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Prólogo

Os desequilíbrios ambientais têm incidido de maneira crescente e com diversos graus 
de intensidade sobre a qualidade de vida de toda a população em escala planetária, 

afetando direta e indiretamente a sua saúde. As evidências disponíveis indicam que muitos 
desses desequilíbrios ambientais, além de serem cumulativos, correm o risco de já serem 
irreversíveis e irreparáveis.

Igualmente, sabemos que as principais causas da deterioração ambiental são deter-
minadas por profundas desigualdades sociais, econômicas e tecnológicas, que podem e 
devem ser superadas. Isso requer que se desenvolva de forma rápida, crítica e, sobretudo, 
com realismo e coerência todo o arcabouço das políticas públicas necessárias para se criar 
sociedades mais justas e solidárias para todos os cidadãos. No terreno operacional, tam-
bém é preciso uma melhor harmonização e articulação urgente entre as muito diversas e 
numerosas iniciativas, programas e ações em curso para a preservação ambiental e a pro-
moção da saúde em todos os níveis, desde o local até o global.

Embora os países da Região das Américas tenham feito alguns avanços neste campo, 
as discrepâncias entre diferentes grupos da população persistem e, em algumas ocasiões, 
aumentaram, indicando que o caminho a ser percorrido é ainda longo e sinuoso. Apenas 
com a plena e proativa participação de todos os setores da sociedade será possível revi-
talizar a agenda da saúde ambiental. Essas foram também as recomendações da própria 
Comissão Global sobre os Determinantes Sociais da Saúde convocada pela Organização 
Mundial da Saúde.

As estreitas relações entre a saúde e o ambiente sempre estiveram presentes e incluí-
das nos programas da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Desde as próprias 
origens da OPAS, no início do século XX, as ações realizadas em nível local e interna-
cional levavam à erradicação da febre amarela e da peste em nível urbano, e firmaram 
as bases para programas de saneamento básico amplos que resultaram em sucesso na 
prevenção e controle da cólera e de outras doenças transmitidas pela água.

A crescente urbanização e a industrialização dos países da Região das Américas 
levaram à aprovação de programas pelos corpos diretivos da OPAS baseados na análise e 
na execução de medidas de redução dos danos à saúde associados aos desequilíbrios e à 
contaminação ambiental. Um antecessor do livro Determinantes ambientais e sociais da 
saúde, que temos o prazer de apresentar nesta ocasião, foi a publicação, em 1994, do livro 
Epidemiología ambiental: un proyecto para América Latina y el Caribe, lançado pelo Centro 
Pan-Americano de Ecologia Humana e Saúde (ECO) da OPAS, que contribuiu para a dis-
cussão e mobilização de recursos.
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X Prólogo

Esperamos que o livro Determinantes ambientais e sociais da saúde contribua para a 
análise e o debate e facilite a compreensão sobre a importância da redução dos danos à 
saúde associados aos problemas prioritários de saúde ambiental.

O livro “Determinantes ambientais e sociais da saúde” representa um ponto de vista 
independente e, ao mesmo tempo, complementar à publicação periódica sobre “Saúde nas 
Américas” no que se refere à saúde ambiental, principalmente em países da América Latina 
e do Caribe.

Nos 27 capítulos que compõem este livro, mais de uma centena de autores e coauto-
res de vários países da Região expressam suas opiniões, analisam a situação e elaboram 
propostas para fortalecer e fazer avançar as políticas públicas, os programas de inter-
venção e as linhas de pesquisa aplicada. Igualmente, abordam a governança e os meca-
nismos de decisão relacionados a diversos temas e problemas substanciais que afetam a 
saúde ambiental.

O livro é dirigido a todos aqueles comprometidos com o desenvolvimento sustentável, 
em particular aos responsáveis pelo projeto, avaliação e implementação de políticas pú-
blicas e programas vinculados à saúde ambiental. Esperamos que seja de utilidade para os 
estudiosos dos processos interativos entre sociedade, ambiente, desenvolvimento e saúde.

Nosso sincero reconhecimento a todos os autores e coautores envolvidos na prepa-
ração dos diferentes capítulos, assim como ao Programa Ampliado de Livros de Texto e 
Materiais de Instrução (PALTEX), por suas contribuições para a edição deste livro.

A OPAS viu com entusiasmo a produção deste livro, com a intenção de que ele con-
tribua para a desejada construção de um futuro comum para os países da nossa Região e 
sirva para instrumentar estratégias de intervenção sobre os determinantes ambientais 
e sociais da saúde. 

Este esforço editorial quer contribuir para o desenvolvimento de uma gestão mais con-
vergente e coerente entre o ambiente e a saúde, alinhada com os compromissos éticos e 
de justiça social e baseada em um conjunto de políticas ambiciosas que contribuam para 
proteger o bem-estar e a saúde de todos, mas, em especial, daqueles grupos de população 
mais ameaçados e vulneráveis.

Agradecemos à FIOCRUZ, por intermédio de sua Editora, pela revisão da tradução do 
espanhol para o português e pela disseminação do livro no Brasil.

Mirta Roses Periago
Diretora
Organização Pan-Americana da Saúde
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Prefácio

Saúdo com grande satisfação o lançamento da edição brasileira do livro Determinantes am-
bientais e sociais da saúde, de Luis Galvão, Jacobo Finkelman e Samuel Henao, publicação da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em colaboração com o Ministério da Saúde e a 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Produto do trabalho de quase cem pesquisadores e ges-
tores da Região das Américas – entre os quais alguns brasileiros –, esta publicação se debruça 
sobre este complexo campo dos determinantes ambientais da saúde estabelecendo um diálogo 
com os determinantes sociais.

É oportuno que este enfoque seja amplamente abordado – 27 capítulos, com diversos olha-
res sobre o tema – num livro que é lançado exatamente por ocasião da Conferência Mundial 
sobre Determinantes Sociais da Saúde, que o Brasil está sediando, no Rio de Janeiro, de 19 a 21 
de outubro de 2011, mas que dialoga com outro evento global, também a ser sediado no Brasil, 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio + 20, que se reali-
zará em 2012. Já não se pode aceitar a desvinculação entre determinantes sociais e ambientais, 
como ocorreu por muito tempo. O ambiente e a saúde são produtos sociais, decorrentes do 
modelo de produção e consumo vigente na sociedade contemporânea, e se interinfluenciam de 
maneira cabal e vigorosa. O ambiente vem a ser construído pela ação humana, movida por in-
teresses econômicos e sociais, e cabe ao Estado regular tal modelo, de forma a preservá-lo para 
as futuras gerações, como nos cobra o conceito de sustentabilidade. Da mesma forma, cabe 
ao Estado regular os diversos componentes da saúde, de forma a garantir, no caso do Brasil, o 
direito à saúde nas suas mais diversas dimensões, zelando para que o ambiente seja promotor e 
não ameaçador à saúde humana. O governo brasileiro tem feito considerável esforço para abor-
dar de forma conjunta estas duas dimensões da determinação da saúde, a ambiental e a social, 
considerando a complexa mescla e interação entre elas.

Desde 2003, a área de Saúde Ambiental foi estruturada na Secretaria de Vigilância em Saúde, 
por meio da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental em Saúde, que vem assumindo o papel 
estratégico de estruturação deste campo. Uma Política Nacional de Saúde Ambiental (PNSA)1 
está vigente, com objetivos e ações que se relacionam com os determinantes sociais e são imple-
mentados em parceria com outros órgãos governamentais das diferentes esferas de governo e 
com parceiros da sociedade civil. Por outro lado, em 2006 o Brasil criou sua Comissão Nacional 
sobre os Determinantes Sociais da Saúde, que em 2008, concomitantemente ao lançamento do 

1 Para a PNSA, ver: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/subsi_miolo.pdf
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XXVI Prefácio

Informe da Comissão da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre Determinantes Sociais da 
Saúde, entregou ao então presidente Lula seu Informe Nacional2. Desde então, o Informe inspirou 
diversas iniciativas governamentais, o que legitimou a oferta do governo brasileiro feita à OMS de 
organizar neste ano, no Brasil, a Conferência Mundial.  Um simples exame dos dois documentos 
mencionados – dos determinantes sociais e da PNSA – mostra a coerência existente entre ambas 
as políticas em vigor no Brasil: a de redução das iniquidades e a de proteção ambiental em prol da 
saúde humana, buscando, numa e noutra, os eixos comuns e procurando concretizá-las de forma 
a que se reforcem mutuamente.

Certamente este livro marcará mais uma etapa importante na consolidação do processo 
que aproxima, em definitivo, os determinantes ambientais e sociais da saúde.

Alexandre Padilha
Ministro da Saúde do Brasil

Brasília, setembro de 2011 

2 Para acessar o Informe: http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/relatorio_cndss.pdf 
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introdução
Luiz Augusto C. Galvão
Jacobo Finkelman
Samuel Henao

Temos o prazer apresentar o livro Determinantes ambientais e sociais da saúde. As motiva-
ções para o seu lançamento foram muitas. A principal foi a necessidade de que os temas 

da saúde ambiental se incorporassem de maneira mais visível e efetiva nas agendas de saúde na 
Região das Américas, em particular nos países da América Latina e do Caribe. Para isso, con-
sideramos fundamental que novos consensos venham a surgir de amplo processo de reflexão e 
debate sobre os avanços e retrocessos na busca e na aplicação de soluções viáveis para aqueles 
problemas de saúde cuja gênese se estabelece na complexa interação entre fatores ambientais e 
sociais. Nesse contexto, esperamos que esta obra possa contribuir para esse processo de análise 
e que as propostas que surgirem dos debates ajudem a melhorar a expectativa e a qualidade de 
vida de amplos setores das populações das Américas. Consideramos essa motivação particu-
larmente relevante quando a tendência dos processos de reforma para a saúde está dominada 
por uma crescente medicalização das agendas setoriais de saúde, ignorando com frequência a 
crescente massa de evidências que associam uma boa ou má saúde individual e coletiva a um 
grau de determinantes ambientais e sociais, dominados por amplas iniquidades sociais e eco-
nômicas que limitam o bem-estar e o progresso de amplos setores da população. Se a intenção 
é fechar as lacunas de iniquidade, devemos pensar e atuar de forma diferente, incorporando 
de maneira progressiva melhores argumentos, instrumentos e políticas públicas mais rentá-
veis e socialmente justas que respondam de modo mais estratégico às demandas crescentes na 
saúde de populações cada vez mais bem informadas e conscientes de seus direitos cidadãos. 
Isso requer que se coloquem em prática propostas melhoradas, apoiadas nos conhecimentos 
emergentes sobre a complexa estrutura ambiental e social, que requerem novas estratégias de 
articulação multissetorial que abordem de maneira mais organizada e sustentável as agendas de 
saúde orientadas para modificar as “causas das causas”, que, em boa medida, determinam uma 
parte substantiva da prevalência das patologias que afetam nossas sociedades.

A evolução da saúde ambiental durante as últimas décadas tem sido muito dinâmica. De 
um lado, novos problemas de maior complexidade social e tecnológica em escala global estão 
modificando nosso ambiente, somando-se a outros problemas ambientais mais básicos e de 
âmbito local ainda não resolvidos, cujos efeitos acumulados afetam de maneira crescente a 
saúde humana. Do outro, reconhecer que, em anos recentes, a geração de novos conceitos, 
conhecimentos, metodologias e instrumentos de medição e de análise, assim como de tec-

XXVII
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XXVIII Introdução

nologias de intervenção, demonstra enorme potencial disponível para a atuação em favor da 
proteção ambiental e do bem-estar humano. Alguns desses conhecimentos estão sendo incor-
porados como parte das políticas públicas e dos programas de intervenção em diferentes países. 
Em geral, os resultados alcançados ainda são limitados. Somente por meio de amplos processos 
de diálogo, debate e acordo entre os diversos setores das sociedades é que se conseguirá que 
essas medidas de intervenção e mitigação sejam mais produtivas e eficientes. Desejamos que, 
nos diferentes capítulos deste livro, nossos leitores encontrem informação útil a esse propósito.

Este livro representa, ainda, um esforço de atualização de uma proposta então inci-
piente, para fortalecer o desenvolvimento da saúde ambiental na América Latina, lançada 
em 1993 pelo Centro Pan-Americano de Ecologia Humana e Saúde (ECO) da OPAS em 
conjunto com a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos e o Programa 
Internacional de Segurança Química (IPCS) das Nações Unidas. Essa proposta tinha como 
objetivo estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa que contribuíssem para pre-
encher as lacunas de informação e pudessem ajudar no processo de formulação e avaliação 
de políticas e programas de intervenção para melhor gestão de vários dos problemas que 
afetavam a saúde, derivados da exposição a poluentes. Nesse momento, foram selecionados 
como prioritários os poluentes atmosféricos que afetavam, de maneira crescente, as popu-
lações urbanas no continente americano, assim como a necessidade de analisar e medir os 
possíveis efeitos tanto agudos como crônicos resultantes da exposição direta e indireta a 
pesticidas de amplo uso na agricultura. As exposições a metais pesados, especialmente o 
chumbo, o mercúrio e o arsênico, bem como os compostos orgânicos persistentes, foram 
selecionadas como problemas importantes que afetavam, de forma ocupacional e ambiental, 
diversos setores da população. Este livro representa um esforço a mais para dar continuidade 
a essa iniciativa. Em seus vários capítulos, os autores apresentam propostas concretas de 
como continuar avançando em linhas de pesquisa que possam contribuir para preencher as 
lacunas de conhecimentos.

Constitucionalmente, o secretariado da OPAS tem como parte de suas atribuições a pu-
blicação periódica de uma análise sobre a situação saúde na Região das Américas. Este livro 
está fora dessa visão do secretariado. Trata-se de um ponto de vista totalmente independente 
sobre assuntos relacionados com as condições da saúde ambiental, principalmente em países da 
América Latina e do Caribe. Nos 27 capítulos que formam este livro, 97 autores de vários países 
da região expressam suas opiniões, análises de situação e propostas de como fortalecer políti-
cas públicas, programas de intervenção e processos de decisão em assuntos específicos. Essa 
visão externa ao secretariado foi uma motivação importante que nos levou a publicar esta obra.

O leitor perceberá que cada um dos autores, em seu capítulo, trata de assuntos que possam 
aparecer de maneira reiterada em outros capítulos, porém com outras interpretações ou enfoques. 
Como coordenadores do processo editorial, depois de amplos debates com os autores, chegamos à 
conclusão de que era mais valioso preservar a pluralidade e a diversidade de opiniões e interpreta-
ções – em especial as possíveis divergências sobre um mesmo tema ou assunto – do que procurar 
conciliar ou homogeneizar seus enfoques. Esperamos, dessa forma, servir melhor ao propósito 
de enriquecer o debate a partir de diferentes ângulos e visões.
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Orgulha-nos que este livro seja um fórum amplo de opiniões e propostas, sobretudo con-
siderando a riqueza intelectual e a experiência que caracterizam cada um dos autores. O perfil 
dos autores é muito diverso e com antecedentes profissionais e experiências diferentes e, às 
vezes, complementares. Reapresentam uma estimulante mescla de profissionais, tanto do setor 
tradicional da saúde como de muitos outros setores que justamente atendem à diversidade dos 
determinantes ambientais e sociais da saúde. Vários são os acadêmicos, enquanto outros têm 
dedicado suas vidas ao serviço público. Outros têm contribuído para o conteúdo deste livro, 
apresentando pontos de vista dos setores produtivos e privados. Vários autores vêm apoiando a 
OPAS e a OMS, como os profissionais que integram Centros Colaboradores da OMS, em temas 
relacionados e afins com a saúde ambiental. Em suma, trata-se de ampla e muito diversa inter-
pretação de temas críticos relacionados com a saúde ambiental.

Os capítulos do livro foram agrupados em três grandes conjuntos. No primeiro conjunto, 
é feita uma referência aos grandes temas transversais, especialmente no que diz respeito à rele-
vância dos determinantes ambientais e sociais da saúde, às tendências para um desenvolvimento 
sustentável e à governança da saúde ambiental na região das Américas. No segundo conjunto, 
são agrupados os temas técnicos de caráter geral, analisando-se o desenvolvimento da epide-
miologia e fazendo-se a avaliação de riscos; a evolução da toxicologia; a vulnerabilidade das 
populações a riscos ambientais; a deterioração dos ecossistemas; a emergência e o surgimento 
de doenças associadas à deterioração ambiental, entre outros. E, por fim, um terceiro conjunto, 
no qual se incluem aqueles capítulos que analisam de forma mais profunda vários problemas 
específicos da saúde ambiental, derivados do uso da energia; dos recursos hídricos; de cultivos 
e alimentos geneticamente modificados; da acumulação de resíduos industriais e perigosos; da 
poluição do ar, da água e dos solos, assim como os problemas crescentemente prioritários para 
a saúde pública, como a violência; a segurança viária e a importância das emergências ambien-
tais de causas naturais e tecnológicas.

Sabemos que um livro desta natureza não pode ser enciclopédico e contemplar com pro-
fundidade todos os temas relacionados com os determinantes ambientais e sociais da saúde. 
Seguramente, temas críticos não foram suficientemente analisados e talvez sequer abordados. 
Esperamos, no entanto, que os debates que este livro venha a propiciar possam ser recuperados 
em edições posteriores. E que os temas tratados sejam de interesse tanto para formuladores de 
políticas e decisores dos diferentes setores e programas determinantes da saúde como para os 
estudiosos dessa temática.

Queremos agradecer em especial o apoio e a dedicação de todos os autores que, com 
grande compromisso e visão, escreveram seus respectivos capítulos.

Este livro pôde ser publicado graças ao decisivo apoio das Dras. Mirta Roses, diretora da 
OPAS, e Socorro Gross, diretora assistente da OPAS, como também ao apoio e às recomenda-
ções de outros destacados colegas da OPAS.
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PARTE I

1CAPÍTULO

1

As novas agendas de saúde 
a partir de seus determinantes sociais

Marco Akerman
Crhistinne Cavalheiro Maymone
Cláudia Bógus Gonçalves
Arthur Chioro
Paulo Marchiori Buss

Introdução

Buss e Pellegrini Filho (2007)1 fazem uma breve resenha, dividida em três etapas, sobre a forma como os Determi-
nantes Sociais da Saúdeestiveram representados ou ausentes na evolução das políticas sanitárias desde a década 

de setenta: 1) a Conferência de Alma-Ata em 1976 e sua proposta da estratégia da atenção primária de saúde a fim 
de alcançar a saúde para todos no ano 2000, colocando novamente em relevo o tema dos determinantes sociais de 
saúde; 2) nas décadas de oitenta e noventa, predominou o enfoque de saúde como bem privado, deslocando o foco 
para uma abordagem mais centrada na assistência médica individual; 3) nos anos 2000, com o debate sobre os Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio e o compromisso assumido pelos países do mundo por meio das Nações 
Unidas com metas preestabelecidas, se insiste novamente nos determinantes sociais de saúde, que se reafirmam 
com a criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúdeda OMS no ano 2005.

Em que etapa estaríamos entrando agora, depois da publicação do informe da Comissão sobre Determinantes 
Sociais de Saúde, em agosto de 2008? Em uma continuação do debate e de suas propostas, com a consequente apli-
cação de suas recomendações nas políticas públicas e nas investigações acadêmicas, ou já se observa um precoce 
desvanecimento do tema e de sua influência nas políticas públicas e na agenda de investigações acadêmicas?

Nossa hipótese é que os contextos sanitário (necessidade de reformas nos sistemas de saúde) e político 
(mais regulamentação do mercado e mais participação social), no mundo em geral, e na região das Américas em 
particular, favorecem uma agenda mais orientada para a atuação com respeito aos determinantes de saúde e às 
iniquidades socioeconômicas.

