011). De acordo com Radicchi (2009) uma 

pessoa é considerada exposta a um fator de risco quando existe ingresso do fator no 

organismo, pelas diversas vias (inalação, ingestão ou contato dérmico). 

Nesta análise, foram identificados um total seis indicadores relacionados a 

exposição sendo, três indicadores relacionados aos bens naturais, três indicadores 

de ação local para a saúde e dois referente da ação global ao local. 

Assim, dependendo do local, da duração, da via de exposição, podem surgir 

diferentes efeitos sobre a saúde humana da população. Tais efeitos podem se 

manifestar de diferentes formas como, por exemplo, através de doenças e óbitos 

(OLIVEIRA; FARIAS, 2008). 

Os indicadores relacionados aos efeitos totalizam25 indicadores divididos 

nos seguintes eixos: um indicador de governança, 20indicadores de ação local para 

a saúde, um indicador do eixo global ao local. 
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Os problemas ambientais e seus respectivos efeitos na saúde da população, 

tem sido um dos desafios para os gestores de saúde, em relação à tomada de 

decisão e criação de políticas públicas e implementação de ações de curto e longo 

prazo, voltadas ao controle e a prevenção (MACIEL FILHO et. al., 1999; SOBRAL et. 

al., 2011). 

A análise realizada identificou um total de 22 indicadores relacionados à 

ação sendo cinco do eixo de governança, dois do eixo bens naturais, sete de gestão 

local para a sustentabilidade, um de planejamento e desenho urbano e três do eixo 

ação local para saúde. 

 

5.1.3 – Fontes de informações para os indicadores selecionados. 

 

 

A informação deve ser entendida como um redutor de incertezas, uma 

ferramenta utilizada para detectar focos prioritários, levando a um planejamento 

responsável e a execução de ações de que condicionem a realidade às 

transformações necessárias.  

Nesta perspectiva, a informação representa uma imprescindível ferramenta 

de apoio à vigilância em saúde, por constituir fator desencadeador do processo 

“informação-decisão-ação”, tríade que sintetiza a dinâmica de suas atividades que, 

como se sabe, devem ser iniciadas a partir da informação de um indício ou suspeita 

de caso de alguma doença ou agravo (BRASIL, 2005; MORETTI et. al, 2012). 

Entretanto, Moretti et. al, (2012) alertam para a complexidade que é levantar 

informações em saúde. Integrar dados sobre saúde e sobre o meio ambiente ainda é 

um desafio, visto que os órgãos carecem de ferramentas para disponibilizar tais 

informações na internet. Porém, por tratar-se de um meio de comunicação como 

outro qualquer, a internet apresenta suas recalcitrâncias, suas peculiaridades e seus 

vieses, tornando necessário um uso cauteloso desse instrumento de obtenção de 

informação. 

A análise da tabela 13 demonstra que para os indicadores, em todos os 

eixos analisados as fontes de dados são os órgãos municipais. Sendo assim, fica 

evidente a necessidade dos municípios costeiros do Litoral centro-norte estruturarem 
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sistemas de dados com informações fidedignas para que possam criar um sistema 

de indicadores capaz de construir um cenário para a saúde ambiental do município. 

 

Tabela 13 – Fonte de informações no âmbito dos eixos dos indicadores selecionados 

Eixos  
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Federal 0 05 0 7 18 1 

Estadual 0 11 0 2 18 2 

Municipal 06 27 07 10 31 2 

Universidade 0 06 0 0 0 1 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

5.1.4  - Fontes de informações no âmbito da matriz FPSEEA. 

 

 

No Brasil as fontes de dados estatísticos relacionados a saúde estão 

agrupadas em quatro grandes áreas: as estatísticas vitais produzidas pelo IBGE; 

as estatísticas de produção ambulatoriais e hospitalares, produzidas pelas 

Secretarias de Saúde e também pelos Sistemas de Informações como: SIH, SAI e 

SIAB;  as estatísticas na área de vigilância epidemiológica e monitoramento da 

situação da saúde, organizadas no Sistema de Agravo e Notificação (SINAN) e as 

estatísticas relacionadas ao recursos públicos e ao orçamento do sistema de 

saúde, disponibilizados em esfera federal, estadual e municipal (VIACAVA, 2002). 

Embora importantes os dados disponibilizados pelo sistema DataSUS, 

apresentam limitações, pois, englobam apenas questões relacionadas ao SUS. As 

outras informações relacionadas aos sistemas particulares de saúde, não são 

incluídos nas estatísticas apresentadas (VIACAVA, 2002). 
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Tabela 14 – Classificação do Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental de acordo com a 

Matriz FPSEEA âmbito dos indicadores selecionados 

Eixos  
 

Sistemas 
FM P S EX E A 

Governança 0% 0% 0% 0% 1% 6% 

Bens Naturais 0% 10% 16% 3% 0% 3% 

Gestão Local 0% 0% 0% 0% 0% 8% 

Planejamento e desenho 
Urbano 

0% 0% 7% 0% 3% 1% 

Ação local para a saúde 0% 1% 2% 3% 23% 7% 

Do global ao local 0% 0% 2% 0% 1% 0% 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

Na análise das fontes de informações no âmbito da matriz FPSSEA (tabela 

14) observou-se que o município é responsável pelo maior número de indicadores. 

Destaca-se na análise que grande parte dos indicadores que expressam a situação, 

o efeito e ação são oriundos de dados municipais.  

Assim, mais uma vez verifica-se a importância dos municípios em 

produzirem suas informações. No entanto, os dados disponibilizados por fontes 

federais e estaduais devem ser considerados, pois geralmente trata-se de dados 

originários de censos. No entanto, a periodicidade com que estes são divulgados por 

vezes dificulta as análises de curto prazo. 

Neste sentido, buscou-se compreender qual a responsabilidade de cada 

órgão na geração de informações que possam contribuir nos sistema de indicadores 

conforme descrito na tabela 15: 
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Tabela 15 – Fontes de informações e órgãos no âmbito da matriz FPSEEA 

Eixos  
 

Sistemas 
Órgãos FM P S EX E A 

 
TOTAL 

Federal 

IBGE 3  4  3  10 
ICMBIO  1 1    2 

DATASUS  1 1 1 16  19 
WWF    1   1 

DEFESA CIVIL     1  1 

Estadual 

CASAN 1   1   2 
CELESC  3     3 
FATMA   6  3  9 

EPAGRI-CIRAM    1   1 
DEFESA CIVIL     1  1 

Municipal 

Secretaria de 
Administração 

     3 3 

Secretaria 
Meio Ambiente 

1 3 11 1 3 4 23 

Secretaria de 
Finanças 

     9 9 

Secretaria de 
Saúde 

1 3 8 2 20 2 36 

SEMASA 1   1   2 
Secretaria de 
Planejamento 

2  3 1  4 10 

Secretaria 
Desenvolvimento 

Social 

  1    1 

Secretaria de 
esportes 

    2 2 4 

Defesa Civil     1  1 
Sociedade Civil 

Organizada Associação de 
Bairros 

  1  1  2 

Universidade -   9    9 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

Apesar do levantamento de responsabilidades, na formação de banco de 

dados evidenciou-seque os municípios possuem instituições consideradas como 

maior responsável pelo levantamento de dados notadamente as Secretarias de Meio 

Ambiente e de Saúde. Em nível federal, a importância do DATASUS e do IBGE 

também podem ser considerada, como fundamentais, para compor um sistema de 

indicadores. 

Destaca-se a importância das universidades neste contexto, assim como a 

própria sociedade civil organizada que mesmo sem importância aparente no 
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levantamento de dados podem ser consideradas como fundamentais em programas 

de monitoramento e fiscalização.  

Os desafios que impossibilitam atualmente ainserção de um banco de dados 

municipal são diversos, destacando-se a ausência de capacidade técnica, a falta de 

estrutura de vigilância em saúde ambiental e ausência de um banco de dados 

estruturado inclusive por órgãos estaduais e federais. 

 

5.2 - APLICAÇÃO DA MATRIZ SWOT NO CONTEXTO DA GOVERNANÇA PARA A 

INSERÇÃO DE UM SISTEMA EM SAÚDE AMBIENTAL PARA O LITORAL 

CENTRO-NORTE DE SANTA CATARINA. 

 

  A presente análise estratégica pode ser considerada um instrumento utilizado 

para analisar possibilidades de cenários e uma referência para a administração 

pública.  

Trata-se de um sistema simples para verificar a posição estratégica de uma 

instituição, empresa e/ou inserção de uma política pública no ambiente em análise – 

neste caso a saúde ambiental no contexto do litoral centro-norte de Santa Catarina.  

Tendo como base os resultados levantados (Figura 14), pode ser 

estabelecida as seguintes relações: 
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Potencialidades:

- Estabelecimento de um sistema de indicadores em escala
regional e municipal;

- Adoção de uma estrutura de indicadores reconhecido pelo
Programa Cidades Sustentáveis e aplicáveis às cidades
costeiras do litoral centro-norte de Santa Catarina ;

-Estrutura institucional existente nas prefeituras

-Prefeituras possuem Webpage que podem funcionar como
referência de banco de dados;

-Problemas existentes nos municípios, especialmente os
desastres naturais, podem ser solucionados com a inserção
do Sistema VIGI

- A introdução de um sistema de indicadores pode servir de 
base para um Observatório de Saúde Ambiental

Oportunidades:

-Inserção do Sistema VIGI pelo Ministério da Saúde;

- A política de saúde ambiental está em discussão;

-O sistema de indicadores é uma ferramenta eficiente para
tomada de decisão;

-O sistema de saúde ambiental pode ser um tema integrador
entre Secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Educação, além
da particpação da sociedade civil organizada, e inclusive a 
iniciativa privada – estabelecendo assim um sistema de 
governança em saúde ambiental;

-A governança é um tema inerente de todos os sistemas de 
indicadores analisados.