Portanto, é preciso comprovar se a mobilização lograda durante os três anos de trabalho da Comissão sobre 
Determinantes Sociais da Saúdeda OMS conduziu a condições sustentáveis (vontade política, financiamento, proje-
tos eficazes, valorizações, investigações, análises dos efeitos etc.) para manter a acepção do tema e sua consequente 
presença mais duradoura e eficaz na agenda de políticas e investigações.

Mas, se a resposta fosse positiva, haveria a necessidade de analisar quais estratégias favoreceram o tema dos 
determinantes sociais das iniquidades no âmbito de saúde, fazendo que permanecesse na agenda das políticas e 
investigações e se estampasse em projetos de intervenção. Por outro lado, se detectássemos dificuldades quanto 
à manutenção do tema na agenda, seria necessário propor caminhos e movimentos para que permanecesse na 
formulação de políticas e a elaboração de investigações.
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2 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Este capítulo aborda o seguinte: a) uma breve resenha do debate sobre a saúde e a sociedade; b) a reativação 
mais contemporânea do tema com a criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúdeda OMS; c) uma 
problematização conceitual sobre os determinantes sociais de Saúde; d) a captação de sinais dos Determinantes 
Sociais da Saúdena agenda de políticas e investigações após a publicação do informe mundial sobre os Determi-
nantes Sociais da Saúdepela Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúdeda OMS; e) recomendações para a 
sustentabilidade da agenda dos determinantes sociais de saúde; e f) perspectivas para o futuro.

A saúde e a sociedade: breve resenha dos determinantes  
sociais de saúde

A sociologia médica foi definida pela primeira vez em 1894, por Charles McIntire.2 A Rudolf Virchow (1821-1902), 
patologista alemão, considerado pai da medicina social, também se poderia atribuir uma parte do trabalho pioneiro 
sobre a relação entre a saúde e a sociedade, assim como entre a saúde e a política, quando formula sua famosa frase: 
“A medicina é uma ciência social e a política não é mais que a medicina em grande escala”.3, 4 Ramão Carrillo (1906-
1956), neurobiólogo e neurocirurgião argentino, Ministro de Saúde do governo de Juan Domingo Perón de 1946 
a 1954, seguindo a linha de raciocínio de Virchow, foi uma voz latino-americana na mesma direção ao conectar o 
social com a saúde, afirmando que “diante das enfermidades que geram a miséria, diante da tristeza, da angústia 
e do infortúnio social dos povos, os micróbios, como causas de doenças, são umas pobres causas”. (http://elec-
troneubio.secyt.gov.ar/DrRamonCarrillo.htm).

Destas ideias e das de muitos outros autores do campo da saúde, surgem teorias das ciências econômicas, so-
ciais e políticas que brotam no campo da saúde pública nas Américas e que vão se desdobrando em várias correntes 
e formas de pensar e atuar nos campos da medicina e da saúde (Nunes, 2006b).

Entre elas cabe assinalar as análises pioneiras sobre a determinação social do processo saúde-doença, realizadas 
por Jaime Breilh e Edmundo Granda no Equador, Alsa Cristina Laurell no México, e Cecília Donnangelo e Sérgio 
Arouca no Brasil, nos anos oitenta, para citar somente alguns dos muitos que se valeram do referente da epidemio-
logia social, da organização social de saúde e das relações entre a saúde e o trabalho para estabelecer conexões entre 
a saúde e a doença fora do âmbito dos serviços de saúde.5

As ideias sobre a saúde, até os anos setenta, partiam da premissa de que a medicina estava no mesmo nível que 
os demais subsistemas – econômico, político, educacional – e neste marco se supunha que seria possível transfor-
mar a sociedade a partir de qualquer um desses setores.

Esse ponto de vista se sustentava na teoria da multicausalidade do processo saúde-doença, segundo a qual se 
considera que os fatores de risco de adoecer e morrer têm o mesmo valor potencial da agressão ao ser humano, 
visto como “hóspede”.6

Por isso, autores como Breilh, no Equador, e Laurell, no México, levaram a cabo importantes estudos sobre 
o tema da determinação social de saúde, como crítica à epidemiologia tradicional. Com essa óptica, as categorias 
centrais dos estudos desses autores foram a reprodução social, o modo de vida, a determinação, as classes sociais e o 
perfil epidemiológico.7 Breilh8 explica que, no final dos anos setenta, os trabalhos realizados por diversos núcleos de 
medicina social da América Latina levaram ao surgimento da questão da determinação social de saúde, tornando 
“visível a relação entre estrutura social e saúde, e recuperando categorias fundamentais das ciências sociais críticas, 
como ‘sistema econômico’, ‘trabalho’ e ‘classe social’, que haviam sido desterradas dos modelos de saúde pública 
vigentes”. O autor assinala que os modelos de saúde pública utilizados até então se centravam na tríade sistêmica de 
Leavell e Clark, e nas redes de multicausalidade de MacMahon.

No Brasil se destacam a tese O dilema preventivista, de Sérgio Arouca, produzida em 1975, e os estudos de 
Cecília Donnangelo, também da década de 1970, com uma reformulação das categorias analíticas que podem cons-
tituir a base da análise de saúde. Estes autores introduzem nas investigações o referente marxista, que se tornou 
fundamental para a estruturação teórica do campo de saúde coletiva.9

A teoria da determinação social pretende explicar o processo saúde-doença levando em conta a forma 
como a sociedade se organiza e constrói sua vida social. A organização social apresenta também determinantes 
políticas, econômicas e sociais que interferem na distribuição de saúde e da doença dentro das sociedades e 
entre elas.10 Desta forma, se supõe que o conceito de determinação deve ser compreendido e analisado “a partir 
de formas de organização da sociedade, ou seja, de sua estrutura econômica e social, na medida em que essa 
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dimensão ou subordine as dimensões naturais – pertinentes ao ambiente físico e à constituição genética e fisio-
lógica dos indivíduos.11

Há cerca de 25 anos, como relatam Ayres e cols.,12 a epidemia de AIDS levantou questões novas no campo 
da determinação de saúde, problematizando o conceito de risco e introduzindo um novo instrumento para 
compreender essa epidemia e intervir: a análise da vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Defendeu-se que a 
noção de vulnerabilidade não é o resultado de um conjunto de aspectos meramente individuais, mas de aspectos 
principalmente coletivos e contextuais e dos recursos disponíveis que levam a maior ou menor susceptibilidade 
ao vírus e à doença. Consequentemente, para sua análise deveriam ser consideradas três dimensões: individual, 
social e programática.

Esta breve resenha histórica mostra o caráter dinâmico do tema do pontos de vista conceitual, político e ideo-
lógico, porém uma questão parece persistir ilesa ao longo do tempo: “como intervir de maneira eficaz e permanente 
na influência que tem o modo de vida nas condições de vida e na saúde das populações”.

Os determinantes sociais de saúde: a reativação  
contemporânea de uma temática relevante

A base histórica citada anteriormente e a ação de vários países, como o Informe Lalonde, de 1974, no Canadá, e 
o Informe Black, de 1980, no Reino Unido, que abordaram as raízes diretas das injustas desigualdades na saúde, 
e alguns dos resultados da Comissão de Macroeconomia e Saúde, criada pela OMS certamente influenciaram na 
reativação do debate sobre os Determinantes Sociais da Saúdecom a proposta da Comissão sobre Determinantes 
Sociais de Saúde.

A Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde(http://www.who.int/social_determinants/thecommission/ 
en/), criada em março de 2005 pela OMS,13 concluiu, em agosto de 2008, seu trabalho de reativar o debate mundial 
sobre os Determinantes Sociais da Saúdecom a publicação de seu informe mundial, “Sanar as desigualdades em 
uma geração: Alcançar a equidade sanitária atuando sobre os determinantes sociais de saúde”. (http://www.who.
int/social_determinants/thecommission/es/index.html), cujo resumo foi traduzido para os seis idiomas oficiais  
da OMS.14

A mensagem para os meios de difusão, na ocasião de seu lançamento, foi bastante clara e ficou estampada nos 
títulos dos principais jornais do mundo com uma frase emblemática: “A injustiça social está levando à morte em 
larga escala”. Muitos disseram que o informe era “ideologia”, e Michael Marmot, coordenador da Comissão sobre 
Determinantes Sociais de Saúde, respondeu: “Sim, ideologia com evidências”, já que as desigualdades em matéria 
de saúde que poderiam ser evitadas com meios conhecidos e razoáveis são injustas (Fair Societies, Healthy Lives, 
Marmot Review, Strategic Review of Health Inequalities in England post 2010, 2010, pág. 3, http://www.ucl.ac.uk/
gheg/marmotreview/FairSocietyHealthyLivesExecSummary).

A Comissão se formou com a missão de estabelecer uma conexão entre o conhecimento e a ação no intuito 
de formar uma base científica e mobilizar setores de instâncias diversas na formulação de políticas orientadas para 
reduzir as iniquidades no âmbito de saúde. Seu objetivo era pôr em relevo nas agendas políticas a importância das 
relações sociais e os fatores que influenciaram na saúde e nos sistemas de saúde. Para alcançar essa transformação, 
acreditava em sua capacidade de exercer liderança e mobilizar o interesse público a partir da presença de membros 
de destacadas instituições do setor de saúde e de outros setores.15, 16

No âmbito da Região das Américas, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em julho de 2005, con-
vidou seus países-membros a definir uma agenda para fazer frente aos determinantes sociais de saúde na região.  
Em 13 de março de 2006, se criou no Brasil a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde, como 
resposta a esse chamado.17

Como consequência desse processo surgiu um sem-número de iniciativas de organizações internacionais, 
países, movimentos sociais, organizações não governamentais e centros acadêmicos para lançar o tema e mantê-lo 
na agenda política e científica nos últimos anos.

A OMS se ocupou de assentar as bases operativas e conceituais para o trabalho da Comissão sobre Determi-
nantes Sociais de Saúde e facilitar seu trabalho em rede com os países; estimulou a formação de comissões sobre 
os determinantes sociais de saúde nos países; pôs em marcha em todo o mundo iniciativas de documentação de 
experiências intersetoriais, de aprendizagem de ensinamentos extraídos das políticas públicas e de análises de dados 
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probatórios; fomentou o desenvolvimento da capacidade, as investigações e a medição das iniquidades por meio 
de observatórios; promoveu uma rede de conhecimento para a adoção do enfoque dos determinantes sociais de 
saúde nos programas de saúde pública; publicou artigos e informes sobre a promoção da equidade no âmbito 
da saúde; influenciou em informes mundiais sobre a questão da equidade no âmbito da saúde etc.18

Diante da criação da Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde, nos últimos três anos muitos países 
das Américas assumiram um compromisso com o tema, estabelecendo comissões ou grupos de alto nível para 
abordar os determinantes sociais de saúde nas políticas públicas. Muitos profissionais e acadêmicos da região têm 
colaborado com as nove redes de conhecimento convocadas pela Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde. 
A OPAS, seus centros colaboradores e os governos do Brasil e do Chile organizaram uma reunião de consulta com 
a sociedade civil sobre os determinantes sociais de saúde, elaborando a “Carta de Brasília” como documento de 
referência (http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/CartaBrasilia-esp.pdf).

Foi realizada uma ação educativa baseada no enfoque dos determinantes sociais de saúde junto com a 
OMS, os governos dos países e centros acadêmicos a fim de capacitar os funcionários de organismos internacio-
nais, gestores de políticas públicas e docentes de saúde pública (ver, por exemplo, http://dds-dispositivoglobal.
ops.org.ar/curso).

Onze representações da OPAS nos países têm incorporado em sua planificação no marco do último plano de 
trabalho bienal (2008-2009) indicadores relacionados com determinantes sociais de saúde e têm comprometido 
recursos humanos e financeiros para promover e advogar pelo enfoque dos determinantes sociais de saúde nos 
países (http://www.fep.paho.org/esp/AcercadelaOficina/Plandetrabajo/tabid/97/Default.aspx). Contudo, é necessário 
redefinir muitos dos marcos, porque não são específicos ou não estão relacionados com determinantes sociais de 
saúde. Será preciso fazer uma análise mais cuidadosa do novo plano de trabalho bienal 2010-2011 para saber como 
evoluiu a capacidade de cooperação técnica no que se refere aos determinantes sociais de saúde.

O 48o Comitê Diretivo da OPAS abordou o tema e examinou as formas de integrar o enfoque dos determinantes 
sociais de saúde em outras agendas da OPAS; por exemplo, a atenção primária de saúde (http://www.paho.org/spa-
nish/gov/cd/cd48-14a2-s.pdf).

Neste contexto, a OPAS, em seu plano de trabalho bienal para o Mercosul 2008-2009, designou recursos com 
o propósito de abordar o tema dos determinantes sociais de saúde no âmbito do Mercosul, respondendo às prio-
ridades assinaladas pelos países-membros do Mercosul. Abordou-se o tema e assumiram-se compromissos em Foz 
de Iguaçu (outubro de 2008), Buenos Aires (junho de 2008) e Assunção (julho de 2008), onde os ministros assina-
ram uma resolução para impulsionar políticas baseadas no enfoque dos determinantes sociais de saúde.

A 62a Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra em 22 de maio de 2009, ratificou o informe 
da Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde no documento “Reduzir as iniquidades sanitárias atuando 
sobre os determinantes sociais de saúde” (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_fi les/WHA62-REC1/WHA62_
REC1-sp-2.pdf), no qual convocou a comunidade internacional a se posicionar em relação ao tema, incitou 
os estados-membros a não se calarem diante das iniquidades sociais e sanitárias e solicitou à Diretora-Geral 
da OMS que tomasse uma série de medidas para fortalecer a capacidade da OMS a fim de fazer frente aos de-
terminantes sociais de saúde. Essas convocações a esse conjunto de atores efetuadas na resolução colocam em 
uma posição de relevância na agenda política internacional e nacional o enfoque dos determinantes sociais de 
saúde na formulação de políticas públicas como mecanismo para reduzir as iniquidades sociais e sanitárias em 
todo o mundo.

A pergunta que surge agora é se todo esse esforço realizado nos últimos cinco anos como consequência da 
mobilização impulsionada pela Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde da OMS é suficientemente susten-
tável dos pontos de vista político e financeiro para se manter na agenda e, nesse caso, se possui a capacidade para 
converter-se em políticas públicas que se manifestem em projetos de intervenção local.

Muitos críticos20-22 dizem que todo esse movimento foi um exercício acadêmico que não se baseou na realidade 
concreta, com uma interpretação reducionista da determinação social de saúde, baseada excessivamente em dados 
probatórios epidemiológicos e frágil do ponto de vista analítico no que se refere aos contextos econômicos, sociais 
ou políticos. Nós valorizamos esse esforço da OMS, em especial para impulsionar o debate sobre os determinantes 
sociais de saúde no âmbito internacional, mas compartilhamos da análise de que muito do que foi dito deve ser 
traduzido em experiências concretas e em vivências no âmbito local.
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A título de problematização: afinal de contas,  
o que são os “determinantes sociais de saúde”?

Em todo o mundo, as pessoas vulneráveis e socialmente desfavorecidas têm menos acesso aos recursos sanitários, 
e adoecem e morrem antes das pessoas que têm uma posição social mais privilegiada. As disparidades no âmbito 
da saúde seguem aumentando, apesar da riqueza sem precedentes e do progresso tecnológico mundial. A maior 
parte dos problemas de saúde pode ser atribuída às condições sociais nas quais as pessoas vivem e trabalham: essas 
condições se denominam “determinantes sociais de saúde”.23

Como já foi dito, nos últimos anos se intensificou o interesse pelas relações entre a saúde das populações, as 
desigualdades nas condições de vida e o grau de desenvolvimento da rede de vínculos e associações entre pessoas 
e grupos.

Mas como entendemos essas desigualdades? Segundo Whitehead,24 o termo iniquidade é o que melhor define 
essas desigualdades “como diferenças que são desnecessárias e evitáveis, além de abusivas e injustas”.

Em vários estudos se destaca que “uma vez superado um limite determinado de crescimento econômico em 
um país, um crescimento adicional da riqueza não se traduz em grandes melhorias das condições sanitárias”.25 Isso 
leva à conclusão de que “o fator mais importante para explicar a situação sanitária geral de um país não é sua riqueza 
total, mas a maneira como ela se distribui”. A suposição de que os determinantes das iniquidades estão relacionados 
com as formas de organização da vida social constitui a base de estudos que propõem modelos para analisar as 
relações entre a forma de organização da sociedade e a situação sanitária de sua população, com o objetivo de esta-
belecer uma hierarquia entre os determinantes originados em fatores sociais, econômicos e políticos e os mediado-
res por meio dos quais esses fatores incidem na situação sanitária da população (Buss e Pellegrini, 2006).

Esses autores acrescentam que é por meio do conhecimento desse complexo de mediações que se pode enten-
der, por exemplo, por que não há uma correlação constante entre os macroindicadores de riqueza de uma socie-
dade, como o produto interno bruto, e os indicadores de saúde. Ainda que o volume de riqueza gerado por uma 
sociedade seja um elemento fundamental para possibilitar melhores condições de vida e de saúde, o estudo dessas 
mediações permite entender por que existem países com um produto interno bruto total ou per capita muito supe-
rior aos de outros que, não obstante, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios (Buss e Pellegrini Filho, 
2007). Desses estudos das mediações surge a possibilidade de indicar os pontos onde se pode intervir com políticas 
a fim de reduzir as iniquidades no âmbito da saúde.

Wilkinson e Marmot26 buscaram provas nas relações entre os determinantes sociais de saúde e as condições de 
saúde das populações e listaram dez determinantes sociais de saúde: hierarquia social, estresse, primeiros anos de 
vida, exclusão social, trabalho, desemprego, apoio social, vícios, alimentação e transporte. Esse trabalho influenciou 
na formulação da política sanitária de vários países, especialmente o Reino Unido.27

Outro estudo clássico é o de Diderichsen, Evans e Whitehead, de 2001,28 adaptado do modelo de Diderichsen 
e Hallqvist, de 1998, que “salienta que o contexto social propicia a estratificação social que conduz a diferenças na 
posição social das pessoas, a qual determina suas oportunidades no âmbito da saúde”.29

A principal contribuição desse modelo é a análise de pontos para ações de políticas, já que o campo relacional 
se refere ao processo de delegação de posições sociais, que implica mecanismos sociais de distribuição de poder, 
riqueza e riscos, ou seja, a posição social dos indivíduos; a estratificação social se refere à exposição a riscos, que é 
diferente segundo a posição social; a diferença na vulnerabilidade se refere às diferenças das consequências quando 
se contrai uma doença.1, 29

No modelo se assinalam as diferenças na exposição, na vulnerabilidade e em suas consequências e se mostra 
onde se devem aplicar as políticas para atuar sobre os mecanismos de estratificação social.1 Esses autores explicam 
que, para combater as iniquidades no âmbito da saúde, a intervenção nos mecanismos de estratificação social se 
reveste de suma importância, ainda que a responsabilidade por essa intervenção não seja exclusivamente do setor 
saúde.

Outro estudo para explicar a ação dos determinantes sociais de saúde é o modelo proposto por Dahlgren e 
Whitehead, em 1991.30 Esse modelo pretende demonstrar as formas de atuação dos determinantes sociais de saúde 
com respeito às iniquidades no âmbito de saúde nos grupos sociais, distribuindo-os em níveis distintos segundo 
seu alcance.
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Trata-se de uma maneira de explicar a forma como se produzem desigualdades sociais na saúde como con-
sequência “das interações entre os diferentes níveis de condições, desde o nível individual até o nível das comu-
nidades afetadas por políticas sanitárias nacionais”.29 Esse modelo abarca quatro níveis: no centro da figura estão 
as pessoas, com sua idade, sexo e fatores hereditários, ou seja, as características individuais que influenciam na 
saúde. O nível superior se refere à forma de vida das pessoas, o que pode representar inclusive seu comporta-
mento. Nesse nível, outros determinantes influenciam em suas atitudes e escolhas. Acima do nível da forma de 
vida se encontram as redes sociais e comunitárias, que exercem influência no comportamento pessoal de nível 
inferior, para bem ou para mal. No nível mais externo da figura estão situados os fatores relacionados com as con-
dições de vida e de trabalho, a disponibilidade de alimentos e o acesso a serviços básicos. Esse nível corresponde 
aos casos em que as pessoas em situação de desvantagem social apresentam diferenças quanto à exposição e à vul-
nerabilidade aos riscos para a saúde, como consequência de moradias inadequadas, da exposição a condições de 
trabalho mais perigosas ou estressantes e de menor acesso aos serviços. Por último estão os macrodeterminantes, 
que são as condições econômicas, culturais e ambientais predominantes na sociedade que influenciam em todo 
o processo.29, 31

O tema, apesar de ter sido bastante estudado, suscita debates e controvérsias.
Alguns criticam a expressão “determinante social” porque consideram que ela implicaria na existência de uma 

lógica social preponderante que determinaria a ação dos atores sociais, fazendo com que perdessem sua capacidade 
de transformação coletiva e de busca de sua identidade.32

Para outros, a expressão “determinação social” do processo saúde-doença possui um forte poder explicativo e 
oferece elementos estratégicos para a transformação social necessária: “os determinantes sociais, ao se converterem 
em fatores, perdem sua dimensão de processos sócio-históricos”.21, 33

Também há uma polêmica em torno das expressões “determinantes de saúde” e “determinantes da iniquidade 
no âmbito da saúde”. Para alguns, a primeira equivale aos “fatores de risco” da epidemiologia clássica. Quando 
distinguem a segunda da primeira, associam-na a um caráter mais transformador, considerando que permitiria 
compreender as hierarquias injustas das estruturas sociais, revelando assim a verdadeira “causa das causas” da ini-
quidade no âmbito da saúde.34

Esse debate não está concluído, mas é preciso compreender a riqueza e a polissemia do conceito “determi-
nantes sociais de saúde”. Talvez a necessidade de buscar uma linguagem compartilhada favoreça uma ação política 
mais articulada.

Enquanto não se chega a essa “língua franca”, devemos considerar o conceito correspondente aos “determinan-
tes sociais de saúde” em toda sua amplitude e profundidade. A partir dessa perspectiva, a compreensão do processo 
saúde-doença nos permitirá ter uma visão mais ampla e politizada e nos mostrará a necessidade de contar com 
políticas públicas mais articuladas e integradas – entre governos, movimentos sociais e organizações não governa-
mentais – cujo objetivo seja “uma vida que valha a pena viver” para todos.

A captação de sinais sobre os determinantes sociais de saúde na 
agenda de políticas e de pesquisas diante da publicação do informe 
mundial da Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde

Retomando a ideia de Buss e Pellegrini Filho,1 citados na introdução deste capítulo, que fazem uma breve resenha 
dividida em três etapas da forma como os determinantes sociais de saúde estiveram representados ou ausentes na 
evolução das políticas sanitárias desde a década de setenta, nos perguntamos: “Em que etapa estaria entrando agora 
o tema dos determinantes sociais de saúde, diante da publicação do informe da Comissão sobre Determinantes 
Sociais de Saúde em agosto de 2008?”.

Além da América Latina, já se podem detectar sinais de permanência do debate e de suas propostas, com a 
consequente aplicação de suas recomendações nas políticas públicas e na agenda das universidades.

Um primeiro sinal é a obra “Fair Societies, Healthy Lives, Marmot Review, Strategic Review of Health Ine-
qualities in England post 2010”, publicada recentemente (11 de fevereiro de 2010), que pode ser consultada em 
http://www.ucl.ac.uk/gheg/marmotreview/Documents.

Esta análise tinha quatro objetivos: 1) assinalar, em relação aos problemas de desigualdade em matéria de saúde 
em Inglaterra, os dados probatórios mais pertinentes para sustentar a política e a ação futuras; 2) indicar a forma 
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como esses dados probatórios poderiam ser colocados em prática; 3) assessorar sobre possíveis objetivos e medidas, 
partindo da experiência com a meta estabelecida atualmente no Acordo de Serviços Públicos para a mortalidade 
infantil e a expectativa de vida; e 4) publicar um informe da análise que contribuiu para a formulação de uma estra-
tégia que faça frente às desigualdades no âmbito de saúde de 2010 em diante.

Outro sinal foi a “Conferência sobre Determinantes Sociais de Saúde da População Mundial”, organizada 
recentemente (em 15 e 16 de janeiro de 2010, em Cambridge, Estados Unidos) pelo Centro Harvard de Estudos 
da População e do Desenvolvimento, sobre a qual se dispõe de informações em http://www.kiyoshikurokawa.
com/files/soc-detener-conf-summary1.pdf. Sua declaração de objetivos reforça nossa hipótese de que o debate con-
tinua depois da Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde da OMS quando diz que “o objetivo da confe-
rência não é reinventar o trabalho dessas comissões, mas aproveitar suas recomendações”. Com essa finalidade 
tratou-se de “formular recomendações com respeito a ações de política concretas”, em particular para os oito 
países representados no evento (Brasil, China, Índia, Japão, México, Estados Unidos, Reino Unido e Uganda). 
Foi proposta também a manutenção do tema na agenda de pesquisas, ao declarar-se que a finalidade do evento 
era “formular um programa de investigação aplicada a fim de estabelecer uma base de dados probatórios para a 
ação de política” e criar uma base política para manter o tema na agenda de políticas públicas nacionais, ao pro-
por “o compromisso dos governos de serem líderes e adotarem um enfoque de determinantes sociais da política 
sanitária nacional”.

Nesse sentido, por meio de uma busca eletrônica exploratória na Biblioteca Virtual de Saúde (todas as fon-
tes), delimitando “América Latina” e período “2005-2010” e usando as palavras (em português e em espanhol)35 
“determinantes AND saúde” juntas no título, e este capítulo se propõe a ver se há sinais da aplicação prática do 
enfoque dos determinantes sociais de saúde, principalmente diante da publicação do informe da Comissão sobre 
Determinantes Sociais de Saúde da OMS (2008-2010), 1) na agenda de políticas públicas, 2) na formulação de 
agendas de pesquisa aplicada a fim de criar uma base de dados probatórios para a intervenção, 3) na educação 
permanente e 4) na existência de projetos de intervenção local baseados nos determinantes sociais de saúde, 
ou se já se observa um precoce desvanecimento da temática e de sua influência nas políticas públicas e na agenda 
de pesquisas acadêmicas.

Essas provas (sinais) consistiram na existência ou não, no período considerado, de artigos, teses, documentos 
técnicos, recursos educativos, projetos e iniciativas locais relacionadas com a análise, a aplicação ou a avaliação de 
iniciativas baseadas no enfoque dos determinantes de saúde.

Trata-se de uma pesquisa exploratória e não exaustiva. Reconhecemos suas limitações, já que somente aportará 
indícios sobre os lugares e os círculos onde se observa um interesse da América Latina sobre o tema dos determi-
nantes sociais de saúde e das iniquidades o âmbito da saúde. Esses indícios oferecem perspectivas para o trabalho 
em rede e maior aprofundamento da análise junto com os temas e protagonistas encontrados.

Os determinantes sociais de saúde na região das Américas:  
sinais de vida detectados

Com o método de busca definido (na Biblioteca Virtual de Saúde, usando as palavras “determinantes AND saúde” 
juntas no título), a busca em português gerou 29 resultados (2005-2010), dos quais onze36 (seis artigos, três teses 
e dois documentos técnicos)37 estavam relacionados com análises da agenda da política pública,6 com a agenda de 
investigações1 e com projetos locais.4 Dois trabalhos haviam sido realizados no âmbito da gestão municipal (Campo 
Bom, Rio Grande do Sul; Calgary, Canadá; Imbirituba e Garopaba, Santa Catarina) e os outros nove no âmbito 
acadêmico (Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia).

Chama a atenção o esforço dos autores para sair da mera conceituação dos determinantes sociais de saúde e 
de seu aspecto doutrinário, procurando, por outro lado, especificar melhor o uso do enfoque dos determinantes 
sociais de saúde. Cabe destacar o trabalho de Gonzalez (2009) sobre o uso deste enfoque na planificação e na gestão 
descentralizada de saúde; a análise explícita realizada por Buss e Pellegrini (2008) do papel de outros setores 
responsáveis das políticas públicas para fazer frente também aos determinantes sociais de saúde; a investigação 
epidemiológica de Faenstein (2008), ao indicar uma agenda de determinantes sociais de saúde relacionada com a 
obesidade, o câncer, a saúde mental e o cálculo da variável contextual a partir do estudo de zonas residenciais; 
a demonstração por Dowbor (2008) e Aquino (2006) da capacidade agregada do Programa Saúde da Família para 
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intervir nos determinantes sociais de saúde; e a colocação de Rummel e cols. (2005) da necessidade de um acompa-
nhamento contínuo (quantitativo e qualitativo) das experiências locais.36

É um bom sinal a presença de quase 50% de experiências locais em nossa amostra,4, 11 o que revela o esforço de 
“concretar” o uso do enfoque dos determinantes sociais de saúde em relação à crítica de que a “onda” do debate atual 
sobre os determinantes sociais de saúde não passa de “um exercício acadêmico sem fundamento na realidade concreta”.

Contudo, nesse sentido é preciso se aprofundar para ver em que medida a diminuição da desigualdade 
social no Brasil, “lenta, mas constante”, e com repercussões importantes no coefi ciente de Gini, observada nos 
últimos nove anos (de 0,567 em 1998 a 0,515 em 2008; IBGE/PNAD; ver http://g1.globo.com/Noticias/Economia_
Negocios/0,,MUL1308447-9356,00DESIGUALDADE+CAI+NO+PAIS+EM+DEZ+ANOS+DIZ+IBGE.html) 
estaria relacionada com intervenções locais nos determinantes sociais de saúde, promovidas por políticas do 
governo central, tais como o programa de subsídios familiares Bolsa Família, o Programa Saúde da Família e o 
programa de aumento do acesso à educação, por exemplo, ou mais ainda com medidas de ordem econômica, tais 
como o aumento do salário mínimo, a maior disponibilidade de crédito e a geração de mais empregos como con-
sequência do crescimento econômico.38

O método proposto no estudo de Gonçalves e Bógus,39 no qual se analisa a atuação com respeito aos determi-
nantes sociais de saúde em uma iniciativa local em Campo Grande, é outro bom sinal que oferece uma oportuni-
dade para esse aprofundamento analítico em nível local.

Com a busca em espanhol se obtiveram 50 resultados (2005-2010): 36 (12 artigos, 1 editorial, 2 relatórios de 
pesquisa, 17 documentos técnicos, quatro recursos educativos) estavam relacionados com análises da agenda da 
política pública,22 com a agenda de pesquisa,5 com a agenda de educação permanente8 e com projetos locais.1

O Anexo 1-1 lista as 36 referências para consulta posterior dos leitores interessados.

Anexo 1-1 Lista das referências revisadas em espanhol com seus respectivos sites

1. Posição social, papel de gênero e adesão ao tra-
tamento em mulheres colombianas com HIV / 
AIDS: enfoque dos determinantes sociais de saúde 
<http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resources/
lil-536490>
*Autor(es) *Arrivillaga, Marcela; Ross, Michael; Use-
che, Bernardo; Alzate, Martha Lucia; Correa, Diego 
*Fonte *Rev Panam Saúde Pública; 26(6): 502-510, 
Dec. 2009. 

2. Determinantes sociais de saúde e igualdade: [edi-
torial]/ Social determinants of health and equity: 
[editorial] <http://pesquisa.bvsalud.org:80/regio-
nal/resources/lil-479047>
*Autor(es) *Hernández, Mario 
*Fonte *Rev Salud Publica (Bogotá);10(1): 0-0, jan.-
fev. 2008. 

3. Estabelecimentos educacionais promotores de 
saúde com enfoque de determinantes sociais 
de saúde: proposta conceitual baseada em evi-
dências e boas práticas <http://pesquisa.bvsalud.
org:80/regional/resources/lil-520611>
*Autor(es) *Chile. Ministério da Saúde. Subsecreta-
ria de Saúde Pública. Divisão de Políticas de Saúde e 
Promoção. Departamento de Promoção de Saúde 
e Participação Cidadã 
*Fonte *Santiago do Chile; Chile. Ministério da 
Saúde; 2008. 

4. Dispositivo global de aprendizagem sobre determi-
nantes sociais de saúde e formulação de políticas 
públicas <http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/
resources/rep-176650>
*Autor(es) *OPS; OMS; Chile. Ministério da Saúde; 
Brasil. Ministério da Saúde
*Fonte *Buenos Aires; OPS; 2008. s p. ilus, tab, 
mapas. 

5. Desafi os em saúde pública da reforma: igualdade e 
determinantes sociais de saúde <http://pesquisa.
bvsalud.org:80/regional/resources/rep-176051>
*Autor(es) *Frenz, Patricia 
*Fonte *Santiago; Ministério de Saúde; 2008. 
Assunto(s) *Políticas Públicas; Política Social; Desi-
gualdades em Saúde; Saúde Pública; Chile

6. Projeções para o Chile das Conclusões de Deter-
minantes Sociais de Saúde e Sociedade <http://
pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resources/rep-
176052>
*Autor(es) *Chile. Ministério do Planejamento
*Fonte *Santiago; Ministério do Planejamento; 2008. 

7. Determinantes sociais políticas públicas em saúde 
<http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resour-
ces/rep-176050>
*Autor(es) *Barria Iroumé, María Soledad; Chile. Mi-
nistério de Saúde 
*Fonte *Santiago; Ministério de Saúde; set. 2008. 
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8. Estado de saúde e sua relação com os determinan-
tes: procedimentos de análise <http://pesquisa.
bvsalud.org:80/regional/resources/lil-499450>
*Autor(es) *López Pardo, Cándido M 
*Fonte *Rev Cub Saúde Pública; 34(2)abr.-jun. 
2008. 

9. Comissão dos determinantes sociais de saúde 
do Brasil: funcionamento e perspectivas <http://
pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resources/rep-
172424>
*Autor(es) *Buss, Paulo M 
*Fonte *In. OPS; OEA. Secretaria de Cúpulas das 
Américas; OMS. Comissão sobre Determinantes 
Sociais de saúde; Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde; Associação Latino-americana de Medicina 
Social; Coordenadoria Latino-americana de Organi-
zações do Campo. Determinantes sociais de saúde. 
Brasília, OPS, abr. 2007. 

10. Determinantes sociais de saúde: desafios para uma 
melhor qualidade de vida <http://pesquisa.bvsalud.
org:80/regional/resources/rep-173514>
*Autor(es) *Chile. Ministério da Saúde
*Fonte *Santiago do Chile; Ministério da Saúde; 
2007. s p. ilus, tab. 
*Assunto(s) *Promoção de saúde; Política de Saúde; 
Condições Sociais; Fatores Socioeconômicos

11. Determinantes do risco de desnutrição nos ido-
sos da comunidade: análise secundária do estudo 
Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE) no 
México <http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/
resources/lil-475113>
*Autor(es) *Franco-Álvarez, Nubia; Ávila-Funes, José 
Alberto; Ruiz-Arreguí, Liliana; Gutiérrez-Robledo, 
Luis Miguel 
*Fonte *Rev Panam Salud Publica; 22(6): 369-375, 
dez. 2007. 

12. Os Determinantes Sociais de Saúde e a luta pela 
igualdade em saúde: desafios para o Estado e a 
sociedade civil <http://pesquisa.bvsalud.org:80/
regional/resources/lil-476051>
*Autor(es) *Villar, Eugenio 
*Fonte *Saúde Soc; 16(3): 7-13, set.-dez. 2007. 

13. Gênero e pobreza: determinantes de saúde na ve-
lhice/ x <http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/
resources/lil-459402>
*Autor(es) *Salgado-de Snyder, V. Nelly; Wong, 
Rebeca 
*Fonte *Salud Publica Mex; 49(supl. 4): s515-s521, 
2007.

14. A medição do estado de saúde da população e sua 
relação com os determinantes <http://pesquisa.bv-
salud.org:80/regional/resources/lil-456704>
*Autor(es) *López Pardo, Cándido M 
*Fonte *Rev Cub Salud Publica; 33(1), jan.-mar. 2007. 

15. Pautas conceituais e metodológicas para explicar 
os determinantes dos níveis de saúde em Cuba/ 
Comceptual and methodological guidelines to ex-
plain determinants of health in Cuba <http://pes-
quisa.bvsalud.org:80/regional/resources/lil-456718>

*Autor(es) *Álvarez Pérez, Adolfo Gerardo; García 
Fariñas, Anaí; Bonet Gorbea, Mariano 
*Fonte *Rev Cub Salud Publica; 33(2), 2007. 

16. Os fatores ambientais como determinantes do 
estado de saúde da população <http://pesquisa.
bvsalud.org:80/regional/resources/lil-486265>
*Autor(es) *Romero Placeres, Manuel; Álvarez Toste, 
Mireya; Álvarez Péres, Adolfo 
*Fonte *Rev. cuba. hig. epidemiol; 45(2), maio-ago. 
2007. 

17. Os determinantes internacionais do estado de 
saúde da população: sua abordagem à luz da Ba-
talha de Ideias <http://pesquisa.bvsalud.org:80/
regional/resources/lil-498524>
*Autor(es) *Álvarez Pérez, Adolfo G; García Fariñas, 
Anai; Romero Placeres, Manuel; Álvarez Toste, Mireya 
*Fonte *Rev. cuba. hig. epidemiol; 45(3), set.-dez. 2007.

18. III Congresso Chileno de Promoção de Saúde: de-
terminantes sociais de saúde: desafios para uma 
melhor qualidade de vida: resumos de trabalhos 
selecionados <http://pesquisa.bvsalud.org:80/re-
gional/resources/lil-450050>
*Autor(es) *Chile. Ministério da Saúde; Vida Chile; 
Organização Pan-americana de Saúde
*Fonte *Santiago do Chile; MINSAL; 2007. 219 p. 

19. Objetivos do sistema de saúde no México: impor-
tância para a população e seus determinantes 
<http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resour-
ces/lil-429950>
*Autor(es) *Tapia-Cruz, José Antonio 
*Fonte *Salud Publica Mex; 48(2): 113-126, mar.-abr. 
2006. 

20. Estratégia de MCS, os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio e os Determinantes Sociais de 
saúde <http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/
resources/rep-173459>
*Autor(es) *Rice, Marilyn 
*Fonte *Washington, D. C; OPS; 2007. 

21. Trabalho realizado pelos referentes da sociedade 
civil de América Latina no marco da iniciativa da 
comissão sobre determinantes sociais de saúde 
<http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resour-
ces/rep-172429>
*Autor(es) *Torres Tova, Mauricio; Associação La-
tino-americana de Medicina Social 
*Fonte *In. OPS; OEA. Secretaria de Cúpulas das 
Américas; OMS. Comissão sobre Determinantes 
Sociais de saúde; Centro Brasileiro de Estudos de 
Saúde; Associação Latino-americana de Medicina 
Social; Coordenadora Latino-americana de Organi-
zações do Campo. Determinantes sociais de saúde. 
Brasília, OPS, abr. 2007. 

22. Determinantes sociais de saúde <http://pesquisa.
bvsalud.org:80/regional/resources/rep-36653>
*Autor(es) *Cetrángolo, Oscar 
*Fonte *Buenos Aires; 2006. 

23. Igualdade e determinantes sociais de saúde 
<http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resour-
ces/rep-35783>
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*Autor(es) *Heredia, Nila 
*Fonte *Geneva; OMS; 2006. 

24. Desafios em saúde pública da Reforma, equidade 
e determinantes sociais de saúde <http://pesquisa.
bvsalud.org:80/regional/resources/lil-437694>
*Autor(es) *Frenz, Patricia 
*Fonte *Rev. chil. salud pública; 9(2): 103-110, 2005.

25. Determinantes sociais sobre saúde México <http://
pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resources/rep-
173859>
*Autor(es) *Guzmán García, Rodolfo 
*Fonte *Washington, D. C; OPS; 2005. 