-Criação de um sistema de indicadores capaz de ser integrado
com inúmeras outras politicas setorias, urbanas e ambientais

Fraquezas:

Falta de integração intrainstitucional em nível
municipal;

-Sistemas VIGI pouco conhecidos pelos municípios;

-Os potenciais sistemas de saúde ambiental nos
municípios ainda estão restritos às Secretarias de 
Saúde ;

-Falta de capacitação dos atores que atuam na área da
saúde;

-Pouco grau de especialização na área da saúde

-Falta de apoio político;

Ameaças:

-Estrutura de comissionamento nos municípios com 
visão de curto prazo (apenas 4 anos);

-Falta de recursos financeiros tendo como base as 
diretrizes orçamentárias;

-Falta de integração interinstitucional em nível
municipal, estadual e federal;

-Falta de apoio político;

-Falta de recursos humanos e de estrutura
administrativa

Figura 16 – Matriz SWOT da saúde ambiental para o Litoral centro-norte de Santa Catarina 

 

5.2.1 Análise Cruzada para a estratégia de governança tem como base um sistema 

de indicadores em saúde ambiental 

 

A análise estratégica cruzada consiste em cruzar as informações dos quatro 

quadrantes, de forma a obter uma estrutura capaz de delinear estratégias 

importantes para o futuro do sistema de governança. 
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Para esta análise é preciso inicialmente ter uma análise clara do ambiente, 

ou seja, entender profundamente as forças e fraquezas e saber identificar as 

oportunidades e ameaças. Logo, pode ser considerado: Pontos Fortes X 

Oportunidades.  

Estas explicitam a estratégia ofensiva tendo como base a busca de 

vantagens competitivas no sistema de governança tendo como referência o sistema 

de indicadores em saúde ambiental: 

 

Objetivos de diagnóstico:  

- Estabelecer um sistema de indicadores em 

escala regional e municipal; 

- Levantar os problemas existentes nos 

municípios tendo como base o sistema VIGI 

 

Objetivos de adoção política: 

- Adotar uma estrutura de indicadores 

reconhecido pelo Programa Cidades 

Sustentáveis e aplicáveis às cidades costeiras 

do litoral centro-norte de Santa Catarina 

 

Objetivos de Implementação: 

- Implementar uma estrutura institucional tendo 

como referência as Secretarias de Saúde dos 

municípios no âmbito do litoral centro-norte de 

Santa Catarina 

- Implementar o sistema de governança nas 

Webpages dos municípios 

- Estruturar um programa para a coleta 

sistemática de dados em saúde ambiental 

 

Objetivos e Avaliação: 

- Estabelecer um programa de avaliação para o 

sistema de indicadores a fim de servir de base 

para um Observatório de Saúde Ambiental 

Estratégias: 

- A inserção do Sistema VIGIem escala 

municipal e regional pode servir de base 

para o Ministério da Saúde a fim de que 

este possa ser considerado como um 

projeto piloto, visto que a política de saúde 

ambiental está em plena discussão. 

 

- A inserção de um sistema de indicadores 

passa a ser uma ferramenta eficiente para 

tomada de decisão e notadamente de 

governança por meio deste ser 

considerado um tema integrador em 

escala inter e intrainstitucional. 

 

- O design de um sistema de indicadores 

em saúde ambiental é capaz de integrar 

inúmeras outras políticas setoriais, 

urbanas e ambientais.  
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6 PROPOSTAS DE SISTEMA DE INDICADORES PARA A SAÚDE AMBIENTAL 

 

Assim, são as seguintes as recomendações para inserção de um sistema de 

indicadores de governança em saúde ambiental para o litoral centro-norte de Santa 

Catarina: 

 

Recomendações Institucionais 

 

 Treinamento dos munícipes quanto à importância da saúde ambiental; 

 Maior integração entre os municípios no âmbito da AMFRI e SDR acerca da 

importância da saúde ambiental. 

 Integração das equipes de trabalhos dos departamentos e secretarias 

municipais. 

 Participar da comissão de planejamento e redução de riscos juntamente com 

outros órgãos como: FATMA, Defesa Civil, AMFRI e SDR. 

 

Recomendações Administrativas 

 

 Fomentar, propor e executar programas de capacitação técnica e comunitária, 

relacionados aos riscos decorrentes da alteração do meio ambiente e sua 

relação com a saúde humana. 

 Permanência de funcionários concursados e técnicos frente as diretorias de 

Vigilância em Saúde ambiental; 

 Estruturação das equipes de trabalho em saúde ambiental; 

 Realização de seminários regionais sobre saúde ambiental; 

 

Recomendações Técnicas 

 

 Gerenciar sistemas de informações relativas à vigilância em saúde ambiental 

dos riscos decorrentes a saúde humana em conformidade com o SUS. 
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 Elaboração de home page nos sites das prefeituras destinado a divulgação de 

informações sobre a saúde ambiental; 

 Propor a criação de um comitê técnico intrasetorial de estruturação e 

elaboração de normas pertinentes à redução de riscos a saúde humana 

envolvendo todos os sistemas (VGIGIARGUA, VIGIAR, VIGISOLO, 

VIGIQUIM. VIGIPEQ E VIGIFIS) no âmbito municipal. 

 Executar a avaliação de riscos e danos, bem como, as necessidades em 

saúde subsidiando a Defesa Civil. 

 

Recomendações Legais: 

 

 Propor normas e mecanismos de vigilância e controle a outras secretarias, 

com atuação no meio ambiente, saneamento e planejamento. 

 Propor um sistema de fiscalização e monitoramento em escala municipal 

 Incorporação do sistema de indicadores como instrumento de política pública 

nos municípios 

 Integrar o sistema de indicadores nas principais políticas públicas existentes; 

 

Recomendações de Governança: 

 

 Envolver o tema de saúde ambiental nos mecanismos de participação da 

sociedade civil (Agenda 21 local, Comitês de bacias hidrográficas, entre 

outros) considerando os princípios descritos no quadro 10. 
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Quadro 10 – Governança para um sistema de saúde ambiental 

Categorias Governança para um Sistema de Saúde Ambiental  

Princípios Confiança e deliberação de tomada de decisão de forma participativa 

 

Estado 

Deve ter na sociedade o cerne do processo de tomada de decisão tendo como 

base a sociedade do Bem-estar. Assim o cidadão será reconhecido como aliado 

nas deliberações institucionais existentes 

 

Mercado 

Os instrumentos de gestão, tais como o sistema de indicadores pode ser capaz 

de coordenar e de reconhecer as potencialidades e fraquezas existentes. 

 

Sociedade  

Civil 

Sendo a saúde ambiental todos aspectos da saúde humana, incluindo a 

qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, 

biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Portanto, esta deve ser 

transparente nas tomadas de decisão, e solidária a fim de que possa garantir os 

interesses sociais independente de qualquer barreira existente. 

 

Governança 

Deve ser baseada no entendimento da importância que a sociedade costeira 

possui, incluindo as comunidades tradicionais, e as relações de parceria entre 

governos, sociedade organizada e iniciativa privada. 

Relação entre as 

organizações 

Preferencialmente deve funcionar por meio de Networking, clusters, redes de 

associados 

Relação  

com o território 

Deve ser democrática nas tomadas de decisão por meio de sistemas locais de 

inovação tecnológica. 

Interesse  

Geral 

Deve buscar a pluralidade de interesses 

 

Elaboração de 

políticas 

Sempre que possível deve priorizar o sistema de redes e as parcerias 

institucionalizadas. 

Implementação 

de políticas 

Regulação de normas e leis baseados na ampla discussão entre os atores. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A análise da estrutura institucional de governança em saúde ambiental para 

o Litoral centro-norte de Santa Catarina é fundamental para minimizar os problemas 

decorrentes da alteração do meio e dos problemas de saúde nas populações 

costeiras.  

O uso de indicadores tem sido umas das ferramentas que vem sendo 

utilizadas pelo Ministério da Saúde para a avaliação e monitoramento da condição 

da saúde e meio ambiente em diversos estados brasileiros. 

Para o Litoral Centro-Norte de Santa Catarina fica claro que os indicadores 

são elementos que permitem avaliar a capacidade dos municípios em implementar 

um sistema capaz de sanar as deficiências existentes. 

Entretanto, os resultados demonstram que atualmente os municípios 

costeiros do Litoral centro-norte de Santa Catarina não estão preparados para a 

implementação de saúde ambiental no município, visto que, apresentam algumas 

limitações em relação a: infra estrutura, a capacitação técnica, a ausência de banco 

de dados, ações participativas e principalmente o problema de comissionamento que 

faz com que em cada gestão se forme uma equipe nova de trabalho, o que implica 

em não dar continuidade aos projetos em andamento. 

Considerando a base dos observatórios existentes onde, os indicadores já 

foram levantados como, por exemplo, os do programa cidades sustentáveis e os 

indicadores disponibilizados pelo ORBIS, fica evidente que integrar dados 

quantitativos e qualitativos em saúde ambiental é plenamente possível. 

O Programa Cidades Sustentáveis tem aplicado os indicadores em 263 

cidades brasileiras, dentre elas, as do Estado de Santa Catarina: Imaruí, Tubarão, 

Brusque, Antônio Carlos, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Rio do Sul, Joinville 

Pinhalzinho, Jacinto Machado,Bombinhas,Araranguá,Balneário Rincão, Içara e 

Blumenau. 

A identificação dos pontos fortes e oportunidades dos municípios 

demonstrou que o sistema de indicadores em saúde ambiental poderá ser uma 

ferramenta eficiente não só na geração e dados para a tomada de decisão em 

relação ao meio ambiente e saúde, mas também servirá de integrador entre 
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secretarias na formulação e implementação de políticas públicas, uma vez que a 

política em saúde ambiental está em discussão. 

Por outro lado, também se identificou que estes apresentam fraquezas. A 

falta de integração intersetorial, falta de conhecimento das equipes sobre os 

sistemas VIGI, ausência de capacidade técnica, que associadas as ameaças 

existentes como a estrutura de comissionamento com visão a curto prazo, falta de 

recursos financeiros e apoio político e falta de recursos humanos e uma estrutura 

administrativa, acabam se tornando fortes obstáculos para o avanço da governança 

em saúde ambiental nos municípios.  

Observou-se,ainda, que quanto a abertura para geração de informações os 

as secretarias de saúde dos municípios não possuem um sistema de divulgação, e 

por isso, as informações não são repassadas para a população visando a 

conscientização e prevenção sobre os riscos relacionados à saúde ambiental. 