26. Determinantes sociais de saúde no Peru <http://
pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resources/rep-
31968>
*Autor(es) *Lip Lincham, César; Rocabado Quevedo, 
Fernando; Peru. Ministério da Saúde; Universidade 
Norbert Wiener; OPS 
*Fonte *Lima; OPS; 2005. 

27. Metas do Milênio e os determinantes sociais de 
saúde <http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/
resources/rep-173873>
*Autor(es) *Morales, Sofíaleticia 
*Fonte *Washington, D. C; OPS/OMS; 2005. 

28. Ação sobre os fatores sociais determinantes de 
saúde: aprender com as experiências anteriores 
<http://pesquisa.bvsalud.org:80/regional/
resources/rep-173524>
*Autor(es) *Irwin, Alec; Scali, Elena; OMS. Comissão 
sobre Determinantes Sociais de Saúde 
*Fonte *Geneva; OMS; mar. 2005. 72 p. 

29. Construindo a agenda social sob o ponto de 
vista dos determinantes sociais de saúde <http://
pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resources/rep-
173796>
*Autor(es) *Chile. Ministério de Saúde; FLACSO 
*Fonte *Santiago do Chile; Ministério de Saúde; 
2005. 3 p. 

30. Intervir sobre os determinantes sociais e melhorar 
a qualidade da atenção do serviço de saúde, a 
chave para que Colômbia alcance as Metas de 

Desenvolvimento <http://pesquisa.bvsalud.org:80/
regional/resources/rep-173780>
*Autor(es) *OPS 
*Fonte *Bogotá, D. C; OPS; abr. 2005. 

31. Avaliação e políticas públicas: respondendo aos 
determinantes de saúde <http://pesquisa.bvsalud.
org:80/regional/resources/rep-173503>
*Autor(es) *Centro para o Desenvolvimento e Ava-
liação de Políticas e Tecnologia em Saúde Pública 
*Fonte *Santiago de Cali; CEDETES; 2005. 

32. Determinantes sociais de saúde no Chile sob a 
perspectiva da igualdade <http://pesquisa.bvsalud.
org:80/regional/resources/lil-488614>
*Autor(es) *Jadue, Liliana; Marín, Fabiola 
*Fonte *Santiago do Chile; Iniciativa Chilena de 
Igualdade em Saúde; 2005. 

33. Construindo a nova Agenda Social sob o ponto de 
vista dos determinantes sociais de saúde. Documento 
síntese do ciclo de diálogos democráticos <http://
pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resources/ 
rep-173797>
*Autor(es) *Faúndez, Alejandra; OMS; OPS; Chile. 
Ministério da Saúde; FLACSO 
*Fonte *Santiago do Chile; FLACSO; dez. 2005. 

34. Determinantes de saúde: potencial investigativo 
e estratégico da Medicina Geral Integral <http://
pesquisa.bvsalud.org:80/regional/resources/lil-
450606>
*Autor(es) *Thielmann, Klaus 
*Fonte *Rev. cuba. med. gen. integr; 21(5/6), set.-
dez. 2005. 

35. Construindo a agenda de Saúde a partir dos Deter-
minantes Sociais <http://pesquisa.bvsalud.org:80/
regional/resources/cvsp-peru--26>
*Autor(es) *CVSP Peru 
*Fonte *OPS 

36. Curso Virtual: Fundamentos de determinantes so-
ciais de saúde <http://pesquisa.bvsalud.org:80/
regional/resources/cvsp-opas--40>
*Autor(es) *CVSP 
*Fonte *OPS 

A diferença dos resultados da busca em português é que entre os textos em espanhol há mais documentos 
técnicos do nível central de governo (Chile, Colômbia, México e Peru, por exemplo). Contudo, nas obras em es-
panhol há apenas uma experiência local documentada40 em comparação com quatro em português, o que talvez 
reflita o maior grau de centralização dos governos dos países hispanófonos do continente americano. Um sinal 
claro extraído dos documentos chilenos é a declaração explícita de que a finalidade do trabalho nos determinantes 
sociais de saúde é alcançar a igualdade em matéria de saúde. Os documentos técnicos em espanhol refletem as 
publicações da OPAS e suas políticas, e o indício importante que pode ser extraído desses documentos é a reco-
mendação de que a ação com respeito aos determinantes sociais de saúde não se desvincula de outros mandados, 
tais como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a promoção de saúde e “Municípios e comunidades 
saudáveis”.41 Também há indícios da forma de integrar os determinantes sociais de saúde e os serviços de saúde, 
questão que muitas vezes gera falsas polarizações entre os serviços de saúde e os determinantes sociais de saúde.42 
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Aparecem também, de maneira proeminente, propostas de linhas de pesquisa que abordam pautas conceituais e 
metodológicas a fim de aproximar as medições do estado de saúde das populações ao enfoque dos determinan-
tes sociais de saúde.43 Um sinal importante se reflete em outro trabalho, que convida todos os que preconizam 
o enfoque dos determinantes sociais de saúde a não se esquecerem de incluir as condições ambientais em seus 
modelos de análise e intervenção,44 e outro é a participação da sociedade civil, representada por uma coalizão de 
organizações.45 Outro sinal importante que se detectou nessa análise em espanhol foi a forte presença de recursos 
educativos abertos sobre os determinantes sociais de saúde e a formulação de políticas públicas, com vários ins-
trumentos aplicados; por exemplo, o enfoque dos determinantes sociais de saúde e o papel de um observatório de 
saúde pública.46 Estes recursos possibilitam a organização de processos de “educação permanente”, fator impor-
tante para sustentar uma agenda de determinantes sociais de saúde.

Limitações, recomendações e perspectivas

Os sinais detectados mostram que há necessidade, interesse, conhecimento, demanda e oferta para que os de-
terminantes sociais de saúde permaneçam na agenda de políticas, pesquisas e educação na América Latina. Não 
diríamos que se trata de uma luz verde, já que, como se percebe em uma análise crítica e cautelosa do material 
estudado, a luz é amarela, de atenção. Por isso, é necessário extrair algumas recomendações dos sinais recebidos. 
Algumas sugestões:

1. Os países poderiam incorporar a equidade sanitária em todas as políticas e promover a aplicação de instru-
mentos e indicadores para quantificar o impacto na saúde e na equidade sanitária. 

2. As políticas nacionais centradas nos determinantes sociais de saúde poderiam se harmonizar com lógicas 
horizontais locais. 

3. A equidade deve ser compreendida como o grau de êxito da aplicação do enfoque dos determinantes sociais 
de saúde, e não apenas como o resultado quantitativo da diminuição das carências relacionada com uma 
mera intervenção nas variáveis determinantes. 

4. A participação dos movimentos sociais deve ocupar o centro do trabalho de promoção da causa, da for-
mulação, aplicação e avaliação de políticas públicas e das agendas de pesquisa baseadas no enfoque dos 
determinantes sociais de saúde. 

5. As instituições de ensino poderiam compartilhar mais suas agendas de pesquisa com os administradores 
municipais, buscando lógicas de transferência de tecnologias para a aplicação prática do enfoque dos deter-
minantes sociais de saúde na gestão. 

6. Nas análises da ação intersetorial, é necessário determinar com maior exatidão o que competiria a cada setor 
fazer para atuar nos determinantes sociais de saúde. 

7. A associação dos determinantes sociais de saúde com temas específicos de pesquisa epidemiológica poderia 
favorecer as pesquisas interdisciplinares. 

8. A documentação sistemática de experiências locais que incidem nos determinantes sociais de saúde 
poderia reforçar o poder explicativo do enfoque no que se refere às medidas que são meramente de 
lógica econômica.

9. A aplicação de experiências locais com a finalidade de incidir nos determinantes sociais à saúde po-
deria ser precedida pela adoção de medidas de acompanhamento contínuo de caráter qualitativo e 
quantitativo. 

10. A demonstração de que as políticas públicas em massa de atenção à saúde podem atuar nos determinantes 
sociais de saúde poderia levar a reorientar melhor as inversões. 

11. É indispensável que os modelos de análise e intervenção nos determinantes sociais de saúde contextualizem 
em igualdade de condições as variáveis de justiça ambiental e alterações climáticas. 

12. Proporcionar recursos educacionais abertos na web é uma boa forma de democratizar o processo de ensino 
e aprendizagem sobre os determinantes sociais de saúde. 

13. A Organização Pan-Americana de Saúde necessita reativar seu papel articulador e de convergência de agendas 
paralelas com o enfoque dos determinantes sociais de saúde para evitar a fragmentação na ação. 

Michael Marmot, epidemiólogo inglês que entre 2005 e 2008 coordenou a Comissão sobre Determinantes 
Sociais de Saúde da OMS, manifesta sempre, ao concluir suas conferências pelo mundo em sua cruzada para 
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promover os determinantes sociais de saúde, seu desejo e a necessidade de que esse esforço setorial se converta 
em um autêntico movimento mundial pela equidade em matéria de saúde liderada pelas Nações Unidas.

Em outras palavras, um movimento para desencadear esforços deliberados que comovam corações, mentes, 
governos e movimentos sociais a fim de que entrem na pugna das políticas públicas, de que façam frente à “redis-
tribuição desigual e injusta de recursos, serviços e poder” entre grupos e países assinalados no informe mundial da 
Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde. Esta seria uma primeira perspectiva posterior à Comissão sobre 
Determinantes Sociais de Saúde: articular iniciativas que permitam ativar esse movimento mundial.

Isso certamente não será desencadeado apenas pelos indivíduos, mas por organizações que possam manter o 
tema vivo e ativo. Um exemplo do Brasil ilustraria essa segunda perspectiva: a criação do Centro de Estudos, Políti-
cas e Informação sobre Determinantes Sociais de Saúde (CEPI-DSS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo 
objetivo geral é apoiar as atividades do governo e a sociedade civil para promover a equidade na saúde por meio da 
produção e difusão de conhecimentos e informação, a capacitação de pessoal, e o acompanhamento e a avaliação 
de políticas e programas setoriais e intersetoriais que atuam nos determinantes sociais de saúde.

Uma terceira perspectiva é tratar a informação como bem público e de fácil acesso para todos os que dela 
necessitem. A criação do portal dos determinantes sociais de saúde como componente da Biblioteca Virtual de 
Saúde (BIREME) em três idiomas (português, espanhol e inglês) seria uma expressão desse imperativo ético 
(http://determinantes.saude.bvs.br/php/index.php).

Uma quarta perspectiva, relacionada com o portal, seria a valorização, o acompanhamento e a ampla difu-
são das distintas formas de dados e informação sobre a equidade e a iniquidade, coletados e analisados por meio 
de observatórios, a distintos públicos, a fim de influenciar em políticas públicas que promovam a equidade e a 
democratização de oportunidades.

Uma quinta perspectiva poderia ser a documentação sistematizada de intervenções articuladas e intersetoriais 
em situações emergentes, em nível local ou regional, cujos danos se detectem em um setor específico devido às con-
sequências que incidam em seus serviços, mas que extrapolem sua capacidade operacional e sua competência para 
resolver sua determinação. Ademais, nos casos de injustiça ambiental, de conflito com respeito à posse de terras ou 
de intervenção urbanística com consequências prejudiciais permanentes para o grupo afetado, o projeto deveria ter 
sido submetido anteriormente a algum método de precaução e controle.

Um exemplo ilustrativo dessa perspectiva foi elaborado por um administrador municipal de saúde de uma ci-
dade situada na região metropolitana do ABC Paulista. Esse administrador e sua equipe observaram que um novo 
projeto de construção viária em sua zona dividia uma comunidade em duas partes, além de colocar nesse espaço 
moradias para trabalhadores temporários do sexo masculino, em sua maioria jovens solteiros. Esse contexto inci-
diu sobre a comunidade de várias maneiras. Os serviços de saúde notaram um aumento importante de gravidez na 
adolescência, assim como um aumento da incidência de doenças de transmissão sexual.

Sem dúvida alguma, os serviços de saúde têm a responsabilidade de enfrentar esses problemas e mitigar seus 
efeitos. Todavia, há consequências sociais e sanitárias que não podem ser enfrentadas ou previstas em sua totalidade 
pelos serviços de saúde; por exemplo, os efeitos prejudiciais da cisão da comunidade em duas pelo projeto viário. 
Deveria ter sido estabelecido outro mecanismo interinstitucional para manejar esse problema, que teve consequên-
cias permanentes para esse grupo humano.

Esse conjunto de efeitos não previstos pelo projeto de infraestrutura ou de outras políticas públicas abriria uma 
sexta perspectiva, que seria a pressão e a promoção da causa nos órgãos de defesa da cidadania e do Ministério 
Público, com um “informe sobre o impacto na equidade em saúde” que tome como modelo o “informe sobre o 
impacto ambiental de obras de infraestrutura”.

Por último, sobretudo, se deprende uma sétima perspectiva do artigo de Galvão e cols.,47 que já no título 
anuncia que a agenda do meio ambiente e a agenda dos determinantes sociais de saúde devem estar estrita-
mente relacionadas:

A mudança climática é uma preocupação comum para cada setor da sociedade, e as intervenções que abordam a 
saúde pública e a mudança climática podem fortalecer a colaboração intersetorial, necessária para enfrentar um tema 
tão complexo. O programa de determinantes sociais de saúde requer uma grande cooperação e colaboração entre todos 
os atores da sociedade e reforça o pilar social da mudança climática. Para pôr em relevo as conexões entre esses pilares, 
concluímos reiterando as mensagens do informe da Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde, a saber:
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•	 Primeiro, é necessário que as respostas da política econômica e social às mudanças climáticas e outras formas de 
degradação do meio ambiente levem em conta a equidade em matéria de saúde. 

•	 Segundo, há um reconhecimento generalizado da perturbação e do esgotamento do sistema ambiental natural, 
incluída a mudança climática. Não se trata de uma discussão técnica entre especialistas ambientais, mas que deve 
interessar à grande quantidade de gente afetada por suas consequências. 

•	 Terceiro, as provas inevitáveis da mudança climática e a degradação do meio ambiente, que sustentam o apelo à 
justiça humana mundial, foram estabelecidos limites claros para um futuro baseado no status quo e estão impul-
sionando e aumentando a vontade mundial para fazer as coisas de outro modo. 

•	 Quarto, os organismos internacionais e os governos nacionais, partindo das recomendações do Grupo Intergover-
namental de Especialistas sobre a Mudança Climática, consideram os efeitos sanitários da agricultura, o trans-
porte, o combustível, os edifícios, as indústrias e as estratégias de manejo de resíduos com relação à adaptação à 
mudança climática e à mitigação de seus efeitos. 

•	 Quinto, são necessárias muito mais análises da relação entre os determinantes sociais de saúde, a mudança 
ambiental e as iniquidades na saúde para fundamentar as políticas e práticas. 

E, como destacaram todos os autores que escreveram sobre a política social, a agenda relacionada com a mudança 
climática não deve ser vista como mais um compartimento no marco dos determinantes sociais de saúde, mas como 
uma ponte que deve conectar-se com outras agendas de maneira articulada e integrada para reforçar os clamores de 
justiça social e saúde como um direto humano.

A título de conclusão

Sim, há vida depois da publicação do informe da Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde da OMS! O tema 
permanece na agenda.

Há sinais importantes que reforçam essa afirmação. Contudo, a garantia dessa longevidade deve consolidar-se 
em uma demonstração concreta de que essa vida, ou melhor dizendo, a aplicação do enfoque dos determinantes 
sociais de saúde pode melhorar outras vidas. Essa é uma dívida pendente.

Os sinais detectados não respondem por completo a muitas das perguntas formuladas ao longo do texto, mas 
nos mostram caminhos nas recomendações.

De todo modo, pensamos que essa vida também pode estar por um fio se não houver liderança, conhecimento, 
informação de boa qualidade, pública, transparente e de fácil acesso, recursos, documentação sistemática e analí-
tica, avaliações das experiências existentes e novos projetos que melhorem a vida das pessoas.
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A colonização do continente americano, a partir do início do século XVI, deu-se através de um conflitivo pro-
cesso de dominação caracterizada por choques, batalhas e guerras entre os povos que habitavam esse conti-

nente e os colonizadores. A conquista fez ruir a base das civilizações norte-americanas e a pior consequência, além 
do sangue e do fogo da guerra, foram a implantação de um modelo econômico baseado no saque das riquezas 
naturais, a escravidão e o extermínio de vários povos nativos, assim como a brutal importação de mão de obra 
escrava proveniente principalmente da África.

Como destaca Eduardo Galeano em As veias abertas da América Latina,1 a produção exigia grandes desloca-
mentos populacionais e desarticulava as unidades agrícolas comunitárias; não só extinguia incontáveis vidas mediante 
o trabalho forçado, como também abatia indiretamente o sistema coletivo de cultivos. Os índios eram conduzidos aos 
socavões, submetidos à servidão dos colonos e obrigados a entregar a troco de nada as terras que obrigatoriamente 
deixavam ou de que descuidavam. A busca do ouro e da prata foi o motor central da conquista, que, ao lado da explo-
ração agrícola por meio do cultivo da cana-de-açúcar trazida das ilhas Canárias e da extração de madeira, sustentava a 
matriz da exploração colonizadora. Da plantação colonial, subordinada às necessidades estrangeiras e financiada, em 
muitos casos, por outros países, nasceu diretamente o latifúndio de nossos dias. Esse é um dos fatores que impedem o 
desenvolvimento econômico da América Latina e um dos fatores primordiais da marginalização e pobreza na região.

O modelo manteve-se durante vários séculos. A consolidação universal do capitalismo no século XIX proje-
tou novas relações de dominação internacional, tendo a Inglaterra como o centro e, mais tarde, sobretudo após a 
Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que, em seu papel de potência central, impõe novas formas de domi-
nação imperialista.

Esse processo gerou no continente um profundo grau de iniquidade e enorme diversidade social, econômica e cul-
tural, assim como regimes políticos claramente diferenciados que vão do capitalismo ao socialismo, e interesses regio-
nais bastante contraditórios, que refletem em todos os aspectos da vida cotidiana dos povos que vivem nessa região.

Crise de destino na América Latina

Nas últimas décadas, três regiões do mundo têm disputado a liderança mundial: a América do Norte, a Europa e o 
leste da Ásia. A primeira está sob o controle direto dos Estados Unidos como megaestado. A segunda leva adiante 
um processo de unificação destinado à formação de um megaestado continental: a União Europeia. A terceira conta 
com pelo menos dois megaestados – a China e o Japão – com marcada influência regional; a fortíssima integração 
é uma das razões do êxito dessa região asiática.

Há outras três regiões do mundo que não definiram projetos regionais nem construíram estruturas políticas 
capazes de levá-los adiante: o Oriente Médio, a África e a América do Sul. A primeira está sob ocupação militar. A 
segunda permanece paralisada pelos altos níveis de pobreza e graves conflitos internos.
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Das regiões periféricas, a América do Sul é a que apresenta as melhores condições para criar um projeto próprio. 
Nossas nações compartilham das mesmas aspirações de soberania, desenvolvimento e justiça. Nossos povos podem 
construir uma identidade comum; nossas economias são complementares. Em um mundo cada vez mais ameaçado 
pela escassez, contamos com recursos naturais abundantes, inclusive energéticos e biológicos, que serão cada vez 
mais importantes. A relação entre população, território e recursos é favorável, o que se expressa na importante 
constatação de que podemos facilmente ser autossuficientes em alimentos e energia. Temos acesso aos dois grandes 
oceanos.

A construção da unidade continental é um sonho recorrente em nossa história. Está presente na vida e na obra 
de nossos maiores intelectuais, lutadores e estadistas: o venezuelano Simón Bolívar, o cubano José Martí, o peruano 
José Carlos Mariátegui, o argentino Ernesto Guevara e o brasileiro Darcy Ribeiro, para citar apenas alguns.

Existem ao menos três causas que impedem a união de prosperar:

a) Durante grande parte da história, fomos economias exportadoras de produtos primários cujos centros 
dinâmicos estavam diretamente vinculados ao exterior e a ele obedeciam. A infraestrutura unia as regiões 
exportadoras aos portos, e estes nos conectavam diretamente com a Europa ou com os Estados Unidos, de 
onde importávamos produtos industriais. As elites que comandavam essas economias se articulavam mais 
fortemente com os centros estrangeiros do que com suas próprias sociedades.

b) No coração do continente continuou existindo um vazio econômico e demográfico, representado pela região 
amazônica e sua extensa periferia, onde predominavam as atividades dispersas de extração. As distâncias 
internas eram quase insuperáveis.

c) O processo histórico de formação de nossas sociedades produziu diferentes situações. Na Argentina, no Brasil, 
no Chile, na Colômbia e na Venezuela predominaram os povos novos, que se formaram no mundo moderno 
com a mescla de grupos humanos originários da própria América, da Europa, da África e até da Ásia, e que 
formaram a força de trabalho do capitalismo europeu. Na Bolívia, no Equador, no Paraguai e no Peru predo-
minaram os povos herdeiros das civilizações pré-colombianas, cuja identidade pulsa cada vez com mais força 
no continente. Em outros países se impõe um padrão combinado, com uma forte preservação da cultura 
pré-colombiana associada com a dos grupos europeus, como no caso do México.

Apesar disso, atualmente estão dadas as condições para que sejam superados os fatores que impediram a cons-
trução de um projeto regional:

a) Dos esforços desenvolvimentistas do século XX herdamos economias mais industrializadas, maior capa-
cidade técnica e mercados internos mais fortes, além de uma incipiente rede de infraestrutura dedicada a 
efetuar conexões internas (mais adiante, veremos que esse desenvolvimento nos legou também debilidades 
que precisam ser superadas).

b) O papel da Amazônia foi alterado. No século XXI, em lugar de um vazio econômico e demográfico, a Amazô-
nia deverá constituir a base geográfica de um novo projeto comum de cooperação e desenvolvimento, capaz 
de garantir o controle de nossos povos sobre recursos estratégicos, como a água doce, a biodiversidade, as 
fontes de energia e os minerais, além do domínio das biotecnologias.

c) Nossos povos deverão enfrentar, cada vez mais, o que representa seu maior desafio: controlar os processos que 
definem o curso de sua própria história. Os herdeiros das civilizações pré-colombianas perderam o controle de 
sua história com a invasão europeia. Os povos novos, formados depois da invasão, nunca tiveram esse controle. 
A modernidade europeia, que continuou na fase de hegemonia dos Estados Unidos, mantém todos os povos 
da América do Sul sob a condição comum de povos-objeto. Nenhum deles conseguirá por si só converter-se 
em sujeito de sua própria história. Isso é o que justifica o antigo sonho da unidade continental.

Um ambicioso projeto comum para a Amazônia, a integração da matriz energética continental e a criação de 
uma moeda contábil para regular o comércio intrarregional, a fim de liberá-lo da dependência do dólar, podem ser 
os primeiros grandes passos nessa direção; contudo, será preciso superar diversas limitações, começando por aquelas 
que nos deixou o próprio esforço desenvolvimentista, que permaneceu preso aos limites de uma modernização 
periférica e que nunca nos aproximou do centro do sistema mundial. Vejamos por quê.

Desde a sua constituição, nas origens do mundo moderno, o sistema internacional viu-se submetido a forte 
polarização, com um centro relativamente pequeno e uma grande periferia. À parte dos países centrais, os pro-
cessos de crescimento rápido ocorreram basicamente em regiões que dispunham de abundantes recursos naturais 
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(potencial agrícola, minerais), que acabaram por adquirir valor. Quando esses recursos se esgotavam ou perdiam 
importância, suas regiões produtoras se dirigiram para a decadência, reafirmando assim sua condição periférica.

O século XX alterou parcialmente esse modelo. As economias não centrais tiveram casos notáveis de cresci-
mento que não se basearam na exploração de recursos naturais abundantes, mas em processos intensivos de indus-
trialização. Esses ciclos de crescimento – que, em diversos casos, promoveram mutações nos sistemas produtivos 
locais – foram impulsionados de diferentes formas e por diferentes regimes, que se baseavam em diferentes classes 
sociais, anunciavam diferentes metas e valores, mas tinham uma característica em comum: valiam-se de meca-
nismos de coordenação supramercado para acelerar a industrialização e os processos conexos de modernização.

As sucessivas disputas pela hegemonia no centro do sistema, que marcaram fortemente o período que Hobsbawm 
qualificou como “breve século XX” (1914-1991),2 criaram condições favoráveis para aqueles projetos que se desen-
volveram em alguns espaços tradicionalmente periféricos.

Nas relações econômicas internacionais, levam vantagem os países que conseguem controlar uma parte maior 
do excedente produzido no conjunto do sistema. Para ocupar uma posição de vanguarda, um país deve estruturar sua 
economia em torno de atividades que gerem um ganho diferenciado, um ganho que se localize acima – preferivelmente, 
muito acima – da média. Tais posições são, por definição, excludentes (do contrário, o ganho que propiciam não seria 
diferenciado); portanto, assim como está organizado, o sistema econômico internacional é estruturalmente assimétrico.

Como as atividades que garantem o ganho diferenciado se modificam ao longo do tempo, a conquista e a 
manutenção de uma posição de vanguarda não podem depender do controle de um setor, uma tecnologia ou uma 
mercadoria específicas (um setor, uma tecnologia ou uma mercadoria que garante o ganho diferenciado hoje pode 
deixar de fazê-lo amanhã). Essas atividades requerem o exercício de liderança sobre o processo de inovação, ou seja, 
uma capacidade permanente de criar combinações produtivas, processos, produtos. O núcleo do sistema interna-
cional são os espaços que concentram a dinâmica da inovação. Esses espaços capturam sucessivamente as posições 
de controle justamente porque conseguem recriá-las, obtendo dessa forma benefícios adicionais na divisão interna-
cional do trabalho. No outro extremo, a dependência também se recoloca dinamicamente.

Conseguimos internalizar progressivamente as atividades produtivas que, em algum momento, sustentaram a 
liderança dos países centrais, mas o problema é que tais atividades perdem essa característica diferencial justamente 
quando a periferia em vias de modernização consegue captá-las, pois ali se submetem a uma pressão competitiva 
que diminui sua importância e rentabilidade. Quando isso acontece, essas atividades são deixadas em segundo 
plano pelas economias centrais, as quais renovam sua posição privilegiada mediante a modificação das combinações 
produtivas mais eficazes. Assim se recoloca a desigualdade.

Uma impossibilidade lógica impede que as “estratégias de nivelamento”, como as que aplicaram os países sul-ameri-
canos em seus ciclos desenvolvimentistas, modifiquem as posições relativas ao interior do sistema. Não é possível superar 
a condição periférica mediante o uso extensivo dos recursos naturais, nem mediante a cópia de produtos e tecnologias 
(e seus estilos de vida conexos) que já estão maduros nos países centrais. O desafio imposto às economias atrasadas é 
duplo: internalizar seletivamente elementos técnicos e culturais do paradigma vigente e, ao mesmo tempo, preparar con-
dições para dar um salto que lhes permita romper a lógica da dependência e se lançar para um novo paradigma. Essa mu-
dança não se limita ao âmbito da técnica e da economia, mas fundamentalmente ao âmbito das relações sociais. Portanto, 
o problema da ruptura da dependência articula-se com a questão mais geral da transição para um novo tipo de sociedade.

Incapaz de enfrentar esse dilema, o esforço desenvolvimentista sul-americano revelou suas debilidades estrutu-
rais e foi facilmente desmantelado quando emergiu uma nova ordem internacional no fim do século XX.

A ordem “globalizada” alcança as sociedades de uma forma completamente diversa. No caso dos países 
centrais, o âmbito da economia e da técnica, de um lado, e o âmbito das decisões de política (incluindo aquelas que 
possuem desdobramentos militares), do outro, permanecem estreitamente relacionados por meio do forte vínculo 
entre as megaempresas e os Estados nacionais poderosos. No restante dos países, esses âmbitos se dissociam, em 
razão da dispersão geográfica das cadeias produtivas em escala mundial, fenômeno que obedece às decisões das 
grandes corporações que não têm compromissos com os Estados e as sociedades mais frágeis, onde apenas instalam 
filiais. Os efeitos desse pano de fundo estrutural tornam-se mais evidentes em momentos de crise, pois incidem 
decisivamente sobre a capacidade de reação de cada sociedade.

Durante os anos 1980, a chamada “década perdida”, a renda per capita do grupo de países da América La-
tina e do Caribe reduziu-se a uma taxa média anual de 0,7%. Em 1990, a renda média per capita era de aproxi-
madamente US$ 3.300, quase 10% menos que no início dos anos 1980 (US$ 3.500). A recuperação econômica 
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a partir dos anos 1990 permitiu um aumento da taxa de crescimento dos ingressos per capita, que em 2008 
alcançou os US$ 6.780.3

No período de 2000 a 2006, o nível de riqueza dos países das Américas, medido por meio de seu produto 
interno bruto (PIB), mostra também avanços assimétricos. Sem dúvida alguma, em nível das sub-regiões, exis-
tem importantes diferenças: o istmo centro-americano (US$ 5.687), a zona andina (US$ 5.300), o Caribe latino  
(US$ 6.528) e o Caribe não latino (US$ 7.410) apresentam níveis inferiores ao da América Latina e o Caribe em seu 
conjunto (US$ 8.771), enquanto o Cone Sul (US$ 10.042) e a América do Norte (US$ 37.085) o superam.

A América do Sul sofreu diversos processos de desestruturação, sobretudo na década de 1990: a) os Estados 
nacionais debilitaram-se e desmoralizaram-se, deixaram de ser agentes do desenvolvimento e organizadores da 
sociedade para se converter em reféns do sistema financeiro; b) a base produtiva e os recursos naturais sofreram 
um agudo processo de desnacionalização pelo qual os agentes externos se encarregaram novamente de tomar as 
decisões fundamentais e determinar, sem mediações, nossa forma de inserção internacional; nas economias mais 
desenvolvidas da região os processos de privatização (geralmente acompanhados do desmantelamento e da desna-
cionalização de empresas) desintegraram os incipientes núcleos endógenos geradores de desenvolvimento; e c) a 
grande potência sustenta sua presença militar no coração do continente.

A aceleração do capitalismo global deu-se sobre a base de três processos que encarnaram uma profunda capaci-
dade destrutiva, com efeitos funestos sobre a saúde e o ambiente: a) a recomposição do aparato produtivo, com in-
corporação dessa nova base tecnológica4 (Castels, 1996) para o aceleramento produtivo, diretamente proporcional à 
reprodução de sistemas insalubres; b) o despojo (inclusive fraudulento) de recursos vitais e bens públicos5 (Harvey, 
2003) (recursos energéticos, vitais como a terra, a água, a radiofrequência, os serviços públicos etc.); e c) estratégias 
fundamentalistas para o monopólio do mercado mundial.

No caso do Equador, por exemplo, o ajuste impôs-se mediante um processo de reforma legal paulatina que se 
instaurou entre o final dos anos 1980 e o começo dos anos 1990, apesar da mobilização social e da queda de vários 
presidentes neoliberais, promovendo um retrocesso indireto na saúde.6 O ano 1990 foi uma espécie de ponto de 
partida que marcou o desatamento das políticas neoliberais que desencadearam uma série de desregulamentações e 
medidas destinadas a favorecer os monopólios, facilitar a privatização de empresas estatais, superproteger o inves-
timento estrangeiro, flexibilizar o mercado de trabalho, expandir uma mineração inconsulta e irresponsável e, de 
modo complementar, desmantelar os direitos sociais.

No caso equatoriano, como no de outros países latino-americanos, o ajuste estrutural desdobrou-se também 
em um conjunto de decretos que afetaram diretamente os direitos ambientais, sociais e de saúde. Como ilustrações 
da tendência imposta, cabe destacar o decreto número 2224, que afirmou um novo modo de prática pública em 
matéria de águas e o controle empresarial destas; ou os convênios que tornaram possível a penetração das chamadas 
“estratégias de assistência a países” do Banco Mundial, cujo pretexto de elevar a qualidade, cobertura e eficiência 
dos serviços serviu de cavalo de Troia para a privatização e a perda de soberania orçamentária do Estado no campo 
da saúde, utilizando como cortina de fumaça certos programas de focalização.

Não há dúvida de que, no cenário da América Latina, a faceta mais grave da deterioração socioambiental e 
da crise de insumos vitais foi causada no mundo agrário. Ainda que a indústria sempre tenha dominado a agri-
cultura, nas sociedades latino-americanas se observa um desenvolvimento desigual e combinado de dois sistemas 
de acumulação de capital agroindustrial: articulados e desarticulados,7 que estabeleceram diferentes vínculos com 
os pequenos camponeses. Nos sistemas agrários articulados, a agricultura desempenha o papel de produtora de 
alimentos baratos para a força de trabalho e o mercado interno, fornecendo aos pobres um mínimo de capacidade 
aquisitiva que mantenha ativo o consumo dos bens produzidos e a realização dos capitais; no caso do sistema ne-
oliberal desarticulado, as agroindústrias neoliberais usurpam essa tarefa da agricultura e a dirigem à produção de 
bens diversificados de alta qualidade para os mercados do luxo e externos; um sistema muito mais agressivo, social 
e ambientalmente, que se expandiu nas últimas décadas. Obviamente, no olho desse furacão estão as transnacionais 
de alimentos e biotecnologia.

Entretanto, por qualquer uma dessas duas vias, as pequenas e médias economias camponesas reproduzem-se em 
clara desvantagem, a expansão da segunda via aguça rapidamente a crise do agronegócio, provocando uma acelerada 
desestruturação e descapitalização dos pequenos e médios agricultores, fechando todo o espaço da soberania alimen-
tar, gerando uma crescente vulnerabilidade e dependência de nossos países em relação às economias agrárias subsi-
diadas do Norte e, como se isso já não fosse suficiente, desencadeando transtornos ambientais de grande magnitude.
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O processo de desenvolvimento descrito nos parágrafos anteriores revela uma carência de sustentabilidade, en-
tendida como o paradigma de transformação que envolve um conjunto de condições para que os sistemas socioeco-
lógicos possam fundamentar ou sustentar não qualquer forma de vida, mas uma vida plena, digna, feliz e saudável.

Transformação ou hegemonia: os discursos da “sustentabilidade”  
e da “sustenibilidade”

Julgada à luz dos direitos humanos e da natureza, a sustentabilidade deve se assumir como uma base não negociável 
de qualquer sistema social e modelo de desenvolvimento. Lamentavelmente, os conceitos nesse campo foram ma-
nejados com uma evidente ambiguidade, e é especialmente importante a confusão criada pelo uso indiscriminado 
das noções de “sustentabilidade” e “sustenibilidade”. Nestas páginas, buscamos contribuir para o esclarecimento de 
uma distinção semântica que se localiza no centro de um debate sobre os paradigmas do desenvolvimento, com 
profundas implicações sociopolíticas.

A noção do sustentável faz parte do paradigma da sustenibilidade. A ênfase semântica de “suster” relaciona-se 
com as noções de manter ou continuar. A noção do sustentável, por outro lado, faz parte do paradigma da susten-
tabilidade e se relaciona com as noções de sustentar ou fundamentar.

Essa distinção aparentemente inoficiosa encarna, pelo contrário, a possibilidade de distinguir duas concepções 
radicalmente diferentes sobre os direitos socioambientais e o desenvolvimento. O paradigma da sustenibilidade 
liga-se imperceptivelmente com a ideia de manutenção do modelo social, mas ajustando certos parâmetros “desa-
justados” para permitir a continuidade do sistema social vigente; por outro lado, o paradigma da sustentabilidade 
inclina-se para a busca de profundas mudanças sociais e filosóficas, não apenas para um desenvolvimento susten-
tável, mas para a criação de sociedades sustentáveis.

A sustenibilidade (paradigma do continuísmo) é um conceito unidimensional que se refere basicamente ao 
tempo e se orienta para a mera satisfação de necessidades, tal como estas são definidas convencionalmente pelo 
próprio sistema hegemônico, como expressou Carlos Abaleron.8

Há diversas leituras da sustentabilidade como processo multidimensional, das quais é importante destacar 
alguns argumentos principais. A visão convencional sobre esse problema inspira-se no conceito de sustentabilidade 
divulgado a partir de 1987 pela chamada Comissão Brundtland.9 Designado originalmente “Nosso futuro comum”, 
coloca no centro da temática a responsabilidade de “satisfazer às necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades”, definindo o desenvolvimento sus-
tentável como um processo de troca no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação da 
mudança tecnológica e institucional estão todas em harmonia, aumentando o potencial atual e futuro para atender 
às necessidades e às aspirações humanas; tudo isso significa que o desenvolvimento do ser humano deve acontecer 
de maneira compatível com os processos ecológicos que sustentam o funcionamento da biosfera.

Surgiram outras vozes, todavia, que reclamaram uma visão mais profunda da sustentabilidade, pois se é im-
portante analisar a satisfação transgeracional de necessidades básicas e a biocapacidade de um território, ou seja, 
sua produtividade biológica, uma sustentabilidade real implica outros elementos. Nessa linha, importa ampliar o 
conteúdo dos processos sustentáveis, destacando como elementos constitutivos da sustentabilidade a equidade 
social, cultural, política, geracional e ambiental; a integralidade (como oposto ao simplesmente setorial e como algo 
que busca a concatenação entre todas as dimensões do desenvolvimento); a soberania (como requisito de autarquia 
da vida); o intercultural (como ruptura das visões unilaterais e eurocêntricas que discriminam e empobrecem); o 
equilíbrio entre passado, presente e futuro (não somente no sentido da garantia e satisfação de necessidades das 
gerações futuras – Informe Brundtland, 1987 –, mas no de avançar na reconstrução do próprio sistema de necessi-
dades) e, por fim, a adaptação do desenvolvimento às condições espaciais e ao meio.

De maneira complementar, outros autores sistematizam os espaços de ação ecológica, social, econômica e 
política. A dimensão ecológica consiste na necessidade de preservar e potencializar a diversidade e complexidade 
dos ecossistemas, sua produtividade, os ciclos naturais e a biodiversidade, condições ligadas à sobrevivência 
física e cultural dos seres humanos. A dimensão social relaciona-se com a conquista de acesso equitativo aos bens 
ambientais, tanto em termos intrageracionais como intergeracionais, tanto entre gêneros como entre culturas. A 
dimensão econômica corresponde à exigência de repensar a economia de acordo com as necessidades materiais e 
não materiais, entendidas não apenas como carências, mas como potencialidades e a operação sustentável sobre 
os ecossistemas. A dimensão política diz respeito à superação da noção antropocêntrica da gestão e à participação 
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direta das pessoas e coletividades na tomada de decisões, na definição de seu futuro coletivo e na gestão dos bens 
ambientais por meio de estruturas de governo descentralizadas e democráticas; implica a necessidade de ressigni-
ficar a política e gerar novas práticas baseadas na participação direta e o protagonismo das pessoas na busca de 
alternativas, que necessariamente devem surgir de relações horizontais, alheias a esquemas centralizados e verti-
calistas que concentram o poder.10

Podemos depreender um elemento vital da crítica às visões hegemônicas nesse campo: uma sociedade pode ser 
sustentável sem sê-lo. Uma sociedade pode suster condições mínimas de sobrevivência dentro de certo limite no 
tempo e, ao mesmo tempo, ser concentradora e excludente, discriminante, unicultural, esbanjadora e, portanto, não 
sustentável. Uma sociedade pode conseguir, até certo ponto, abastecer e importar para sua população certos bens 
em resposta às necessidades básicas de sobrevivência, por exemplo, alimentos, e chamar isso de sustenibilidade ou 
segurança alimentar, mas isso não significa que foram construídas bases sustentáveis para seu território sobre tal 
alimentação.11

Alguns autores, entre eles Martinez-Alier,12 vêm tentando formular conceitos avançados e pertinentes de suste-
nibilidade do ponto de vista multidimensional, como os que enfocam a proposta de uma economia ecológica, que 
visa teoricamente à produção econômica e à mesma economia em uma perspectiva sociometabólica, estabelecendo 
vínculos conceituais entre as ciências sociais, as ciências naturais e a história.