O sistema de informação é à base da vigilância em saúde ambiental e 

coloca para a os municípios do Litoral centro-norte de Santa Catarina o desafio de 

buscar a participação, transparências nas ações e nas políticas de comunicação, 

porque, em saúde ambiental, é fundamental a articulação de diversas áreas do 

conhecimento e a parceria com a população não somente para prevenir, mas 

também, para promover a saúde integral no âmbito do SUS. 

Atualmente está sendo construída no âmbito Nacional uma Política de 

Saúde Ambiental que passa a ser elemento estruturador para uma política de 

Estado, visto que, o Brasil é um país cuja economia está em plena expansão o que 

desafia as desigualdades existentes. 

Neste contexto, a governança é o elemento estruturador e funcional capaz 

de gerar condições para implementar políticas responsáveis para mudar a realidade 

em escala regional e local em curto e longo prazos, pois, é nos contextos locais que 

devemos intervir para solucionar os problemas de doenças e promover a saúde 

integral.Portanto, é necessário articular o cenário do cotidiano da sociedade, 

considerando o processo de prevenção e promoção da saúde como um processo 

interdisciplinar, que consideram a relação saúde e meio ambiente numa permanente 

inter-relação através de uma visão compartilhada das várias dimensões da 

realidade: política, econômica, ambiental, cultural e social.  



146 

 

 

 

 
REFERENCIAS 

AGRAWAL, A; LEMOS, M.C..Environmental Governance. In: Annual Review of 
Environmental Resources, 31: 297-325, 2006. 

ALEXANDRE, L.B.S.P.. Vigilância em saúde e suas vertentes: epidemiologia, 
sanitária e ambiental. In: ALEXANDRE, L. B. S.P. (org). Epidemiologia aplicada aos 
serviços de saúde. – São Paulo: Martinari, 2012. 

ALMEIDA, J. R; et. al. Gestão Ambiental: Planejamento, avaliação, implantação, 
operação e verificação. Rio de Janeiro: Thex, 2000. 

ANDERSSON, T.. Government failure – the cause of global environmental mis-
management. Ecologicaleconomics, n. 4, p. 215-236, 1991. 

ANDRADE, E. N.; ANDRADE, E. O.. O SUS e o direito à saúde do brasileiro: leitura 
de seus princípios, com ênfase na universalidade da cobertura. In. Revista Bioética 
2010; 18 (1): 61 – 74. 

ANDREWS, J. T.; MONTINOLA, G.R..Veto players and the rule of law in emerging 
democracies. ComparativePoliticalStudies, v. 37, n. 1, p. 55-87. 2004 

ARAUJO-PINTO, M. de. Aplicação e limites do Modelo FPEEEA (OMS) na 
caracterização dos riscos relacionados ao uso de agrotóxicos na atividade 
agrícola do estado do Rio de Janeiro. (Dissertação de Mestrado). – Rio de 
Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, 2011. 

ARIZA, C.G.; ARAUJO NETO, M.D. de. Contribuições da geografia para 
avaliação de impactos ambientais em áreas urbanas, com o emprego da 
metodologia pressão - estado impacto - resposta (P.E.I.R.). Caminhos de 
Geografia, Uberlândia, v. 11, n. 35, p.128-139, set. 2010. Disponível em: 
http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html - Acesso em: 11 de Janeiro de 2013. 

AUGUSTO, L. G. da S.Saúde e vigilância ambiental: um tema em construção. 
Epidemiologia e serviços de saúde. 12 (4): 177 – 187, 2003. 

BARCELLOS, C. et. al..Aplicabilidade dos indicadores de saúde ambiental. 
In:BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Saúde Ambiental: guia 
básico para a construção de indicadores. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

BELLEN, H. M. V. 2005. Indicadores de sustentabilidade: uma análise 
comparativa. Rio de Janeiro: Editora FGV. 253 p. 

BERNIER, L.; BOUCHARD, M.; LÉVESQUE, B. Attending to the general interest: 
new mechanisms for mediating between the individual collective and interest in 
Québec. Annals of Publicand Cooperative Economics, 74:3, 2003. 



147 

 

 

 

BEUTTENMULLER, G..Observatórios Locais de Políticas Públicas no Brasil: 
seu papel na produção, disseminação e transparência das informações. 
(Dissertação de Mestrado) – escola de Administração de Empresas de São Paulo. – 
São Paulo: 2007. 

BODIN, O; CRONA, B.I. The role of social networks in natural resource 
governance: What relational patterns make a difference?.In: Global 
Environmental Change, 19: 366–374,2009 

BORJA, P.C.; MORAES, L.R.S. Indicadores de saúde ambiental com enfoque para a 
área de saneamento. Parte 1 - aspectos conceituais e metodológicos. Revista 
Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 13-25, jan./mar., 
2003. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 
1988. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado; 1988. 
Título VIII. Da Ordem Social. Capítulo II. Seção II. Da Saúde. Arts 196-200. 

BRASIL. Fundação Nacional da Saúde. Vigilância em Saúde Ambiental. – Brasília: 
FUNASA, 2002. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de 
vigilância. – 6. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 816 p. – (Série A. Normas 
e Manuais Técnicos). 

_________. Ministério da Saúde. Instrução Normativa 1 de 7 de março de 2005. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2005a. 

BRASIL. Ministério do meio Ambiente. Ministério da Saúde. Ministério das Cidades. 
Compromisso pela Qualidade do Ar e Saúde Ambiental. – Brasília: Ministério 
Meio Ambiente, 2009a. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Subsídio para 
construção da Política Nacional de Saúde Ambiental. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009. (1ª. Reimpressão). 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Saúde Ambiental: guia 
básico para a construção de indicadores. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

BUSS, P. M. et. al.. Governança em saúde e ambiente para o desenvolvimento 
sustentável. In. Revista Ciência & Saúde Coletiva, 17(6):1479-1491, 2012.  

CÂMARA, J. B.D.. Governança ambiental no Brasil: Ecos do Passado. Revista de 
Sociologia e Política v. 21, nº 46: 125-146 Jun. 2013 

CÂMARA, J. B. D.& CARVALHO, T. S. (orgs.). Relatório Perspectivas do Meio 
Ambiente no Brasil – GEO BRASIL. Brasília: Edições Ibama, 2002. 



148 

 

 

 

CAMELLO, T. C. F. et. al..Gestão e Vigilância em Saúde Ambiental. – Rio de 
Janeiro: Thex, 2009. 

CASTRO H. A, GOUVEIA N.; ESCAMILLA-CEJUDO J. A. Questões Metodológicas 
para a Investigação dos Efeitos da Poluição do Ar na Saúde.Revista Brasileira de 
Epidemiologia. 2003 Jul-Out.; 6(2): 135-149. 

CHRISTENSEN, C. M. . Inovação na gestão da saúde. Soluções disruptivas 
para reduzir custos e aumentar a qualidade. – Porto Alegre: Bookman, 2009. 

CKAGNAZAROFF, I. B.. Reflexões sobre estratégias de governança local. GES – v. 
3, n. 5, jan./jun. 2009 CEPEAD/FACE/UFMG. 

CNESNet. SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAÚDE. Tipo de estabelecimentos. 
Disponível em: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp - Acesso em 15-12-
2013. 

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Governança Europeia: Um livro 
Branco. – Bruxelas, 2001. Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2001/com2001_0428pt01.pdf - Acesso em 15-
05-2011. 

COMISSÃO SOBRE GOVERNANÇA GLOBAL. Nossa Comunidade Global. Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

CORVALÁN C.F.; KJELLSTRÕM T., SMITH KR. Health, Environment and 
Sustainable Development. Identifying Links and Indicators to Promote Action. 
Epidemiology Resources Inc. 1999 Set. 10(5): 656-660. 

CORVALÁN, C. Framework for the development of environmental health 
indicators. Wldhlthstatist. quart., 1995;48(2). 

DINIZ, E.. Governabilidade, Democracia e Reforma do Estado: Os Desafios da 
Construção de uma Nova Ordem no Brasil dos Anos 90. In: DADOS – Revista de 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro, volume 38, nº 3, 1995. pp. 385-415. 

EEA - European Environment Agency. 1999. Environmental indicators: Typology and 
overview. Technical Report, nº 25. Copenhagen: EEA. 19 p. 

ENJUTO, N. Razón de ser de los Observatórios. In: OBSERVATORIO DEL 

VOLUNTARIADO. Observando Observatórios ¿Nuevos agentes em El Tercer 

Sector? Madrid: Plataforma del Voluntariado de España, 2010. p.10-17 

ESTEVE, J. M. P..Governança democrática: construção coletiva do 
desenvolvimento das cidades. – Belo Horizonte: editora UFJP, 2009. 

EUROSTAT - European Union Statistical Office. 2001. The CSD work programme 
on indicators of sustainable development. Working Paper no. 27. Canada: 
EUROSTAT. 



149 

 

 

 

FARNÉ, S. Observatórios del mercado de trabajo: ¿Quéson y cómo funcionam? 

Revista de Economía Institucional, v.13, n.24, p.429-445, 2011. 

FATMA. Balneabilidade no Litoral Catarinense. Disponível em: 
http://sistemas.sc.gov.br/upload_admin/noticias/FATMA/Relat%C3%B3riosBalneabili
dadeN%C2%BA04-17deJaneiro2014.pdf – Acesso em 20-01-2014. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Santa 
Catarina em Dados / Unidade de Política Econômicae Industrial. - Florianópolis: 
FIESC, 2013. 

FLEURY, S..Reforma no Estado, Seguridade Social e Saúde no Brasil. In: 
MATTA, G. C. . Debates e Síntese do Seminário Estado, Sociedade e Formação 
Profissional em Saúde: contradições e desafios em 20 anos de SUS. – Rio de 
Janeiro: ESPVJ, 2010. 