Também o Centro Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento (IDRC) do Canadá propôs, em 2001, 
um modelo de desenvolvimento, alternativo ao modelo neoliberal, denominado “Sistema Integrado de Ecossistema 
Humano (IHE)”, com o qual busca formar uma nova ideologia cujo centro se situa na questão social.13

Depois de expor esse conjunto de possibilidades para abordar o conceito de desenvolvimento sustentável, vamos 
utilizar a proposta de Klaus Frey para fazer uma avaliação crítica das propostas a partir de três concepções que as 
orientam: primeiro, a que aposta no mercado como força reguladora do desenvolvimento (enfoque econômico- 
-liberal); segundo, os enfoques que consideram o Estado e suas instituições de regulamentação e planificação como 
instrumentos indispensáveis para garantir a prevalência do bem comum no processo de desenvolvimento (enfoque 
ecológico-tecnocrata de planificação); terceiro e último, as concepções que destacam a necessidade de fomentar ampla 
mobilização política e maior participação da própria população e das organizações da sociedade civil na busca de 
um modo sustentável de desenvolvimento (enfoque político de participação democrática).

Mesmo com a comunidade internacional se manifestando unanimemente a favor da concepção do desenvolvi-
mento sustentável, fica difícil reconhecer esse suposto compromisso com a defesa do meio ambiente e das gerações 
futuras nas ações e medidas atuais. Boa parte das teorias sobre sustentabilidade e desenvolvimento na dimensão 
político-administrativa carece de investigações que a fundamentem.

O problema da falta de representação dos bens difusos e comuns nas políticas de desenvolvimento não se 
restringe à questão da melhor forma de gerir os recursos naturais ou ao problema de melhor atribuição das forças 
de mercado. Na sociedade moderna esse problema penetra em todas as atividades e em todas as decisões que se 
tomam nos sistemas social, econômico, político e administrativo. Não obstante a importante questão da capacidade 
analítica e os limites do conhecimento científico, o desafio do desenvolvimento sustentável é, sobretudo, um pro-
blema político e de exercício de poder, o que incorpora à agenda o tema das instituições político-administrativas, a 
participação e o processo político (Frey, 2001).

O enfoque “econômico-liberal de mercado” confere às “forças de autorregulação” do mercado e parte do pressu-
posto de que a pressão da competência, o crescimento econômico e a prosperidade levariam automaticamente ao 
uso racional dos recursos naturais, ao progresso tecnológico e a novas necessidades de consumo compatíveis com 
as exigências do meio ambiente (Frey, 2001).

Enquanto o enfoque precedente se centra no mercado (dimensão econômica), o segundo enfoque, o chamado 
“ecológico-tecnocrata de planificação”, favorece a dimensão ecológica, ou seja, a compatibilidade do desenvolvi-
mento econômico com a preservação dos recursos naturais, pois supõe que não se justificam a partir da hipótese de 
uma correlação predominantemente positiva entre crescimento econômico, pobreza e sustentabilidade ecológica. 
Contudo, desse enfoque surgem duas propostas distintas: uma que privilegia o fortalecimento da tecnologia estatal, 
a “sociedade de estado estável”, e outra chamada “ecodesenvolvimento”, que promove a ideia da harmonização de 
interesses de diversas índoles e obrigando à inclusão das dimensões sociais, culturais e espaciais, além das econômi-
cas e ecológicas, com o que propõe a noção de “outro desenvolvimento”, com planificação participativa e política.
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O terceiro enfoque, denominado “enfoque político de participação democrática”, trata da sustentabilidade 
apoiada na sociedade e considera que o Estado contemporâneo está perdendo progressivamente sua capacidade 
de condução hierárquica unilateral à medida que se diversificam as redes de negociação, tanto entre os diferentes 
atores de cada sociedade como entre os diferentes Estados. Observa-se uma rede cada vez mais densa de relações 
de negociação no interior de cada sociedade e entre as nações, o que exerce uma pressão crescente sobre o sistema 
político-administrativo vigente em todos os níveis de governo. Os problemas ambientais mostram de uma forma 
particularmente mais nítida “que a política deveria conseguir muito e acaba logrando pouco” (Luhmann, 1990; 
Frey, 2001). Assim, as teorias da democracia participativa e a democracia deliberante, bem como o comunitarismo, 
demonstram uma crescente desilusão no que diz respeito ao potencial transformador do Estado. Representam a 
busca da alternativa ao livre mercado como modelo único de tomada de decisões sobre as vias de desenvolvimento 
das sociedades, bem como a esperança depositada na própria sociedade civil como ator principal no desenvolvi-
mento sustentável da sociedade contemporânea. Nesse enfoque, a participação popular torna-se peça fundamental 
da política ambiental, indispensável para uma mudança substancial do atual quadro de políticas públicas.

À diferença dos enfoques ecocêntricos cuja ênfase recai na natureza e em sua proteção, o enfoque político de 
participação democrática parte do pressuposto de que o homem e a sociedade devem ser o centro da atenção e 
da reflexão. Portanto, esse enfoque pode ser considerado como um “enfoque sociológico do desenvolvimento susten-
tável” (Cernea, 1994; Frey, 2001). Além do mais, esse enfoque representa uma luta pelo respeito e pela garantia dos 
direitos básicos dos setores socialmente mais frágeis e pela criação de uma esfera pública na qual se pode discutir e 
resolver questões referentes à ecologia e à natureza, assim como também aos problemas socioambientais.

Acreditamos, portanto, que é necessário aperfeiçoar um conhecimento emancipador que permita, primeiro, 
repensar as necessidades e direitos irrenunciáveis que a produção deve respeitar, e logo construir a normativa e ins-
trumentos de monitoramento necessários para conhecer e reforçar os limites sustentáveis de toda atividade humana 
que encarna efeitos sobre a vida.

Toda reflexão sobre o tema da sustentabilidade tem, forçosamente, de levar em conta a necessidade de determi-
nar as vulnerabilidades ambientais e ecológicas, sociais, econômicas, culturais e espaciais.

O processo histórico que o continente americano viveu promoveu um conjunto de vulnerabilidades e iniquidades 
na região e impôs enorme sofrimento, principalmente às sociedades da América Central, do Caribe e da América do 
Sul, onde se observa um crescimento desordenado das cidades e uma facilidade de instalação de indústrias poluentes, 
o que promove toda sorte de exclusões, que se manifestam no aumento da violência, nas ameaças aos ecossistemas e 
à biodiversidade, na contaminação do solo, do ar e das águas, e na vulnerabilidade regional às mudanças climáticas.

A noção de vulnerabilidade geralmente define-se como uma situação na qual estão presentes três elementos 
(ou componentes): exposição ao risco, incapacidade de reação e dificuldade de adaptação perante a materialização 
do risco.14

Nos últimos anos, a expressão vulnerabilidade social tem sido utilizado com certa frequência por grupos 
acadêmicos e entidades governamentais da América Latina. Essa incorporação da noção de vulnerabilidade teve 
forte influência de organismos internacionais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento. Parte da visibilidade dos estudos sobre vulnerabilidade social se deve a uma insatisfação em 
relação aos enfoques convencionais sobre a pobreza e seus métodos de medição, que se baseiam exclusivamente no 
nível de ingressos monetários e em medidas fixas, como a linha de pobreza. Nesse sentido, a noção de vulnerabili-
dade social, que considera a insegurança e a exposição a riscos e perturbações provocadas por eventos ou mudanças 
econômicas, daria uma visão ampla sobre as condições de vida dos grupos sociais mais pobres e, ao mesmo tempo, 
levaria em conta a disponibilidade de recursos e as estratégias das próprias famílias para enfrentar os impactos que 
as afetam.15-17

Deve ser enfatizada também a importante contribuição do trabalho de Kovarick,18 que, ao abordar o tema 
da vulnerabilidade socioeconômica, faz uma proposta inovadora considerando a vulnerabilidade civil e compa-
rando-a em diferentes países.

Outra linha de análise sobre a vulnerabilidade, que se desenvolve principalmente na geografia, encontra sua 
origem nos estudos sobre os perigos naturais e a avaliação de risco. Dessa perspectiva, a vulnerabilidade pode ser 
entendida como a interação entre o risco de um lugar e suas características e o grau de exposição da população 
residente.19 A partir dessa visão, foram realizados alguns estudos em espaços e territórios em nível local, vinculados, 
sobretudo com as áreas de engenharia.20, 21
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A viabilidade dos enfoques recomendados para enfrentar esses problemas deve necessariamente considerar o 
conceito de vulnerabilidade e seus determinantes: a) a vulnerabilidade populacional, que se relaciona com a exis-
tência de grupos populacionais vulneráveis (status social, político e econômico, etnicidade, gênero, incapacidade, 
idade etc.) resultantes de diferentes formas e níveis de exclusão social; e b) a vulnerabilidade institucional, que tem 
a ver com o funcionamento da sociedade do ponto de vista das políticas públicas, os processos decisórios e as insti-
tuições que atuam nos condicionantes estruturais ou as pressões dinâmicas que propiciam ou agravam as situações 
e eventos de risco. Para poder abordar as vulnerabilidades nos países e regiões mais pobres do continente, onde 
esse cenário se manifesta de forma significativa, é importante não apenas a organização do Estado, como também 
a participação de todos os setores organizados da sociedade civil, além das comunidades epistêmicas. Dessa forma, 
constrói-se um processo de grande eficiência na produção e na transferência de conhecimentos imprescindíveis 
para abordar os problemas, especialmente aqueles de origem transnacional, cujo trato exige conhecimentos 
ambientais, políticos e econômicos em níveis regional, nacional e internacional, assim como a participação das 
distintas populações e culturas.22

Um avanço considerável dessas propostas de estudos fica claro nos trabalhos de Puerto e Freitas23 e Puerto e 
Fernandes,24 que abordam a vulnerabilidade como um conceito transdisciplinar composto pela integração de várias 
dimensões irredutíveis quando tratam dos riscos em contextos socialmente vulneráveis.

Por outro lado, nos últimos anos, a noção de vulnerabilidade converteu-se em um tema central para as comuni-
dades científicas da mudança ambiental e sustentabilidade (Programa Internacional sobre as Dimensões Humanas 
da Mudança Ambiental, ou IHDP; Programa Internacional sobre Geosfera e Biosfera, ou IGBP; Grupo Intergoverna-
mental de Especialistas sobre Mudança Climática, ou ICCP; Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 
ou Pnuma). Com grande frequência se menciona a questão da vulnerabilidade com relação aos recursos hídricos: 
a água potável, a falta de saneamento e as doenças transmitidas pela água. A população pobre geralmente não tem 
acesso a um saneamento básico adequado (água e esgoto) e muitas vezes se vê obrigada a residir em zonas cujas águas 
estão expostas a altos níveis de contaminação. Hoje, cerca de 1,1 bilhão de pessoas de países em desenvolvimento têm  
acesso inadequado à água, enquanto 2,6 bilhões não dispõem de saneamento básico.25

Também é importante destacar as diferenças de enfoque entre os estudos sobre vulnerabilidade social e vulne-
rabilidade ambiental. Na bibliografia que trata do tema da vulnerabilidade social, a análise se concentra nas pessoas, 
nas famílias ou nos grupos sociais. Por outro lado, na geografia e nos estudos sobre riscos e desastres naturais, a 
vulnerabilidade [ambiental] é estudada do ponto de vista territorial (regiões, ecossistemas), bem como em relação 
aos espaços e territórios em nível local.20, 21

Assim, a disparidade entre essas duas correntes de estudos sobre a vulnerabilidade, quanto ao alcance e ao 
objeto de análise, deve ser levada em conta na hora de se estabelecer a noção de vulnerabilidade socioambiental, a 
qual pretende integrar as duas dimensões: a social e a ambiental.26, 27

As múltiplas interações entre os diferentes aspectos socioeconômicos, comportamentais e ambientais vigentes 
geram problemas de grande complexidade, relacionados em especial com a sustentabilidade ambiental e a soberania 
humana, o que torna necessário adotar enfoques mais amplos do que os que se costuma seguir nos estudos.

Isso acontece porque a utilização do reducionismo científico convencional teria como consequências perdas 
importantes na compreensão e formulação de estratégias de prevenção e controle dos riscos associados (Funtowicz 
e Ravetz, 1993). Esses mesmos autores propõem adotar um enfoque baseado no conhecimento de três níveis de 
incertezas: as incertezas técnicas, relacionadas com a exatidão dos dados e das análises; as incertezas metodoló-
gicas, que têm a ver com a falta de confiabilidade dos dados e abrangem aspectos mais complexos e relevantes da 
informação, como valores e confiabilidade; e as incertezas epistemológicas, relativas à margem de ignorância do 
próprio conhecimento científico.28

Não podemos deixar de mencionar o conceito de vulnerabilidade abordado no campo da filosofia, especifi-
camente aquele que vem se desenvolvendo na área da bioética e que, a partir de interpretações dos modelos de 
poder foucaultianos, analisa as pesquisas sobre o ser humano a partir da noção da vida nua e considera a bioética 
como instrumento de proteção das pessoas vulneráveis, ao mesmo tempo que problematiza a própria condição de 
vulnerabilidade.29, 30

Essas formulações encontram eco nos cenários econômicos, sociais, ambientais e culturais do continente, so-
bretudo a partir das perspectivas dos povos da América Latina e do Caribe, assim como daqueles excluídos no norte 
do continente.
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A região da América Latina e do Caribe é a mais urbanizada do mundo. Quase 77% da população vive em 
cidades, e a taxa de urbanização continua crescendo. No período compreendido entre 1987 e 2005, a porcenta-
gem de urbanização aumentou de 69% a 77% para uma população estimada em 560 milhões de pessoas. A taxa 
de urbanização é variável, e em países como a Argentina, Porto Rico e o Uruguai é superior a 90%. As megaci-
dades regionais (México, São Paulo e Buenos Aires) possuem cerca de 20 milhões, 18 milhões e 13 milhões de 
habitantes, respectivamente.31

O crescimento urbano gera maior necessidade de transporte, o que, dada a sua precariedade, implica elevados 
riscos de acidentes e alto nível de contaminação do ar. Calcula-se que anualmente nas Américas cerca de 130 mil 
pessoas falecem, 1,2 milhão de pessoas lesionam-se e cem em cada mil sofrem alguma forma de incapacitação 
como consequência de traumatismos por acidentes de trânsito. Esses acidentes são mais frequentes nos países de 
menor renda da América Latina, devido a uma deficiente manutenção dos veículos, ao grande número de usu-
ários das vias públicas (pedestres, ciclistas e motociclistas), ao baixo nível de educação em termos de normas de 
segurança e à falta de regulamentação adequada.32

A rápida e desordenada urbanização e industrialização também contribui também para o aumento dos níveis 
de contaminação atmosférica como consequência do incremento do consumo de combustíveis fósseis, sobretudo o 
óleo diesel, as emissões de dióxido de carbono e o material particulado, assim como outras substâncias tóxicas que 
afetam diretamente a saúde dos biomas. As exposições a esses poluentes, a curto e longo prazos, estão associadas 
com o aumento da mortalidade e da morbilidade causadas por doenças respiratórias e cardiovasculares. Estima-se 
que 800 mil mortes prematuras ocorram anualmente no mundo por deficiências cardiovasculares e respiratórias, 
câncer do pulmão e infecções respiratórias (em menos de cinco anos), relacionadas especificamente com a exposi-
ção ao material particulado.32

Essas emissões também contribuem para as mudanças climáticas em todo o mundo. De acordo com o Grupo 
Intergovernamental de Especialistas sobre Mudança Climática (IPCC), durante o século XX, a temperatura da Terra 
sofreu um aumento de 0,2 a 0,6 °C, o que provocou uma elevação do nível do mar entre 10 e 20 cm. Os modelos de 
prognóstico do IPCC preveem uma situação ainda mais crítica. Segundo esses modelos, a Terra vai aquecer de 1,4 a 
5,8 ºC até 2100, o que dará lugar a profundas e significativas alterações negativas no planeta. Quatro países das Amé-
ricas estão entre os maiores emissores de dióxido de carbono do mundo: Brasil, Canadá, Estados Unidos e México.32

Outro problema de grande magnitude que resulta dos fenômenos de aquecimento da Terra recebe o nome de 
migrantes climáticos, que, conforme documento divulgado na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, rea-
lizada em Bonn (Alemanha) em junho de 2009, calculam-se pelo menos 200 milhões de pessoas até o ano de 2050, 
podendo chegar a 700 milhões, no pior dos casos, de acordo com notícia publicada pelo jornal brasileiro O Globo, 
em sua edição de 11 de junho de 2009.

O crescimento da taxa de urbanização devido ao modelo de concentração da riqueza trouxe consigo o aumento 
da pobreza urbana. Nessa região, 39% das famílias urbanas vivem abaixo da linha de pobreza, o que inclui também 
54% dos que vivem em pobreza extrema.32

Em 2006, cerca de 205 milhões de habitantes da região da América Latina e do Caribe viviam em condições 
de pobreza e 79 milhões na indigência, principalmente no centro e sul do continente. Esse dado médio, apesar de 
significativo, oculta a disparidade da própria pobreza, como se demonstra na Figura 2.1.

A pobreza e a indigência refletem diretamente no estado nutricional dessas populações. Segundo a FAO, nos 
países da América Latina e do Caribe, a porcentagem da população que não faz uso de seu nível mínimo de con-
sumo diário de energia alimentar varia de 2% na Argentina, Barbados e Cuba até 47% no Haiti. Essa situação se 
reflete em geral nos níveis de prevalência de insuficiência ponderal (baixo peso para a idade) em crianças menores 
de 5 anos.32

No que diz respeito à educação, apesar dos rápidos avanços da taxa de matrícula escolar na educação básica, 
que nos países da região passou da média de 86,2% em 1990 a 91,5% em 2004, a desigualdade no acesso dos gru-
pos mais vulneráveis e as disparidades no interior dos países continuam sendo os maiores desafios. Um estudo da 
Cepal indica que em 2002, ao menos um em cada quatro jovens de 15 a 19 anos, pertencentes aos 20% mais pobre 
da população, não conseguiu concluir a escola primária. No mesmo estudo, indica-se que as oportunidades das 
crianças que residem em zonas rurais de terminar o ensino fundamental são muito inferiores às das zonas urbanas. 
Além do mais, observam-se diferenças consideráveis nas taxas de conclusão do nível de ensino fundamental de 
educação entre a população nativa e não nativa, especialmente na Bolívia, no Brasil, no Equador, na Guatemala, na 
Nicarágua, no Panamá e no Paraguai.32

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   25 17/10/2011   13:25:13



26 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Nesse marco de circunstâncias, a violência configura uma importante manifestação na região, com uma 
tendência para o aumento da criminalidade e uma das maiores taxas de assassinatos e sequestros do mundo 
(Figura 2.2). Nos últimos dez anos, estima-se que ocorreram entre 110 mil e 120 mil homicídios, e entre 55 mil e 
58 mil suicídios na América Latina. Também cresce a preocupação em torno da violência juvenil, que leva à for-
mação de quadrilhas especializadas em sequestros, tráfico de pessoas, contrabando de armas e drogas.33

Essa situação é particularmente preocupante na América Central, onde a taxa de mortes violentas se eleva 
em quase todos os países e se aproxima de cem mortes por 100 mil habitantes, com exceção da Costa Rica. Além 
disso, as pesquisas mostram que, na maior parte da América Central, mais de 20% da população já foi afetada 
pela delinquência.33

Além do sofrimento que impõe diretamente às pessoas, a violência exerce um profundo impacto negativo 
sobre o desenvolvimento e representa um custo para toda a sociedade. Em nível macroeconômico, verifica-se a 
redução dos investimentos externos e internos em detrimento das perspectivas de crescimento em longo prazo. No 
nível microeconômico, desencoraja a população a investir tempo e dinheiro na educação e incentiva o desenvolvi-
mento de ações criminosas, como se observa na Figura 2.3.