FONSECA, I. F.; BURSZTYN, M. A Banalização da Sustentabilidade. Entre o 
ecologicamente Correto e a Governança Ambiental Fortalecida. In: Anais do IV 
Encontro Nacional da ANPPAS. Brasília – DF – Brasil, 2008. (CD) 

FREITAS, C.M. et. al. Quem é quem na saúde ambiental brasileira? Identificação e 
caracterização de grupos de pesquisas e organizações da sociedade civil. Revista 
Ciências e Saúde Coletiva, 14(6), 2071-2082, 2009. - Disponível em: 
<www.scielo.sp.org/pdf/csc/v14n6/14.pdf>. Acesso em: 20 de out de 2012. 

GOLDSMITH, M..Autonomy and city limits. In: JUDGE, D; STOKER, G.; & 
WOLMAN, H. (eds.). Theories of urban politics. London: Thousand Oaks/New Delhi: 
Sage Publications. 1998. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE Cidades.  
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/> - Acesso em: 22 agosto de 2012. 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Situação do Saneamento no Brasil. Disponível em: 
http://www.tratabrasil.org.br/ - Acesso em 15-01-2014 

INSTITUTO TRATA BRASIL. Situação do Saneamento no Mundo. Disponível em: 
http://www.tratabrasil.org.br/ - Acesso em 15-01-2014 

JACOBI, P. R.. Governança dos Recursos Hídricos no Brasil: realidade, desafios e 
perspectivas. In: Anais I Seminário sobre governança ambiental no Brasil: 
Contexto, Realidades, Rumos. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2006. 

JANNUZZI, P. M. Indicadores Sociais no Brasil. Editora Alínea. Campinas, SP, 
2005. 

KAUFMANN, D.; KRAAY, A.; MASTRUZZI, M..Governance Matters III: 
Governance Indicators for 1996, 1998, 2000, and 2002. The World Bank Economic 
Review, v. 18, n. 3, p. 253-287, 2004. 



150 

 

 

 

KORB, A.. Saúde Ambiental: Concepções e Interpretações sobre Meio 
Ambiente e sua relação com a saúde humana. – Disponível em: 
http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT4-610-808-20100814150548.pdf - 
Acesso de 15/01/2014. 

LERNER, L..Políticas Públicas e Instrumentos Jurídicos para a Governança 
Ambiental. In: Anais I Seminário sobre governança ambiental no Brasil: Contexto, 
Realidades, Rumos. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2006. 

MARTINEZ, R. Q..Indicadores de Sostenibilidad Ambiental y de Desarrollo 
Sostenible: Estado del Arte y Perspectivas. (Série Manuales, n°16) - Santiago de 
Chile: CEPAL, 2001.  Disponível em: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/9708/lcl1607e_ind.pdf - Acesso em 7 de 
janeiro de 2014. 

MEADOWS, D. 1998.Indicators and information Systems for Sustainable 
Development. A Report to the Balaton Group. Hartland: The Sustainability 
Institute. 256 p. 

MEDICI, A. C..Do Global ao Local: os desafios da saúde no limiar do século 
XXI. – Belo Horizonte: Coopemed, 2011. 

MENDES, E. V. Uma agenda para a saúde. São Paulo (SP): Hucitec;1999. 

MILANI, C.; ARTURI, C.; SOLINÍS, G. (Org.). Democracia e governança mundial: 
que regulações para o século XXI? Porto Alegre: Universidade/UFRGS/Unesco, 
2002. p. 266-291 

MORETTI, F. A. Acesso a informações de saúde na internet: uma questão de saúde 

pública? In: Revista Rev. Assoc. Med. Bras. vol.58 n. 6 - São Paulo: Nov./Dec. 

2012.  

MOVIMENTO NOSSA SÃO PAULO (MNSP). Projeto IRBEM. Disponível em: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/irbem - Acesso em 15-09-2012. 

MOYSES FILHO, J. et. al.. Planejamento estratégico em organizações de saúde. 
– Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 160p. 

NEDER, R. T..Crise socioambiental: Estado & sociedade civil no Brasil (1982-
1998). São Paulo: Anna Blume: Fapesp, 2002. 

NÉTO, J. M. B. 1999. Crimes Ambientais da Lei nº 9.605: Competência federal ou 
estadual? Boletim dos Procuradores da República – ANPR, nº 13. 

NETTO, G. F. Vigilância em Saúde Ambiental: Dados e indicadores 
selecionados – 2007. Ministério da Saúde, Secretaria de vigilância em saúde. – vol. 
2, nº. 2, (nov 2007) – Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

NETTO, G.; ALONZO, H. G. A..Notas sobre a Governança da Saúde Ambiental 
no Brasil. In: ABRASCO (Cood.). Caderno de Texto: Iª Conferência Nacional de 



151 

 

 

 

Saúde Ambiental. Grupo de Trabalho Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 2009.126p 

NEUHAUS, E.; BORN, R. H. Governança ambiental internacional: perspectivas, 
cenários e recomendações. Brasília/São Paulo: Fórum Brasileiro de Ongs.e 
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 2007. 

NOVAKOSKI, L. E. R..Saúde, Meio Ambiente e Desenvolvimento. In: MACHADO, 
P. H. B. LEANDRO; J. A.; MICHALISZYN, Mario Sérgio (orgs.). Saúde Coletiva: Um 
campo em Construção. – Curitiba: IPBEX, 2006. 

NUNES, L. H.. Mudanças climáticas, extremos atmosféricos e padrões de risco 
a desastres hidrometeorológicos. In: HOGAN, Daniel Joseph; MARA NDOLA Jr, 
Eduardo (Org.). População e mudança climática: dimensões humanas das 
mudanças ambientais globais. Campinas: Núcleo de Estudos da População - 
NEPO/Unicamp; Brasília: UNFPA, 2009 

OCKÉ-REIS, C.O..SUS: O desfio de ser único. – Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 
2012. 

OECD.Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises.Disponível 
em: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate-
ownedenterprises/34803211.pdf - Acesso em 23/07/2013. 

OJIMA, R.; MARANDOLA JUNIOR, E .. Indicadores e políticas públicas da 
adaptação às mudanças climáticas: vulnerabilidade, população e urbanização. In: 
Revista Brasileira de Ciências Ambientais. Nº. 18 – Dezembro, 2010. 

OLIVEIRA, M. M. de..Como fazer Pesquisa Qualitativa. Recife: Ed. Bagaço, 
2005.192 p. 

OLIVEIRA, M.L.C.; FARIA, S. C. de..Indicadores de saúde ambiental na 
formulação e avaliação de políticas de desenvolvimento sustentável. Revista 
Brasileira de Ciências Ambientais – nº. 11 – dez/2008. 

OLIVEIRA, M. L. B. C..Possibilidades de Aplicação do Modelo FPEEEA/OMS na 
construção de indicadores de saúde ambiental. [Dissertação]. Brasília: 
Universidade Católica de Brasília; 2007. 

OLIVEIRA, N. B. de..Urbanização e Saúde Ambiental. In: ABRASCO (Cood.). 
Caderno de Texto: Iª Conferência Nacional de Saúde Ambiental. Grupo de Trabalho 
Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 
2009.126p 

OLIVEIRA, S. S. de..Sistemas de Informação em Saúde. In: ALEXANDRE, L. B. 
dos S. P.. Epidemiologia aplicada nos serviços de saúde. – São Paulo: Martinari, 
2012. 



152 

 

 

 

OLSSON, G. Poder Político e Sociedade Internacional Contemporânea: 
Governança Global com e sem Governo e seus desafios e possibilidades. 
Editora: Ijuí, 2007. (Coleção Relações Internacionais e Globalização) 

PACHECO. S. R.. Mudanças no perfil dos dirigentes públicos no Brasil e 
desenvolvimento de competências de direção. VII Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de La Administración Pública, Lisboa, Portugal, 
8-11 Oct. 2002.  

PADUA, J. A. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental 
no Brasil escravista, 1786-1888- Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

PEREIRA, H. dos S..Governança Ambiental: Conceitos e definições em 
governança Ambiental. Universidade Federal do Amazonas, 2011. 34 slides, color. 
Slides gerados a partir do software PowerPoint. 

PNUMA. Metodologia para Elaboração dos Relatórios.GEO-Cidades, 2004. 

POLETTE, M..Os desafios da gestão costeira no Brasil. In: MAS-PLAY, J.; 
ZUPPI, G. M..Gestuón ambiental integrada de áreas costeras. – Chile: Rubes 
Editorial, 2009. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS. Inventário Turístico. Bombinhas-
SC: Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. (2011a). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS.Versão Preliminar do Plano de 
Fortalecimento Institucional da Gestão Municipal do Turismo de Bombinhas. 
Bombinhas-SC: Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.2011. 

PRÓSPERO, E. N. S. Riscos potenciais de saúde: análise de exclusão e 
inclusão social das famílias de Itajaí/SC. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 
2005; 14(Esp.): 47-53. 

RADICCHI, A. L. A..Saúde ambiental. – Belo Horizonte: NESCON/UFMG: Cooped, 
2009.  

RADICCHI, A. L. A.; LEMOS, A. F. Saúde ambiental. -Belo Horizonte: 
Nescon/UFMG, Coopmed, 2009. 

RAMOS, R. R.Saúde ambiental: uma proposta interdisciplinar. Hygeia 9 (16): 74 
- 85, Jun/2013. – Disponível em 
http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/21027 - Acesso 15/01/2012. 

RIBEIRO, M. C. S.. Indicadores de Saúde. In: ALEXANDRE, L. B.S.P. (org). 
Epidemiologia aplicada aos serviços de saúde. – São Paulo: Martinari, 2012. 

RNSP. Projeto IRBEM – Indicadores de Referência e Bem Estar do Município. 
Disponível em: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/Pesquisa_IRBEM_Ibope_2012.pdf - 
Acesso em 23. Set.2012. 



153 

 

 

 

RODRIGUES, C. C. et. al.. Os sistemas de informações em saúde: do processo de 
trabalho a geração de dados em Minas Gerais. XIII Seminário sobre Economia 
Mineira. 2008. Diamantina, MG; CEDEPLAR, 2008. 

ROHLFS, D. B. et. al. A construção da vigilância em saúde ambiental no Brasil. 
Caderno Saúde Coletiva – Rio de Janeiro, 19 (4): 391-8, 2011. 

RUANO-BORBALAN, J.; WEMAËRE, J. À quoisertla gouvernance?Auxerre: 
Sciences Humaines, Hors-série n. 44, 2004. 

SÁ, M. C. Subjetividade e projetos coletivos: mal-estar e governabilidade nas 
organizações de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, n. 6, p. 151-164, 2001. 

SANTORO, P.F.; XAVIER, I.R. Observatórios e sistemas de informação em São 
Paulo, Brasil: resultados. [s.l.]: [s.e.], 2009. 

SANTOS, M. H. C. (1997). Governabilidade, Governança e Democracia: Criação 
de capacidade governativa e relações Executivo-Legislativo no Brasil pós-
constituinte. V. 40, nº 3. Rio de Janeiro, RJ. 

SANTOS, M. H. de C.. Governabilidade, Governança e Democracia: Criação da 
Capacidade Governativa e Relações Executivo-Legislativo no Brasil Pós 
Constituinte. In: DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, volume 40, 
nº 3, 1997. pp. 335-376. 

SCHUTZ, G.; HACON, S.; SILVA, H. Principales marcos conceptuales aplicados 
para la evaluación de la salud ambiental mediante indicadores en América Latinay el 
Caribe. Revista Panamericana de Salud Pública, Washington, v. 24, n. 6,p. 276-
285, 2008. 

SEGNESTAM, L..Indicators of Environmental and Sustainable Development: 
Theories and Practical Experience. Environment Department.Paper n. 89. 
Washington, D.C.: World Bank, 2002 

SELLERS, J. M. & LIDSTRÖM, A..Decentralization, Local Government, and the 
Welfare State. Governance, vol. 20, n. 4, p. 609- 632, October. 2007 

SERVIÇO SOCIAL DA INSDUSTRIA. DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO 
DO PARANÁ. OBSERVATÓRIO DE VASE DE INDICADORES DE 
SUSTENTABILIDADE. Construção e Análise de indicadores. – Curitiba [s.n], 
2010. 

SKALEE; REIS. Crescimento Urbano-Turístico: Traçado e Permanências 
Urbanas em Balneário Camboriú – Disponível em http://www.ub.edu/geocrit/-
xcol/184.htm 

SOBRAL, A. et. al. Modelo de organização e análise dos indicadores. In: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Saúde Ambiental: guia 
básico para a construção de indicadores. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 



154 

 

 

 

SOUZA, R. de S. 2004. As Trajetórias do Planejamento Governamental no Brasil: 
Meio Século de Experiências na Administração Pública. Revista do Serviço 
Público. ENAP, Brasília, 2004. Ano 55, n. 4, p. 5-29, Out/Dez, 2004. 

SOUZA, V. L. de..Gestão de pessoas em saúde. – Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2011. 

TAVEIRA-PINTO, F..Aspectos físicos da hidráulica marítima a considerar numa 
abordagem de gestão costeira. In: MAS-PLAY, J.; ZUPPI, G. M..Gestuón 
ambiental integrada de áreas costeras. – Chile: Rubes Editorial, 2009. 

TEXEIRA, J. C.. Saúde Ambiental. Apostila do curso de Engenharia Sanitáriae 
Ambiental. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz deFora, 2012. 

VIACAVA, F.. Informações em saúde: a importância dos inquéritos populacionais. In: 
RevistaCiências e SaúdeColetiva. 7(4), 607-621, 2002. 

VON SCHIRNDING. Health in sustainable development planning: the role of 
indicators. Geneva: World Health Organization, 2005. 

WEIHS, M.; MERTENS, F.. Os desafios da geração do conhecimento em saúde 
ambiental: uma perspectiva ecossistêmica. Ciência&SaúdeColetiva, 18(5):1501-
1510, 2013. 

WELFARE STATE. Governance, vol. 20, n. 4, p. 609-632, October, 2007. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Environmental health in emergencies. 
[acessado 2012 set 13]. Disponível em: http://www.who.int/environmental_health 
emergencies/en. 

WORLD BANK. Governance and Development. Washington: World Bank; 1992. 

ZHOURI, A..Justiça ambiental, diversidade cultural e accountability: Desafios para a 
governança ambiental. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 23 no. 68 
outubro, 2008.97-108. 

 

Endereço das URL dos Observatórios utilizados neste estudo: 

 

Observatório das Metrópoles: www.observatoriodasmetropoles.net 

Rede de observatórios de Recursos Humanos em Saúde: www.observarh.org.br 
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Centro de Conhecimento em Saúde Pública – www.ensp.fiocruz.br/desastres 

Observatório Social de Niterói- osniteroi.blogspot.com 
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Tabela 16 -Classificação dos indicadores no âmbito da matriz FPSEEA 

Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 

Governança Conselhos Municipais Porcentagem de secretarias de 
governo que contam com 
conselhos municipais com 
participação da sociedade. 

     X Secretaria de 
Administração 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Governança Orçamento executado 
decidido de forma 
participativa 

Percentual do orçamento para a 
saúde e meio ambiente executado 
decidido participativamente. 

     X Secretaria de 
Finanças 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Governança Orçamento decidido 
participativamente 
aplicado 

Porcentagem do orçamento 
decidido participativamente 
aplicado. 

     X Secretaria de 
Finanças 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Governança Número de participantes 
em associações de 
bairro 

Numero de participantes nas 
associações de Bairro 

    X  Associação de 
Bairros 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Governança Indicadores e dados 
públicos (municipais) 
disponíveis na Internet 

Numero de dados de saúde 
disponíveis em sites das 
prefeituras. 

     X Secretaria de Saúde Semestral 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Governança Quantidade de 
audiências públicas 
realizadas 

Número de audiências públicas 
realizadas. 

     X Secretaria 
Administração 

Variável 

VIGIAGUA Bens Naturais 
Comuns 

Abastecimento público 
de água potável na área 
urbana 

Porcentagem da população urbana 
do município que é atendida pelo 
abastecimento público de água 
potável. 

 X     CASAN 
SEMASA 
IBGE 

Mensal 

VIGIAR Bens Naturais 
Comuns 

Concentrações de PM10 
(material particulado - 
MP) 

Média anual diária de concentrações 
de PM10*. *As PM10 são um tipo de 
partículas inaláveis, de diâmetro 
inferior a 10 micrometros (µm) e 
constituem um elemento de poluição 
atmosférica. 

  X    Universidade Semestral 

VIGIAR Bens Naturais 
Comuns 

Concentrações de 
PM2,5 (material 
particulado - MP) 

Média anual diária de concentrações 
de PM2,5*. *As PM2,5 são um tipo de 
partículas inaláveis, de diâmetro inferior 
a 2,5 micrometros (µm), e constituem 

um elemento de poluição atmosférica. 

  X    Universidade Semestral 

VIGIAR Bens Naturais 
Comuns 

Concentrações de O3 
(ozônio) 

Média anual diária de 
concentrações de O3. 

  X    Universidades Semestral 

VIGIAR Bens Naturais 
Comuns 

Concentrações de CO 
(monóxido de carbono) 

Média anual diária de 
concentrações de CO. 

  X    Universidade 
Secretaria Meio 
Ambiente 

Semestral 

VIGIAR 
VIGISOLO 
VIGIQUIM 

Bens Naturais 
Comuns 

Concentrações de NO2 
(dióxido de nitrogênio) 

Média anual diária de 
concentrações de NO2. 

  X    Universidade 
Secretaria Meio 
Ambiente 

Semestral 

VIGIQUIM 
VIGIAR 

Bens Naturais 
Comuns 

Concentrações de SO2 
(dióxido de enxofre) 

Média anual diária de 
concentrações de SO2. 

  X    Universidade 
Secretaria Meio 
Ambiente 

Semestral 

VIGIAGUA Bens Naturais 
Comuns 

Perda de água tratada Porcentagem de perda de água no 
sistema de abastecimento. 

   X   Secretaria de saúde  
Secretaria Meio 
Ambiente 
Secretaria de 
Planejamento  

Semestral 



160 

 

 

 

Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAGUA 
VIGISOLO 

Bens Naturais 
Comuns 

Rede de esgoto Porcentagem de domicílios 
urbanos sem ligação com a rede 
de esgoto sobre o total de 
domicílios. 

 X     Secretaria de 
planejamento e 
obras  
IBGE 

Semestral 

VIGIAGUA 
VIGISOLO 

Bens Naturais 
Comuns 

Esgoto negativamente 
recebe nenhum tipo de 
tratamento 

Percentual de esgoto 
negativamente recebe nenhum tipo 
de tratamento. 

 X     Secretaria de saúde  
Secretaria de Meio 
ambiente  
Secretaria de 
planejamento e 
obras 
IBGE 

Semestral 

VIGIFIS Bens Naturais 
Comuns 

Consumo de energia 
produzida por fontes 
renováveis 

Consumo de energia produzida por 
fontes renováveis* sobre o total de 
energia produzida. 

 X     CELESC 
ELETROSUL 

Mensal  

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Bens Naturais 
Comuns 

Número de empresas 
criadas que trabalhem 
com o incremento da 
biodiversidade e a 
regeneração de 
ecossistemas 

Número de empresas criadas que 
trabalhem com o incremento da 
biodiversidade e a regeneração de 
ecossistemas. 

     X Instituto Chico 
Mendes 
Secretaria de Meio 
Ambiente 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Bens Naturais 
Comuns 

Orçamento público 
destinado à 
regeneração de 
ecossistema e 
biodiversidade 

Porcentagem do orçamento 
público destinado à regeneração 
de ecossistema e biodiversidade. 

     X Secretaria de 
Finanças 
Secretaria de Meio 
Ambiente 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 
 

Bens Naturais 
Comuns 

Crédito público 
destinado à 
regeneração de 
ecossistemas e 
biodiversidade 

Porcentagem de crédito público 
destinado à regeneração de 
ecossistemas e biodiversidade. 

     X Secretaria de 
Planejamento 
Secretaria de 
Finanças 
 

Mensal 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAR  
VIGISOLO 

Bens Naturais 
Comuns 

Cobertura vegetal Porcentagem do território coberto 
por vegetação com qualquer 
extensão, inclusive canteiros, 
gramados, áreas ajardinadas etc. 