Figura 2.1 Pobreza e indigência na América Latina e no Caribe (OPAS/OMS, 2007)
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Figura 2.2 Violência urbana na América Latina: Taxa de homicídios por 100 mil habitantes
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Figura 2.3 Custos econômicos da violência na América Latina (como porcentagem do PIB de 1997)
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Por outro lado, aliado ao deterioramento e à desigualdade ambiental nas zonas marginais urbanas, onde as con-
dições de moradia, o acesso à água potável e o saneamento básico são deficientes, a população está também exposta 
a níveis mais altos de contaminação química e biológica pela descarga de dejetos domésticos e industriais tratados 
ou eliminados inadequadamente nos aquíferos.

Essas condições estão se agravando em alguns países, como é o caso do Haiti, onde a porcentagem da popula-
ção urbana que tinha acesso à água potável diminuiu de 60%, em 1990, para 58%, em 2004.32

O acesso à água potável, além de ser um sério problema para as gerações atuais, também o é para o desenvolvi-
mento futuro. Ao longo do século XX, o consumo de água duplicou o crescimento da população: quatro de cada dez 
habitantes do mundo vivem em zonas onde a água é escassa; se a situação atual continuar, estima-se que, em 2025, 
dois terços da população mundial viverão em países com sérios problemas de abastecimento.32

O desmatamento, produto da superexploração da madeira e da expansão das zonas de pastagem e cultivo, está 
reduzindo a cobertura vegetal da Terra, diminuindo sua variedade genética e, com isso, promovendo a erosão e a 
desertificação. A perda da vegetação entre 1999 e 2000 totalizou 4,28 milhões de hectares, dos quais 240 mil perten-
cem à América do Norte (exceto o Canadá); 340 mil à América Central e 3 milhões à América do Sul.32

A diversidade biológica encontra-se sob ameaça devido à conversão dos bosques em áreas de pastagem ou 
cultivo ou em zonas de infraestrutura urbana, que têm contribuído para a perda ou fragmentação de habitats.

Esse contexto de desmatamento, perda de biodiversidade, desabastecimento de água e secas se relaciona geral-
mente com desastres sociopolíticos, tais como conflitos armados e migrações forçadas, que exacerbam a degrada-
ção, a erosão e a desertificação do solo. A perda de terras cultiváveis que dele deriva contribui significativamente 
para uma das maiores ameaças contra a segurança humana em muitas regiões: a segurança alimentar.

Todos esses fatores incidem sobre a carga de morbilidade que afeta o estado de saúde das populações. Das 102 
doenças de maior incidência em todo o mundo, os fatores de risco ambiental contribuem para a carga de morbidade 
de 85 delas. A fração específica das doenças atribuídas ao meio ambiente varia amplamente em virtude das dife-
rentes condições. De maneira global, calcula-se que 24% da carga de morbidade (Daly) e 23% de todas as mortes 
ocorrem por fatores ambientais. Entre as crianças de 0 e 14 anos, a proporção de mortes atribuídas ao ambiente 
chega a 36%. O desmembramento desses dados reafirma as disparidades regionais e a maior vulnerabilidade das 
regiões mais pobres do planeta.35

Na análise das iniquidades socioambientais no Brasil como resultado do modelo de desenvolvimento no con-
texto atual da globalização, Rigotto e Augusto36 examinam no país o vínculo entre saúde, meio ambiente e desen-
volvimento e demonstram que o paradoxo entre as potencialidades naturais e humanas do Brasil, e sua pobreza é 
um reflexo da injustiça ambiental e da violação dos direitos humanos, cuja compreensão cria possibilidades de luta 
para que as populações pobres possam conquistar uma vida melhor.

Para uma descrição mais detalhada da situação atual do continente americano e dos efeitos de várias condições 
ambientais sobre a saúde, pode-se consultar.31, 32, 37

Esse cenário permite afirmar que as zonas de degradação ambiental são, em muitas ocasiões, zonas de pobreza 
e privação social, tomando como hipótese que a vulnerabilidade ambiental é um fator relevante na configuração 
da distribuição espacial das situações de pobreza e privação social nas metrópoles. Nesse sentido, acreditamos 
que a categoria vulnerabilidade pode captar e traduzir os fenômenos de superposição espacial e interação entre os 
problemas sociais e ambientais, o que se torna adequado para analisar a dimensão socioambiental (e espacial) da 
pobreza. Mais ainda, as zonas com alta vulnerabilidade ambiental apresentam condições socioeconômicas signi-
ficativamente piores que as zonas com um grau menor de vulnerabilidade ambiental, o que revela a existência de 
zonas críticas onde se produz forte concentração de problemas e riscos sociais e ambientais.38-42

O ponto nodal: aceleração de uma economia concentradora e 
retrocesso da vida

As atividades coletivas do ser humano na Mãe Terra implicam grande processo de artificialização;43 essas atividades 
que são organizadas em torno de um sistema de reprodução social implicam formas de relação com a natureza, as 
quais provocam e sustentam mudanças nos sistemas de reprodução natural e em seus elementos.44 Assim, como 
existe um intenso “metabolismo” entre a natureza e a reprodução social humana, é impossível delimitar o lado hu-
mano da natureza, e é irreal qualquer delimitação absoluta entre os processos naturais e sociais, entre os processos 
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do ser humano como ser vivo que forma parte da mãe natureza, e os ecossistemas naturais que, por sua vez, são 
parte da vida social. Essa fascinante dialética, já descrita pela ciência e pela filosofia revolucionárias desde o século 
XIX, e inscrita no saber ancestral de nossos povos, nos leva a propor uma definição integral de ecossistema.

Aplicamos primeiro a noção de sistema para nos referirmos às relações com a natureza e o ecológico, porque formam 
um conjunto complexo, multidimensional e regulado de processos articulados e interdependentes. Contudo, esse sistema 
está entrecortado por relações sociais, visto que as relações entre o ser humano e a natureza não são puramente naturais 
ou biológicas, mas relações sociais – ou seja, econômicas, culturais e políticas –, as quais se constituem na lógica reitora 
do conjunto, pois determinam as formas de vida nas sociedades humanas; as formas de construção dos espaços social- 
-naturais e a própria construção de padrões estruturados ou modos de se desenvolver a vida humana nesses espaços.

À luz dos argumentos anteriores, propomos um conceito de ecossistema como conjunto socioecológico articu-
lado e coerente, caracterizado por formas de paisagem, biodiversidade, temperatura, precipitação, flora, fauna, graus 
e formas de artificialização; elementos que, ao serem artificializados, se transformam em processos socionaturais.

Os ecossistemas são, assim, verdadeiros socioecossistemas, pois estão entrecortados por relações sociais que 
determinam: a lógica – equitativa ou inequitativa – dos processos humanos e de artificialização; a construção e 
segregação dos espaços socionaturais envolvidos; a sustentação ou, contrariamente, a perda de biomassa e bio-
diversidade; a construção de padrões sociais de exposição e vulnerabilidade dos ecossistemas ligados à produção 
econômica ou ao consumo; e, por fim, aos tipos de impacto sobre a vida.

Na raiz desse problema está o surgimento das sociedades de mercado que desmontaram o sentido solidário da 
reprodução social, passando de uma produção orientada para responder a necessidades, tanto materiais como espiri-
tuais, para um produtivismo focado freneticamente na acumulação de riqueza; passou-se, portanto, da produção de 
valores de uso pensados como bens, à produção de mercadorias e à rentabilidade. No marco dessa lógica produtivista, 
originaram-se dois processos históricos devastadores para os direitos humanos e da natureza: instauraram-se a acu-
mulação e a concentração de riqueza econômica no centro de todas as atividades sociais, incluindo as de artificializa-
ção, e consolidou-se uma visão antropocêntrica do desenvolvimento, que relegou a segundo plano a preocupação por 
construir uma vida solidária, em harmonia com a natureza, e ligada a uma cultura e espiritualidade emancipadoras.

Considerações finais

A notável expansão da economia de grande escala nas últimas três décadas desencadeou em todo o mundo um 
conjunto de estratégias e mecanismos para impor à humanidade uma cultura produtivista extrema, assumida como 
fundamento do desenvolvimento e situada acima da lógica da vida.

Mediante o uso da força ou pela aplicação combinada de estratégias persuasivas de hegemonia, as grandes 
corporações impuseram seu domínio, acelerando mecanismos da economia e da política, fazendo que se feche o 
espaço da vida e colocando a biosfera à margem de uma catástrofe de projeções ainda inimagináveis.

Visto a partir do Sul, ainda que também a partir do interesse dos povos afetados do Norte, o desastre de Wall 
Street, além de ser a evidência mais visível de um tsunami financeiro, constitui um sinal extremo de alerta para os 
movimentos sociais e a academia responsável do mundo: agora não se trata somente de lutar contra as profundas 
iniquidades das sociedades de mercado e os retrocessos dramáticos provocados no direito universal pela concen-
tração privada de capitais, mas de provocar uma reação global contra os mecanismos de despojo, concentração de 
riqueza e aceleração de sistemas produtivos insalubres que se apoiaram sobre a destruição da vida presente e contra 
as possibilidades reais de sua reprodução futura.

Em outras palavras, o que está em jogo agora é nada menos que a capacidade de nosso planeta para sustentar a 
vida nos anos vindouros, o que não apenas nos apresenta ao dilema de nossa sobrevivência como espécie, mas nos 
faz levantar a questão fundamental: será fisicamente possível ter uma vida boa algum dia.

O grande desafio da luta pela saúde e pelo ambiente, assim como do impulso de um trabalho acadêmico cons-
ciente para as próximas décadas será: compreender a profunda interdependência que existe entre as conquistas sociais, 
sanitárias e ambientais, de um lado, e relacionar essas urgências da justiça social-sanitária-ambiental em nível local- 
-nacional, do outro, com respeito às que confrontamos os seres humanos na escala da natureza. Essas conexões, 
que são mil vezes repetidas em discursos da mais variada filiação ideológica, na maior parte das vezes, evitam os 
elementos substantivos do problema. Daí a necessidade de submeter conceitos pivôs da teoria do desenvolvimento 
sustentável – ou como outros o chamam erroneamente, “desenvolvimento sustentável” – a um rigoroso escrutínio 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   29 17/10/2011   13:25:15



30 Determinantes ambientais e sociais da saúde

crítico e a uma cuidadosa análise epistemológica, não apenas para revelar visões diametralmente distintas sobre 
essa temática, mas para pôr às claras os interesses estratégicos que, desde margens opostas do sistema social, se 
esforçam por impulsionar a prática e os conceitos em direções totalmente distintas. Os conceitos como “sustenta-
bilidade” podem terminar assim convertidos em instrumentos de hegemonia e continuísmo, e não em ferramentas 
de uma ação social e científica libertadoras.

Nessas circunstâncias, especialmente quando começarem a se abrir as portas de uma mudança em vários países 
da América Latina, surge a necessidade urgente de atualizar as agendas dos movimentos sociais, assim como as dos 
núcleos acadêmicos e intelectuais cuja produção se orienta para a defesa da vida e da justiça.

No início do século XXI, assistimos a um princípio de reação no sul do continente. O caso mais espetacular é 
o da Venezuela – que finalmente tomou posse de sua principal riqueza, o petróleo –, entretanto, talvez quem mais 
se sobressai seja a Bolívia, pela posição especial que tem esse país: não somente se encontra no centro geográfico do 
continente, mas também é o principal ponto de encontro dos grandes contingentes humanos – os povos novos e os 
povos nativos – formadores da América do Sul; por isso sempre esteve sob ameaça de dissolução.

A formação da maioria política de base indígena com uma proposta de reforma da nação, mas até hoje capaz 
de preservar a unidade do país, é um feito novo de grande alcance: uma Bolívia reformada, democrática e unitária 
mostra que a unidade dos povos sul-americanos é uma proposta possível e necessária.

Os efeitos da crise internacional sobre o continente são incertos. A queda dos preços dos produtos agrícolas, 
dos bens manufaturados mais simples e do petróleo revive os velhos problemas de balança de pagamentos, em 
um contexto em que serão maiores as dificuldades para se obter financiamento externo. Essa situação poderá ser 
enfrentada por meio de ajustes passivos, com os quais as economias apenas se adaptam às novas condições mais 
desfavoráveis, ou por meio de ajustes ativos, e que aproveitam a crise para promover mudanças estruturais e abrir 
novos caminhos. O Brasil, por exemplo, ajustou-se ativamente à crise de 1929 iniciando seu ciclo de industrializa-
ção, e passivamente à crise da dívida externa de 1981, abrindo um longo período de estancamento.

Afinal de contas, as decisões que América do Sul toma nessas crises fortalecerão uma das duas opções abertas 
ao continente: ou se incorpora à zona sob o controle direto do megaestado dos Estados Unidos (que, no futuro, 
com a afirmação de outras moedas no cenário internacional, poderá chegar a ser formalmente declarada zona do 
dólar) ou constituir uma zona regional autônoma de cooperação e desenvolvimento, que poderá ser o embrião de 
uma federação sul-americana. O início do século XXI abriu uma bifurcação em nossa trajetória histórica. A criação 
da Unasur (União de Nações Sul-Americanas – Unasul) nos faz pensar que a organização surge como um possível 
movimento que aponta para a segunda opção, o que pode ser verificado em seu objetivo geral estipulado no Tratado 
Constitutivo da União das Nações Sul-Americanas,45 a saber:

A União de Nações Sul-Americanas tem como objetivo construir, de maneira participativa e consensual, um espaço 
de integração e união nos âmbitos cultural, social, econômico e político entre seus povos, outorgando prioridade ao 
diálogo político, às políticas sociais, à educação, à energia, à infraestrutura, ao financiamento e ao meio ambiente, entre 
outros, visando eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, fortalecer 
a democracia e reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da soberania e independência dos Estados.
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Introdução

Em matéria ambiental, e, sobretudo, no que concerne à saúde ambiental, temos, na América Latina e no Caribe, 
uma importante dívida acumulada. Independentemente dos avanços e retrocessos nos benefícios nacionais de 

saúde nos diferentes países da região, na maioria dos casos suas políticas, propostas e planos de ação ainda respon-
dem a enfoques setoriais de corte tradicional, sem que se tenha conseguido incorporar uma verdadeira reforma 
intersetorial da saúde além da proposta. De fato, em boa parte dos países da América Latina e do Caribe, os serviços 
de saúde são predominantemente assistenciais, com ações preventivas limitadas. Apenas nos últimos anos surgiram 
novas iniciativas multissetoriais direcionadas a diminuir a carga de enfermidades atribuíveis a estilos de vida de 
baixa qualidade. Entretanto, apesar de, no dia a dia, conhecermos melhor alguns dos problemas de saúde que estão 
associados a problemas ambientais e sociais, sua correção tem sido insuficiente e, como consequência, eles conti-
nuam sendo motivos de preocupação. 

Nesse contexto, um dos desafios é definir estratégias que permitam incorporar, de maneira mais efetiva, os 
avanços nos aspectos doutrinários, metodológicos e de medidas aplicáveis à saúde ambiental que respondam a en-
foques intersetoriais e sejam socialmente mais participativos. Ninguém discute a importância de que os resultados 
de bons projetos de investigação e um bom monitoramento das condições ambientais sejam os dois pilares sobre os 
quais se sustenta uma ação mais efetiva. Além disso, torna-se cada vez mais importante fortalecer novas lideranças 
que sejam capazes de reunir as partes e torná-las mais proativas e integrais, já que o que se pretende é proteger 
a população de riscos e injustiças ambientais que podem e deveriam ser minimizados.

No fim do século XX, a população mundial era estimada em 6,7 bilhões de habitantes. Os prognósticos feitos 
por especialistas indicam que, por volta da metade do século XXI, alcançaremos uma população de aproximada-
mente 9,1 bilhões.1 A taxa de crescimento anual é da ordem de 1,16%, concentrando-se especialmente nos países 
em desenvolvimento. Por sua vez, a população na região das Américas foi estimada em 930.690 milhões de habi-
tantes para o ano de 2009.2 

Diante desse crescimento demográfico sem precedentes, a pressão sobre o entorno natural não se detém, e, 
à medida que um número maior de habitantes se incorpora à economia global, a demanda por recursos de toda 
natureza será cada vez mais intensa em termos de maior consumo de energia, alimentos, água, madeira, fibras e de 
todo gênero de mercadorias, frequentemente induzido por um mercado voraz e insaciável, que afeta o equilíbrio 
dos diferentes ecossistemas. Uma avaliação recente mostra que 15 de 24 (60%) dos ecossistemas do planeta estão se 
degradando ou sendo usados de forma não sustentável. Essa transformação do planeta contribuiu com consideráveis 
benefícios claros para o bem-estar humano e desenvolvimento econômico, porém, nem todas as regiões e grupos de 
pessoas foram beneficiados por esse processo – de fato, muitos foram prejudicados. Além disso, somente agora estão 
se tornando conhecidos os verdadeiros custos e os danos associados a essas injustiças sociais e ambientais.3

Com a colaboração de:

E. Jaramillo, S. Guerra, G Franco Netto
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Apesar dessa suposta prosperidade para alguns, nunca antes, na história da humanidade, existiram tantos 
pobres quanto agora. Em nível de planeta, estima-se que quase três milhões de habitantes sobrevivem com menos 
de US$ 2 por dia. Em termos numéricos, isso representa o dobro da população que havia no início do século XX.4 

Como ilustração dos enormes desafios que a humanidade terá de enfrentar está a impostergável necessidade 
de dobrar o abastecimento de alimentos antes de 2030.5 Isso implica não só o uso mais extensivo e intensivo da 
água disponível, como também de fertilizantes e agrotóxicos que continuarão alterando os ecossistemas. Diante 
de realidades como estas, teremos de ser muito mais criativos, buscando soluções que nos permitam satisfazer 
essas crescentes demandas, sem continuar destruindo nosso entorno.

Segundo dados da Cepal, entre os anos de 1950 e 2009, a economia da América Latina e do Caribe cresceu em 
média 4%, ao passo que, nesse mesmo período, a população cresceu 2,1% ao ano.6 Na LAC, depois de seis anos de 
crescimento, estima-se uma queda de 1,8% do PIB para o ano de 2009. No final de 2008 e início de 2009, o impacto 
da crise internacional foi muito intenso, atingindo todos os países da região. Os primeiros sinais de recuperação 
começaram a ser registrados durante a segunda metade desse último ano, mas, ainda assim, a crise não deixou de 
afetar negativamente o emprego e a renda familiar. As exportações sofreram queda, e houve contração das remessas 
e da diminuição na atividade turística, que afeta principalmente México, América Central e Caribe. Os efeitos dessa 
crise foram imediatos e afetaram os mais pobres em uma região onde, em 2008, a incidência da pobreza chegou a 
33% da população, incluindo 12,9% que viviam em situação de pobreza extrema ou indigência. Essas cifras corres-
pondem a 180 milhões de pessoas pobres e 71 milhões de indigentes.7 

Em toda a sociedade existem fortes desigualdades e assimetrias de poder. Na América Latina, essas desigual-
dades se refletem na péssima distribuição de renda. Nos últimos decênios, os 10% mais ricos da população re-
ceberam, na média da região, 37% da renda. Essas desigualdades se refletem de muitas outras formas, dentre as 
quais se destaca a desigualdade de acesso ao poder, um fato que, muitas vezes, é deixado de lado nas análises 
sobre os desequilíbrios políticos regionais. Tal concentração de poder, por sua vez, pode aumentar a desigualdade 
econômica. Assistimos, em parte por esse fato, a um aumento da distância entre cidadãos e instituições, cidadãos 
e partidos. Para enfrentar esses enormes desafios, é necessária a reconstrução do poder democrático e uma nova 
visão do Estado. Para isso, o debate sobre poder e Estado deve estar no centro da democracia, sobretudo quando o 
mínimo imprescindível de cidadania não é alcançado. Em algumas ocasiões isso gera crise de legitimidade e riscos 
para a sustentabilidade democrática. Em níveis abaixo do mínimo, a democracia não atinge as condições essenciais 
de cidadania.8 

Apesar da crise econômica que afetaram a LAC, é interessante notar que, segundo Latinbarómetro, o apoio à 
democracia em 2009 superou o obtido no ano de 2006, chegando a 59%, mesmo tendo, em 2006, o crescimento 
econômico na América Latina alcançado seus valores mais elevados dos últimos anos.9

As agendas ambientais e as da saúde ambiental, sejam locais, nacionais, regionais ou globais, não escapam 
das realidades históricas, políticas, demográficas e socioeconômicas. Somente nesses contextos é possível entender 
como se constroem as propostas para uma administração melhor.