  X    Secretaria de Meio 
Ambiente 
FATMA 
Instituto Chico 
Mendes 

Anual 

VIGIAR  
VIGISOLO 

Bens Naturais 
Comuns 

Cobertura vegetal 
antropizada 

Porcentagem da RA com cobertura 
vegetal antropizada (Campo 
Antrópico, Cultura e Pastagem e 
Vegetação em Parques Públicos). 

  X    Secretaria de Meio 
Ambiente 
FATMA 

Anual 

VIGIAR 
VIGISOLO  

Bens Naturais 
Comuns 

Cobertura vegetal 
natural 

Porcentagem da RA com cobertura 
vegetal natural (Floresta, Floresta 
alterada, Mangue, Apicum e Restinga). 

  X    Secretaria de Meio 
Ambiente 
FATMA 

Anual 

VIGIAR 
VIGISOLO 
 

Bens Naturais 
Comuns 

Cobertura vegetal per 
capita 

Metros quadrados de cobertura 
vegetal natural e antropizada por 
pessoa. 

  X    Secretaria de Meio 
Ambiente 
FATMA 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Bens Naturais 
Comuns 

Pegada ecológica da 
cidade 

Montante total do terreno, em 
hectares por pessoa e por ano, 
necessária para suportar um estilo 
de vida média. 

  X    Universidade Anual 

VIGIAGUA Bens Naturais 
Comuns 

Rios e córregos 
classificados, pelo 
menos, com "bom" 
estado 

Porcentagem dos rios e córregos 
classificados, pelo menos, com 
"bom" estado (segundo a 
classificação oficial). 

  X    Secretaria de Meio 
ambiente  
FATMA 
Ongs 
Universidades 

Anual 

VIGIAR Bens Naturais 
Comuns 

Número de dias por ano 
em que o valor limite de 
PM10 foi excedido 

Número de dias por ano em que o 
valor limite foi excedido - PM10 
(média diária). 

 X     Secretaria de saúde 
Secretaria Meio 
Ambiente  
 

Anual 

VIGIAR Bens Naturais 
Comuns 

Número de dias por ano 
em que o valor limite de 
PM2,5 foi excedido 

Número de dias por ano em que o 
valor limite foi excedido - PM2,5 
(média diária). 

 X     Secretaria de saúde  
Secretaria Meio 
Ambiente 
Universidade 

Anual 

VIGIAR Bens Naturais 
Comuns 

Número de dias por ano 
em que o valor limite de 
O3 (ozônio) foi excedido 

Número de dias por ano em que o 
valor limite foi excedido - O3 
(média diária). 

 X     Secretaria de saúde 
Secretaria Meio 
Ambiente 

Anual 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAR Bens Naturais 
Comuns 

Número de dias por ano 
em que o valor limite 
NO2 (dióxido de 
nitrogênio) foi excedido 

Número de dias por ano em que o 
valor limite foi excedido - NO2 
(média diária). 

 X     Secretaria de saúde   
Secretaria Meio 
Ambiente 
 
 

Anual 

VIGIAR 
VIGISOLO 
VIGIQUIM 

Bens Naturais 
Comuns 

Número de dias por ano 
em que o valor limite de 
SO2 (dióxido de 
enxofre) foi excedido 

Número de dias por ano em que o valor 
limite foi excedido - SO2 (média diária). 

 X     Secretaria de saúde  
Secretaria Meio 
Ambiente 
 

Anual 

VIGIAGUA Bens Naturais 
Comuns 

Proporção de águas 
urbanas tratadas 
sujeitas a medição de 
água (com medidores) 
 

Razão entre o abastecimento de águas 
urbanas conectadas a um hidrômetro e 
o total de abastecimento de águas 
urbanas. 

   X   CASAN  
SEMASA 

Semestral 

VIGIAGUA  
VIGISOLO 

Bens Naturais 
Comuns 
 

Tratamento de esgoto Porcentagem de tratamento do esgoto 
coletado. 

   X   CASAN Semestral 

VIGIFIS Bens Naturais 
Comuns 

Capacidade instalada no 
município para produção 
de energia renovável* 

Energia declarada de toda a usina de 
energia renovável instalada no território 
administrativo quer a energia produzida 
seja usada localmente, quer seja usada 
por cidadãos sob a jurisdição de outras 
autoridades locais. 
 

 X     CELESC Semestral 

VIGIAGUA  Bens Naturais 
Comuns 

Balneabilidade Apresenta o estado da qualidade da 
água para fins de recreação de contato 
primário em algumas praias do litoral 
brasileiro, em um determinado período 
de tempo. 

  X    FATMA  Mensal  

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Gestão Local 
para a 
Sustentabilidade 

Proporção do orçamento 
para as diferentes áreas 
da administração 

Porcentagem do orçamento liquidado 
do município que corresponde ao gasto 
público total em cada área 
administrativa. 

     X Secretaria de 
Finanças  

Semestral 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Gestão Local 
para a 
Sustentabilidade 

Existência de um Plano 
de Metas na cidade 

Existência de um Plano de Metas 
no município. 

     X Secretaria de 
Planejamento 

Semestral 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Gestão Local 
para a 
Sustentabilidade 

Planos oficiais sujeitos a 
avaliações e 
licenciamento ambiental 

Porcentagem de planos oficiais 
sujeitos a avaliações e 
licenciamento ambiental. 

     X Secretaria de 
Planejamento e 
obras 
Secretaria de Meio 
Ambiente 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Gestão Local 
para a 
Sustentabilidade 

Orçamento do município 
destinado para a área 
ambiental 

Porcentagem do orçamento do 
município destinado para recursos 
específicos da área ambiental. 

     X Secretaria de 
Finanças 
Secretaria Meio 
Ambiente 
 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Gestão Local 
para a 
Sustentabilidade 

Orçamento de cada 
secretaria municipal 
destinado para a 
sustentabilidade 
socioambiental de suas 
ações e programas 

Porcentagem do orçamento de 
cada secretaria municipal 
destinado para a sustentabilidade 
socioambiental de suas ações e 
programas. 

     X Secretaria de 
Finanças 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Gestão Local 
para a 
Sustentabilidade 

Fundo Municipal de 
Meio Ambiente no 
município 
 
 
 
 
 
 

Existência ou não de Fundo 
Municipal de Meio Ambiente no 
município. 

     X Secretaria de Meio 
Ambiente  
Secretaria de 
Finanças 

Anual 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Gestão Local 
para a 
Sustentabilidade 

Existência de um Plano 
de Compras Públicas 
Sustentáveis para a 
aquisição de bens e 
serviços 

Existência ou não de um Plano de 
Compras Públicas Sustentáveis 
para a aquisição de bens e 
serviços. 

     X Secretaria de 
Finanças 
Secretaria de 
Administração 

Anual 

VIGIFIS Planejamento e 
Desenho Urbano 

Porcentagem da 
população exposta a 
níveis de ruído de L 
(den)* acima de 55 dB  

Porcentagem de habitantes 
expostos a níveis de ruído de L 
(den) acima de 55 dB(A). 

  X    Secretaria de saúde  Mensal 
 

VIGIFIS Planejamento e 
Desenho Urbano 

Porcentagem da 
população exposta a 
níveis de ruído de L 
(noite) acima de 45 dB  

Porcentagem de habitantes 
expostos a níveis de ruído de L 
(noite) acima de 45 dB (A). 

  X    Secretaria de saúde  Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Planejamento e 
Desenho Urbano 

População residente 
num raio de 300 metros 
de serviços públicos 
básicos 

Porcentagem da população 
residente num raio de 300 metros 
dos serviços públicos básicos*. 

  X    Secretaria de 
Planejamento 
IBGE 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Planejamento e 
Desenho Urbano 

População com acesso 
a áreas públicas 
abertas* a menos de 
300 m de suas 
residências 

Porcentagem da população com 
acesso a áreas públicas abertas* a 
menos de 300 m. 

  X    Secretaria de 
Planejamento 
IBGE 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Planejamento e 
Desenho Urbano 

Acesso aos espaços 
públicos e aos serviços 
básicos 

Porcentagem da população com 
acesso a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 serviços 
da rede pública num raio de 300 
metros (áreas públicas abertas, 
transporte público, pontos de 
abastecimento de alimentos, 
espaços culturais, esportivos e de 
lazer, centros de ensino e centros 
de saúde). 

  X    Secretaria de 
Planejamento 
IBGE 

Mensal 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 

Planejamento e 
Desenho Urbano 

Favelas (população) Porcentagem da população urbana 
que reside em favela 
 
 
 
 

  X    Secretaria de 
desenvolvimento 
social 
IBGE 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 

Planejamento e 
Desenho Urbano 

Existência de um Plano 
Diretor construído de 
forma participativa 

Composição do Plano Diretor 
Estratégico de forma intensamente 
participativa, com reuniões 
regionalizadas e de fácil acesso 
para a população, inclusive 
abordando os pontos envolvidos 
de forma simples e didática. 
 

     X Secretaria de 
planejamento urbano 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
 

Planejamento e 
Desenho Urbano 

Área desmatada Porcentagem da área desmatada 
acumulada, ano a ano, sobre a 
área total do município. 

    X  Secretaria de meio 
ambiente  
IBGE 
FATMA 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 

 

Planejamento e 
Desenho Urbano 

Reservas e Áreas 
Protegidas 

Porcentagem do território com 
finalidades de conservação. 

    X  Secretaria de meio 
ambiente  
IBGE  
FATMA 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 

Planejamento e 
Desenho Urbano 

População residente em 
áreas costeiras 

Apresenta a proporção da 
população residente na zona 
costeira em relação ao total da 
população de um determinado 
território e a densidade 
populacional da zona costeira. 

    X  Secretaria de 
planejamento urbano 
Secretaria Meio 
ambiente  
IBGE 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Profissionais de saúde* 
por habitante 

Número de profissionais de saúde* 
em atividade por mil habitantes, 
segundo categorias, em 
determinado espaço geográfico, no 
ano considerado.  
 
 

     X Secretaria de Saúde  
DATA SUS 

Mensal 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Principais causa mortis 
no Município 

Distribuição dos óbitos segundo 
causa mortis. 

    X  Secretaria de Saúde 
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade por causas 
mal definidas 

Porcentagem de óbitos com 
causas classificadas como mal 
definidas na Declaração de Óbito. 

    X  Secretaria de Saúde 
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade por causas 
externas 

Número de óbitos por causas 
externas (acidentes e violências) 
por 10 mil habitantes. 

    X  Secretaria de Saúde 
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade por 
neoplasias (câncer) 

Número de mortes por neoplasias 
(câncer) 

    X  Secretaria de Saúde  
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 

VIGIFIS 
 

Ação Local para 
a Saúde 

Partos cesáreos 
(cesariana) 

Porcentagem de partos realizados 
com operação cesariana. 

    X  Secretaria de Saúde  
DATA SUS 

Mensal 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Baixo peso ao nascer Porcentagem de crianças nascidas 
vivas com menos de 2,5 kg. 

    X  Secretaria de Saúde  
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Óbito fetal Óbitos fetais por mil nascidos vivos 
no mesmo período e território 
(SMS). 

    X  Secretaria de Saúde  
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Taxa de mortalidade de 
crianças de até 5 anos 

Taxa de mortalidade de crianças 
de até 5 anos para cada mil bebês 
que nascem vivos. 

    X  Secretaria de Saúde 
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAR Ação Local para 
a Saúde 

Internação por IRA 0 a 4 
anos 

Número de internações por 
infecção respiratória aguda de 
crianças de 0 a 4 anos na rede 
pública por mil crianças de 0 a 4 
anos. 

    X  Secretaria de Saúde  
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGISOLO 

Ação Local para 
a Saúde 

Internação por DDA Internações na rede pública por 
doença diarreica aguda em 
crianças de 0 a 4 anos por mil 
crianças de 0 a 4 anos 
(AIH/Datasus) 

    X  Secretaria de Saúde 
DATA SUS 

Mensal 

VIGIFIS Ação Local para 
a Saúde 

Internação por 
problemas no aparelho 
circulatório 

Número de internações na rede 
pública por doenças do aparelho 
circulatório, por 10 mil habitantes. 

    X  Secretaria de Saúde 
DATA SUS 

Mensal 

- Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade em 
decorrência de 
HIV/AIDS 
 

Taxa de mortalidade em 
decorrência de HIV/AIDS por 10 
mil habitantes. 

    X  Secretaria de Saúde 
DATA SUS 

Mensal 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAR Ação Local para 
a Saúde 

Lei contra a exposição à 
fumaça do tabaco em 
ambientes fechados 

Existência de lei contra a 
exposição à fumaça do tabaco em 
ambientes fechados. 
 
 

     X Secretaria de Saúde 
 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 
 

Ação Local para 
a Saúde 

Curetagem pós-aborto Número de curetagens pós-aborto 
de mulheres entre 15 a 39 anos na 
rede pública por mil mulheres 
nessa faixa etária. 

    X  Secretaria de Saúde  
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade por câncer 
de mama 

Mortes por câncer de mama por 10 
mil mulheres com 30 anos ou mais 
no mesmo período e território. 

    X  Secretaria de Saúde  
DATA SUS 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Educadores desportivos Porcentagem de educadores 
desportivos sobre as vagas 
oferecidas para atividades públicas 
de prática desportiva orientada. 

     X Secretaria de 
Esportes e 
Educação 

Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Construções públicas 
utilizadas para o esporte 
e/ou o lazer 

Metros quadrados per capita de 
construções públicas utilizadas 
para o esporte e/ou o lazer. 

     X Secretaria de 
Esportes e 
Educação 

Mensal 
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VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Adultos (acima de 18 
anos) que praticam 
atividade física 
suficiente no lazer* 

Porcentagem de adultos ( 18 anos) 
que praticam atividade física 
suficiente no lazer. 

     X Secretaria de 
Esportes e 
Educação 

Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Adultos ( acima de 18 
anos) fisicamente 
inativos* 

Porcentagem de adultos (18 anos) 
fisicamente inativos. 

   X   Secretaria de 
Esportes e 
Educação 

Mensal 

VIGIAGUA Ação Local para 
a Saúde 

Doenças de veiculação 
hídrica (incidência de 
doenças transmitidas 
pela água) 

Número de atendimentos por 
doenças de veiculação hídrica por 
10 mil habitantes (principais 
doenças: Febre Tifóide, Febre 
Paratifóide, Shigeloses, Cólera, 
Hepatite, Amebíase, Giardíase, 
Esquistossomose, Ascaridíase, 
Leptospirose). 

    X  Secretaria de saúde  Mensal 

VIGIAGUA Ação Local para 
a Saúde 

Pessoas infectadas com 
dengue 

Número de pessoas infectadas 
com dengue por 10 mil habitantes, 
por ano, na cidade. 

   X   Secretaria de Saúde  Anual 

VIGIAGUA Ação Local para 
a Saúde 

Unidades Básicas de 
Saúde 

Número de unidades básicas 
públicas de atendimento em saúde 
por 10 mil habitantes. 

  X    Secretaria de saúde Anual 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

 

Ação Local para 
a Saúde 

Leitos hospitalares Número de leitos hospitalares 
públicos e privados disponíveis por 
mil habitantes. 

  X    Secretaria de saúde  Anual 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAR  Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade por doenças 
do aparelho respiratório 

Número de mortes por doenças do 
aparelho respiratório por 10 mil 
habitantes. 

    X   Secretaria de saúde  Anual  

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade por doenças 
do aparelho circulatório 

Número de mortes por doenças do 
aparelho circulatório por 10 mil 
habitantes. 

    X  Secretaria de saúde  Anual 

- Ação Local para 
a Saúde 

Gravidez na 
adolescência 

Porcentagem de nascidos vivos 
cujas mães tinham 19 anos ou 
menos sobre o total de nascidos 
vivos. 

    X  Secretaria de saúde Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade materna Número de mortes femininas por 
causas maternas, por 10 mil 
nascidos vivos. 

    X    Mensal 

VIGIAGUA 
VIGIAR 
VIGIPEC 
VIGISOLO 
VIGIDESASTRE 
VIGIQUIM 
VIGIAPP 
VIGIFIS 

Ação Local para 
a Saúde 

Equipamentos 
esportivos 

Número de equipamentos públicos 
de esporte para cada 10 mil 
habitantes. 

     X Secretaria de saúde Mensal 

- Ação Local para 
a Saúde 

Pré-natal insuficiente Porcentagem de nascidos vivos 
cujas mães fizeram menos de 7 
consultas pré-natal. 

 X     Secretaria de saúde Mensal 

VIGIAGUA  Ação Local para 
a Saúde 

Desnutrição infantil Proporção de crianças menores de 
5 anos desnutridas. 
 

   X   Secretaria de saúde Mensal 

VIGIAGUA  Ação Local para 
a Saúde 

Mortalidade infantil Mortes de crianças menores de um 
ano em cada mil nascidas vivas. 
 

    X   Secretaria de saúde  Mensal 
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Sistema VIGI Eixo Nome do indicador Descrição FM P S EX E A Fonte de dados Periodicidade 

VIGIAR Do Local para o 
Global 

Total de emissões de 
CO2 equivalente per 
capita 

Unidade de medida do impacto das 
emissões sobre o clima do planeta. 
Todos os gases são transformados 
em CO2 equivalente, de acordo 
com um fator de conversão.  

  X    WWF Anual 

VIGIAR  Do Local para o 
Global 

Variáveis 
meteorológicas - 
Temperatura média 
mensal 

Temperatura média mensal.   X    EPAGRI-CIRAM Mensal  

VIGIDESASTRE Do Local para o 
Global 

Número de mortes por 
desastres 
socioambientais 

Número de mortes causadas por 
desastres socioambientais por ano. 

    X  Secretaria de saúde 
Defesa Civil  

Anual 
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APENDICE 2 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 

PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECONOLOGIA 

 

INVENTARIO DE SAÚDE AMBIENTAL PARA O LITORAL CENTRO NORTE DE 

SANTA CATARINA 

Objetivo:  

Analisar a governança em saúde ambiental para o litoral Centro-Norte de Santa 

Catarina através do uso de indicadores. 

1 – PERFIL INSTITUCIONAL  

1.1 Instituição: 

___________________________________________________________________ 

1.2 Nome do Entrevistado: 

___________________________________________________________________ 

1.3 Cargo: 

___________________________________________________________________ 

 

1.4 Formação acadêmica: ( ) técnico (  ) graduação   (     ) 

especialização na área  (    ) mestrado    (  ) doutorado 

1.5 Há quanto tempo trabalha no órgão?_________________________________ 

1.6 Nome do dirigente da vigilância em saúde ambiental: ____________________ 

1.7 Qual a estrutura da vigilância em saúde ambiental: ______________________ 

 

2 – CARACTERIZAÇÃO DO RECORTE GEOGRÁFICO 

 

2.1 – O que a sua instituição entende por saúde ambiental? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2.2 - Existem atualmente ações de saúde ambiental no município?  

 (  ) sim     (  ) não 

Quais são essas? 

1- _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 -_________________________________________________________________ 

 

2.3 - Quais são os maiores problemas de saúde ambiental enfrentados pelo 

município? 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

 

2.4 - Em quais setores e/ou secretarias são desenvolvidas ações que visam 

enfrentar os problemas de saúde ambiental? 

1 - _________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

 

2.5 Existem experiências exitosas de programas de saúde ambiental no seu 

município? (  ) sim   (  ) não  

Caso positivo, descreva: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.6 – A sociedade participa das discussões sobre a Vigilância em Saúde Ambiental? 

(     ) Sim    (     ) Não   Se sim, de que forma se dá esta articulação?_____________ 
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___________________________________________________________________ 

 

2.7 – A implementação de políticas públicas em nível local são realizadas de forma 

participativa?   

(       ) Sim      (      )  Não    Se sim, de que forma? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3 – ESTRUTURA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL 

 

3.1 - A sua instituição possui um sistema de informação relacionado a Saúde 

ambiental?  

(  ) sim  (  ) não    

 

3.2 - Caso positivo, qual a arquitetura que este foi implementado? 

(  ) EB    (  ) Cliente/servidor    (  ) planilha    (    ) Outro: 

______________________________________ 

 

3.3 - Se WEB, informar a URL: 

__________________________________________________________ 

 

3.4 - Qual a linguagem e versão implementada?  (  ) PHP   (   ) JAVA   (   ) Delphi 

Outro:______________________________________________________________ 

 

3.5 - Qual o banco de dados e versão utilizada? 

(   ) Postgree    (   ) Oracle   (   ) Mysql 

Outro:______________________________________________________________ 

 

3.6 - Possui modelo de banco de dados? 
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(  ) sim  (  ) não  

 

3.7 - Possui dicionário de dados do modelo de banco de dados? 

(  ) sim  (  ) não  

 

3.8 - Possui protótipo print-screen das telas e relatório de consultas do sistema? 

(  ) sim  (  ) não      Caso positivo, 

quais?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.9 - Os dados são georeferenciados? (  ) sim  (  ) não  

 

3.10 - Qual a periodicidade de coleta? 

(  ) diária   (   ) semanal   (   ) mensal   (   ) trimestral    (  ) semestral   (   ) anual 

 

3.11 - Qual a periodicidade de atualização? 

(  ) diária   (   ) semanal   (   ) mensal   (   ) trimestral    (  ) semestral   (   ) anual 

 

3.12 - A disponibilidade dos dados existentes pode ser considerada? 

(   ) restrita   (   ) irrestrita 

 

3.13 - Qual a abrangência geográfica? 

(  ) municipal   (   ) regional   (   ) estadual   (   ) Nacional    (   ) Internacional 

 

3.14 - Qual a abrangência espacial? 

(   ) bairro    (   ) Distrito  (   ) Município  

Outro:______________________________________________________________ 
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3.16 - A sua prefeitura possui uma política de informação?(  ) sim  (  ) não  

 

3.17 - A sua instituição frequentemente possui algum tipo de troca de informações 

na escala estadual e municipal? (  ) sim  (  ) não  

 

3.18 - A sua instituição possui um órgão especializado em análise de sistema de 

informações: 

(  ) sim  (  ) não  

Caso positivo, favor insira o contato: 

Nome:  

E- mail: 

Telefone: 

3.19 - A sua instituição tem conhecimento do SINIMA (Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente)? (  ) sim  (  ) não  

 

3.20 - Nos últimos dois anos alguma instituição entrou em contato para levantar 

algum tipo de indicador?    (     ) sim  (     ) não  

Caso positivo poderia listar as mesmas: 

1 -_________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________ 

3 - _________________________________________________________________ 

 

4 – ANÀLISE DA SAÚDE AMBIENTAL  

 

4.1 - A sua instituição conhece o modelo FPSEEA (Força Motriz-Pressão-Situação 

Estado-Exposição-Efeito-Ação)? (  ) sim  (  ) não  

 

4.2 - Possuem algum modelo prático da matriz FPSEEA? (  ) sim  (  ) não  
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4.3 - A sua instituição possui algum levantamento de indicadores de saúde 

ambiental que identifiquem as principais pressões existentes no seu município? 

(  ) sim  (  ) não  

Caso positivo poderia anexar a este documento. 

 

4.4 - A sua instituição possui algum levantamento de indicadores de saúde 

ambiental que identifiquem o Estado atual do ambiente no seu Estado? 

(  ) sim  (  ) não  

Caso positivo poderia anexar a este documento. 

 

4.5 - A sua instituição possui algum levantamento de indicadores de saúde 

ambiental que identifiquem as principais Respostas para inibir as pressões 

existentes no seu Estado? 

(  ) sim  (  ) não    -   Caso positivo poderia anexar a este documento. 

 

4.6 A sua Instituição tem conhecimento dos indicadores do Ministério da saúde em 

relação ao Programa de vigilância da qualidade da água (VIGIAGUA)? 

(  ) sim  (  ) não  

a) São desenvolvidas atividades propostas pelo Vigiagua?  (  ) sim  (  ) não  

b) Cite as principais ações desenvolvidas: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) Quantos profissionais atuam no Vigiagua?  

___________________________________________________________________ 

d) Quais as secretarias atuam neste programa? 

___________________________________________________________________ 

d) Possui laboratório para realização de análises de água da vigilância da qualidade 

da água?    

___________________________________________________________________ 
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4.7 - A sua Instituição tem conhecimento dos indicadores do Ministério da saúde em 

relação ao Programa de vigilância em saúde de populações expostas a 

contaminantes químicos (VIGIPEC)?  (  ) sim  (  ) não  

 

a) Quantos profissionais atuam na área do Vigipec?__________________________ 

 

b) Quais as secretaria atuam neste programa? ______________________________ 

 

c) Como é realizado o monitoramento? ___________________________________ 

 

c) Cite as principais ações desenvolvidas: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.8 - A sua Instituição tem conhecimento dos indicadores do Ministério da saúde em 

relação ao Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo 

Contaminado – VIGISOLO. 

(  ) sim    (  ) não 

a) São desenvolvidas atividades propostas pela Vigilância em Saúde de Populações 

Expostas a Áreas Contaminadas?Se Sim, especificar: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) Realizou a pactuação do parâmetro proposto pela Vigilância em Saúde de 

Populações Expostas a áreas contaminadas na PAVS- 2010-2011?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c)Existe algum parâmetro utilizado pelo Estado? 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

4.4 – A sua Instituição tem conhecimento dos indicadores do Ministério da saúde em 

relação ao Programa de vigilância em saúde de populações expostas a substâncias 

químicas(VIGIQUIM)?   

(      ) Sim          (     ) Não 

 

a) São desenvolvidas atividades de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Agrotóxicos, Mercúrio, Chumbo, Benzeno e Amianto? Se Sim, especificar: 

b) Quais das atividades são desenvolvidas? _______________________________ 

c) Realiza ações integradas com as demais vigilâncias (epidemiológica, sanitária, 

saúde do trabalhador):(        ) Sim           (        ) Não     Se sim, quais?  

___________________________________________________________________ 

d) Existem estratégias de capacitação quanto à Vigilância em Saúde de Populações 

Expostas a Substâncias Químicas? (        ) Sim                    (         ) Não                Se 

sim, quais?_________________________________________________________ 

e) Qual tipo de intervenção do setor saúde quando da ocorrência de exposição 

humana às substâncias químicas?   Regulatória (normas leis etc.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.5 – A sua Instituição tem conhecimento dos indicadores do Ministério da saúde em 

relação ao Programa de vigilância da qualidade do ar (VIGIAR)?    

(      ) Sim          (     ) Não  

a) São desenvolvidas atividades propostas pela Vigilância em Saúde de Populações 

Expostas a poluentes atmosféricos (Vigiar)? Se Sim, especificar: 
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4.6 - A sua Instituição tem conhecimento dos indicadores do Ministério da saúde em 

relação ao Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos riscos decorrentes de 

Desastres Naturais – VIGIDESASTRES? (      ) Sim          (     ) Não 

a) Quantos profissionais atuam na área do Vigidesastre? 

___________________________________________________________________ 

Desastre de Origem Natural –____________________________________________ 

Desastre de Origem Antropogênica –______________________________________ 

Desastre de Efeito Físico –______________________________________________ 

 

c) São desenvolvidas atividades propostas pela Vigilância em Saúde Ambiental dos 

Desastres de Origem Natural? Se Sim, especificar: 

___________________________________________________________________ 

d) Quais os desastres de origem natural que são mais frequentes no Município?    

( ) Vendavais, tornados, raios e tempestades 

( ) Inundações, enchentes, alagamentos e enxurradas 

( ) Deslizamento e escorregamento 

( ) Erosão linear, erosão fluvial e erosão marinha 

( ) Estiagem, seca e incêndio florestal 

( ) Granizo e geada  

e) Existe instrumento legal para a área de Vigidesastres, Vigiapp e Vigifis? Se Sim, 

Informe o instrumento(s) legal (is) normativo estadual aplicado:  

f) O município possui estrutura para Resposta a Situação de Desastre? (        ) Sim       

(        ) Não  

 

4.7 - A sua Instituição tem conhecimento dos indicadores do Ministério da saúde em 

relação ao Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos Fatores 

Físicos - VIGIFIS? 

(      ) Sim          (     ) Não 

a) São desenvolvidas atividades propostas pela VSA relacionada ao Desastre de 

Efeito Físico?*Se Sim, especificar: 
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___________________________________________________________________ 

4.8 - A sua Instituição tem conhecimento dos indicadores do Ministério da saúde em 

relação ao Programa de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado aos Acidentes 

com Produtos Perigosos – VIGIAPP? 

a)São desenvolvidas atividades propostas pela VSA de desastre de origem 

antropogênica? Se Sim, especificar: 

___________________________________________________________________ 

b) Quais os locais onde acontecem com maior freqüência os desastres de origem 

antropogênica?   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c) Quais as ameaças tecnológicas que mais frequentemente levaram a desastre de 

origem antropogênica?    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.9 Em relação a Gestão Integrada/ Acordos Internacionais em Vigilância em Saúde 

Ambiental e Avaliação de Impacto:  

a) A Vigilância em Saúde Ambiental de seu município participa de fóruns 

intersetoriais? 

(    ) Sim             (         ) Não    Se sim, com que freqüência?________________ 

 

b) A Vigilância em Saúde Ambiental participa dos processos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos?    (    ) Sim       (   )  Não   

Por que?___________________________________________________________ 

c) Existe atuação na área de Compromissos Internacionais e Cooperação Técnica 

Internacional?  _______________________________________________________ 

d) A Secretaria de Saúde promove cursos em Vigilância em Saúde Ambiental?  Sim 

(      )      Não (      ) 

e) Quantos técnicos não possuem capacitação?    _______________________ 
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33. Dos itens aqui selecionados, assinale os que a sua secretaria possui um ou mais 

indicadores disponíveis: 

 

Temas Inexistente Existente 
Clima   
Camada de Ozônio   
Eutrofização   
Acidificação   
Contaminantes tóxicos   
Biodiversidade   
Geração de Resíduos   
Recursos Hídricos   
Recursos Florestais   
Recursos Pesqueiros   
Desertificação e erosão   
Qualidade Ambiental Urbana   
Social   
Econômico   
Institucional   
 

 

Obrigada! 

 

 