Talvez o melhor dos exemplos da interdependência em um mundo globalizado seja a maneira como se elabora 
a governança das agendas ambientais e da saúde ambiental, em que o interno não escapa de decisões externas, afe-
tando os conceitos tradicionais de soberania, e muitas decisões externas com frequência atendem melhor a interesses 
particulares de alguns por serem de alcance limitado e não em benefício da maioria. Para alguns autores, entre eles 
Paul e Anne Ehrlich,10 na realidade, o que estamos enfrentando é a mais profunda crise da nossa civilização atual.

Justamente em função dessa interdependência entre o global e o local, neste capítulo, tentamos fazer uma 
breve análise dos principais antecedentes e dos resultados das grandes conferências promovidas com relação ao 
ambiente, ao desenvolvimento e ao bem-estar humano, incluindo-se a saúde. Assim, vamos fazer uma rápida revi-
são dos momentos que marcaram a agenda da saúde ambiental na América Latina e no Caribe. Iniciaremos revisando 
alguns dos conceitos fundamentais sobre governança e a importância da saúde ambiental como um dos bens públicos 
globais-chave para a construção de uma justiça ambiental que contribua para fortalecer a segurança humana.

Governança. Alguns conceitos fundamentais 

Os termos “governabilidade” e “governança” são de uso relativamente recente no mundo em desenvolvimento e, 
com frequência, surge confusão sobre o uso desses conceitos, bem como sobre sua pertinência e alcance.11
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No geral, o termo governabilidade está vinculado com a estabilidade política, definida como a ausência de vio-
lência, a existência de um regime constitucional legítimo, assim como a capacidade do regime de prevenir situações 
que coloquem em risco a continuidade do sistema político. De maneira geral, podemos definir governabilidade 
como “a capacidade do regime político de antecipar e direcionar a mudança social, em um contexto institucional, 
de acordo com os objetivos estratégicos do Estado”. Nesse sentido, o grau de governabilidade representa a eficácia 
da condução política diante dos riscos desestabilizadores. Isso implica o intercâmbio e a negociação entre os re-
presentantes do Estado e os demais representantes políticos. Em uma situação dessa natureza, não importa que a 
governabilidade tenha uma base democrática ou seja simplesmente autoritária, pois se trata mais de um assunto de 
eficácia política que da qualidade do regime.12 

Existem numerosas definições sobre governança e todas coincidem com o fato de que aludem a um novo estilo 
de governar,13 no qual o Estado deixou de ter o monopólio sobre os conhecimentos e recursos econômicos e institu-
cionais. Tudo isso ocorre em um contexto contraditório. De um lado, uma crescente globalização e interdependência 
entre grupos da sociedade em direção ao interno e com diversos países em direção ao externo; do outro, maior com-
plexidade dos processos e decisões como consequência da pluralidade e da fragmentação entre os representantes. 
Essas novas realidades marcam uma transformação das estruturas de poder nas quais o Estado busca adaptar-se aos 
novos desafios do século XXI. As novas formas de governança não implicam o fim do Estado, já que seu papel con-
tinuará sendo fundamental para definir rumos e coalizões, em que a ênfase se radica em uma cidadania ativa como 
uma semente para fortalecer uma democracia cada vez mais deliberativa e proativa.14 

Neste capítulo, adotamos a definição de governança proposta no ano de 1995 pela Comissão sobre Administração 
Global,15 entendendo que governança é a soma das diferentes formas como os indivíduos e as instituições, sejam estas 
públicas ou privadas, geram assuntos comuns. Trata-se de um processo contínuo por meio do qual os diferentes interesses, 
inclusive aqueles em conflito, podem ser negociados, e podendo-se acordar de forma cooperativa as ações a serem executa-
das. Inclui a participação de instituições e regimes formalmente instituídos para aplicar e vigiar o cumprimento das normas 
necessárias, bem como os acordos feitos entre a sociedade civil e o setor produtivo em função de seus interesses comuns. 

A governança estabelece uma diferença com o modelo de controle hierárquico, aproxima ou distancia os inte-
resses entre o público e o privado pela interação entre setores autônomos e por meio de redes que facilitam o acesso 
à informação e aos conhecimentos; a definição e priorização de problemas; a tomada de decisões e sua execução. 
Não passa pelo filtro de uma elite político-administrativa relativamente homogênea e centralizadora, senão pela 
adoção de formas de coordenação e de transferência de poderes a distintos níveis de interação frequentemente 
descentralizados e cada vez mais conscientes de seus direitos de cidadãos. Isso implica aproximar interesses de 
todos os níveis, sejam horizontais ou verticais, conciliando entre o local e o global, o interno e o externo aos espaços 
geopopulacionais estabelecidos e também entre os interesses das gerações atuais com as futuras. A governança em si 
é um dos mecanismos sem o qual não seria possível conciliar um verdadeiro desenvolvimento sustentável.

A governança não se dá por decreto. Ela é a soma das vontades cujos processos de aproximação podem ser 
estimulados ou inibidos com incentivos e punições, sejam estes coercitivos ou voluntários. 

O debate sobre o futuro das relações entre o ambiente e o desenvolvimento tomou três caminhos. O primeiro, 
eminentemente antropocêntrico, considera que, mesmo reconhecendo os danos e a degradação dos ecossistemas, 
a inovação tecnológica e as forças dos mercados com controles mínimos nos ajudaram não somente a sobreviver 
como espécie, como também a alcançar novos horizontes de riqueza e prosperidade. O segundo caminho, na di-
reção oposta, com um enfoque eminentemente ecocêntrico, sustenta que a conservação dos ecossistemas em seu 
estado original é a única via para manter a vida, o que inclui a da espécie humana. O terceiro caminho coloca-se 
de forma intermediária entre as duas posições divergentes descritas. Nesse caminho, o mundo depende de um 
processo que consiga administrar de maneira sábia e flexível a exploração prudente dos recursos naturais em 
equilíbrio com as necessidades humanas. Essa via conciliadora é a que historicamente vem sendo ensaiada com 
mais erros que acertos. Diante desses desafios, continua avançando dependerá de calibrar bem duas bússolas, no 
sentido metafórico. A primeira consiste em aumentar nossos investimentos em boa ciência, a fim de reduzir incer-
tezas, e a segunda, a da justiça social e ambiental, reflete de forma permanente na renovação de políticas públicas 
sustentadas em princípios éticos que, de maneira efetiva, reduzam as históricas diferenças sociais e ambientais. A 
navegação com essas duas bússolas seria o equivalente a uma governança que possa propor os mapas que nos levem 
a um genuíno desenvolvimento sustentável, construindo, ao longo do caminho, os difíceis e complexos consensos 
necessários a todos os níveis, desde o âmbito local, do regional até o global, reconhecendo que cada um desses 
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espaços tem seus próprios interesses e limitações. Nesse amplo contexto, o slogan lançado pela OMS durante a 
Reunião de Cúpula da Terra, no Rio, em 1992, continua válido: “Pensar globalmente e atuar localmente.”

Nesse contexto, o papel das agências multilaterais e bilaterais é crucial, bem como a constituição de Conferên-
cias das Partes (COP) dos principais acordos ambientais internacionais com maiores alcances e competências do 
que historicamente lhe foi conferido, ampliando seus horizontes legais e de auditoria social.

Além das ações intergovernamentais e das alianças construídas por grupos ambientalistas, estão surgindo 
novas alianças entre instituições privadas cujas iniciativas podem fortalecer novos modelos de governança, por 
exemplo, aquelas que buscam para seus produtos as chamadas certifi cações “verdes”, a adesão ao ISO 14000 e a 
diversos códigos de conduta.16 Ainda que suas motivações tenham forte vocação de mercado, não deixam de ser 
esforços convergentes na direção correta. De forma genérica, são denominadas como mobilizadas por ações de 
mercado não estatizadas (non-state market driven, NSMD, de acordo com sua sigla em inglês).17 Nesse contexto, 
também está a Coalizão de Economias Ambientalmente Responsáveis18 (Ceres, de acordo com sua sigla em inglês), 
que promove investimentos “verdes”.

Para ilustrar outras alianças do setor produtivo, podemos citar o Pacto Mundial das Nações Unidas19 como uma 
iniciativa na qual um grupo de empresas se comprometeu a alinhar suas operações e estratégias com dez princípios 
promovidos pelas Nações Unidas nas áreas dos direitos humanos, do trabalho, do meio ambiente e da luta contra a 
corrupção, buscando novos espaços de negócios que ajudem a expandir mercados e comércio de forma a benefi ciar 
as economias e as sociedades na escala nacional, regional e global (Ver Quadro 3.1).

A governança como sistema organizacional é cada vez mais operada por meio de redes nas quais os limites entre 
o público e o privado podem fi car esfumaçados, cujos processos de diálogo e de acordo são, por defi nição, complexos, 
sobretudo em relação às assimetrias de seus participantes com relação ao poder que detêm e seus diferentes saberes 
e práticas.20 Isso se aguça perante debates ideológicos e éticos, o que leva a tensões, inclusive quando um dos agentes 
envolvidos, mesmo mantendo sua autonomia, desenvolve de maneira adequada as tarefas que a rede lhe conferiu.

Os recentes movimentos socioculturais modifi caram os padrões de organização e de produção da socie-
dade e geraram diferentes condições sociológicas para a ação coletiva, que, por sua vez, redefi nem a ação cole-
tiva e modifi cam os cenários políticos em um contexto onde foram acentuadas e complicadas as assimetrias nos 
padrões de inclusão e exclusão, tanto no plano simbólico como no cotidiano, em que as novas condições de trabalho 

Quadro 3.1

A iniciativa do Pacto Mundial das Nações Unidas é uma das 
maiores organizações corporativas do mundo orientadas 
para a cidadania e para a sustentabilidade. Desde o seu lan-
çamento ofi cial no ano de 2000, a iniciativa cresceu para mais 
de 6.700 participantes, incluindo as mais de 5.200 empresas 
nos 130 países e, além disso, agrupa em seu núcleo seis agên-
cias da ONU (PNDU, Pnuma, OIT, Unido, ACNUD e UNODC).

O Pacto Mundial das Nações Unidas pede que as empre-
sas adotem, apoiem e promulguem, dentro de sua esfera de 
infl uência, um conjunto de valores fundamentais de acordo 
com os dez princípios seguintes:

▼▼ Princípio 1: As empresas devem apoiar e respei-
tar a proteção dos direitos humanos internacio-
nalmente reconhecidos.

▼▼ Princípio 2: Assegurar- se de não ser cúmplice de 
violações dos direitos humanos. 

▼▼ Princípio 3: As empresas devem defender a liber-
dade de associação e o reconhecimento efetivo do 
direito à negociação coletiva.

▼▼ Princípio 4: A eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado e obrigatório.

▼▼ Princípio 5: A abolição efetiva do trabalho infantil.
▼▼ Princípio 6: A eliminação da discriminação em 

matéria de emprego e ocupação.
▼▼ Princípio 7: As empresas devem apoiar um critério 

de precaução ante aos desafi os ambientais.
▼▼ Princípio 8: Adotar iniciativas para promover maior 

responsabilidade ambiental.
▼▼ Princípio 9: Fomentar o desenvolvimento e a difu-

são de tecnologias ambientais amigáveis.
▼▼ Princípio 10: As empresas devem trabalhar a nego-

ciação coletiva contra a corrupção em todas as suas 
formas, incluindo extorsão e suborno.
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e o papel da economia e da informação estão reformulando a ordem social na qual as demandas de igualdade são 
reclamadas pelas amplas maiorias nacionais.21 

A teoria da ação coletiva afirma que o capital social formado por redes de reciprocidade, cooperação volun-
tária e compromisso contribui para a formação da comunidade. Nesse entendimento, a composição dos novos 
movimentos sociais apresenta-se como um processo de mescla de elementos cognitivos e relações de poder entre 
os indivíduos, grupos e organizações que se inter-relacionam em estruturas segmentadas e multifacetadas para 
construir um coletivo.

As novas formas de mobilização do protesto são instrumentalmente mediáticas, pois fazem uso de estratégias 
que exibem as debilidades e fraquezas dos agentes mediante ações descentralizadas, muitas vezes impulsivas e 
coordenadas espontaneamente pelos novos movimentos sociais, como no caso dos movimentos ecológicos. Dessa 
maneira, a teoria da ação coletiva afirma que o capital social formado por redes de reciprocidade, cooperação 
voluntária e compromisso contribui para a formação da comunidade.

É importante observar que, apesar dos avanços tecnológicos da comunicação, a internet por si só não gera 
cidadania onde esta não exista previamente, tampouco aumenta a participação cidadã de forma automática. Uma 
sociedade que não é participativa não teria por que passar a sê-lo somente com a incorporação de novas ferra-
mentas.22 O fato é que essas inovações tecnológicas facilitam e potenciam os processos participativos aproximando 
os diferentes agentes interessados em participar, seja entre autoridades de diferentes setores e níveis, entre governo e 
cidadania ou entre cidadãos, dando poder a grupos, comunidades e movimentos sociais. Isso foi fundamental para 
globalizar causas, por exemplo, o meio ambiente e os direitos humanos, entretanto é importante levar em conta que 
a introdução das inovações tecnológicas da comunicação pode agravar a barreira digital, em particular nas camadas 
menos favorecidas das sociedades.

É necessário destacar, fazendo-se comparação com a ideia da aldeia global, que as tecnologias de informação 
e a comunicação na sociedade contemporânea influenciam no desenvolvimento dos novos movimentos sociais 
mediante a regeneração das temáticas que constituem o objetivo da luta política, que alcança efeitos globais ainda 
que esta tenha sido gerada no âmbito local. As tecnologias da informação e a comunicação contribuem para afirmar 
e manter laços emocionais e de identificação entre os agentes políticos mediante redes de interação que legitimam 
as causas do movimento social.

É evidente que as demandas formuladas pelos diversos movimentos sociais (ambientalistas, feministas, rela-
cionados a diversidade sexual, direitos humanos, entre outros) se aproximam tanto no âmbito global quanto no 
nacional. Não se estranha, no sentido descrito, que movimentos como Greenpeace e Anistia Internacional tenham 
encontrado na sociedade global e no público não estatal um campo fértil para a sua expansão.

Na prática, a governança materializa-se por meio da formulação, execução e avaliação de políticas públicas. 
Segundo Oszlak e O’Donell,23 não existe uma definição única de política pública. O conceito tem diversas interpre-
tações e alcances. Um tipo de definição proveniente do enfoque conhecido como “análise de políticas” entende a 
ação ou inação de um governo diante de um problema como parte das políticas públicas. Estas podem se basear 
em decisões explícitas ou implícitas. Nesse contexto, e para efeito deste capítulo, entendemos que as “políticas 
públicas são um conjunto de ações que manifestam determinada modalidade de intervenção do Estado em relação 
a uma questão que demanda atenção, interesse e mobilização de outros agentes da sociedade”. Ainda que as polí-
ticas públicas em determinadas ocasiões possam ser de caráter voluntário, geralmente contam com um respaldo 
normativo de cumprimento obrigatório. Idealmente partem da interpretação de uma suposta realidade, analisando 
seu significado social, sua relevância temporária, sua complexidade técnica, os recursos que potencialmente possa 
demandar sua prática e a existência ou não de precedentes sobre o tema. Em função dos elementos do contexto, a 
análise acaba afetando a vida das sociedades e dos indivíduos que a compõem.

Direitos humanos e justiça ambiental

Existem vários problemas que assolam a humanidade e que devem ser resolvidos para que haja uma proteção 
eficaz do meio ambiente, da saúde e, consequentemente, dos direitos humanos. Para tanto, manifesta-se a inter- 
-relação dos estudos centrados no meio ambiente, na saúde e nos direitos humanos.24 

Com efeito, a universalidade dos direitos humanos proclamada em 1948 com a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos se fortalece de forma inequívoca a partir das duas conferências mundiais de direitos humanos, a 
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de Teerã, em 1968, e a de Viena, em 1993, com o estabelecimento de princípios fundamentais no caminho da globa-
lização de mecanismos concretos mais congruentes com as atuais exigências da sociedade internacional.

Existe uma proposta de classificação baseada nas fases de reconhecimento dos direitos humanos dividida em 
três gerações, segundo a característica predominante dos acontecimentos dos direitos humanos e as aspirações 
axiológicas que lhes conferiram identidade: a) a primeira geração, surgida com as revoluções burguesas dos sécu-
los XVII e XVIII, valoriza a liberdade; b) a segunda, resultante dos movimentos sociais democratas da Revolução 
Russa, enfatiza a igualdade; e c) a terceira, alimentada pelas duras experiências vividas pela humanidade durante a 
Segunda Guerra Mundial e a onda de descolonização posterior, reflete os valores da fraternidade.25

A partir dessa classificação, o meio ambiente pode se apresentar como um direito de terceira geração que pro-
duz grande preocupação e interesse para a consolidação do exercício dos direitos humanos.

Atualmente, ninguém pode estar alheio ao tema dos direitos humanos e do meio ambiente, principalmente aque-
les que vivem em países onde existem os maiores índices de disparidade social do mundo, como muitos do continente 
americano, que experimentam a triste e indesculpável convivência diária com a insensibilidade e insensatez das classes 
dominantes, com a injustiça institucionalizada e perpetuada e com a contínua dificuldade do meio social para iden-
tificar com discernimento e compreender os temas verdadeiramente importantes que exigem reflexão e ação com 
seriedade.26 

Não há dúvida de que a proteção do meio ambiente está intimamente vinculada à proteção das pessoas, já que 
não se pode imaginar o exercício dos direitos humanos sem a existência de um ambiente saudável e propício ao 
bem-estar, como também ao desenvolvimento pleno e digno de todos. Cientes dessa necessidade, os Estados reuni-
dos em Estocolmo consagraram essa preocupação no primeiro princípio.*

Em março de 1991, foi realizada em Genebra a 2a Reunião do Grupo de Consultores Jurídicos do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na qual se alertou sobre a importância do reconhecimento do direito 
a um meio ambiente saudável e ao desenvolvimento como um direito humano para a consideração de problemas 
relacionados com as condições de vida, tais como a erradicação da pobreza, as pressões demográficas, a educação, 
a nutrição, a moradia, a urbanização e a saúde.27 

Em março de 1992, foi realizado em Brasília o Seminário sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, e estive-
ram presentes especialistas no tema provenientes de diferentes países e instituições, com amplo reconhecimento 
e reconhecida trajetória internacional nos campos da proteção internacional dos direitos humanos e do meio am-
biente, e nessa ocasião concluiu-se que: 

Existe uma íntima relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente, o desenvolvimento e os direitos 
humanos. Podem ser encontrados vínculos como o direito à vida e à saúde em sua maior dimensão, que requerem 
ações negativas e positivas dos Estados. Na realidade, a maioria dos direitos econômicos, sociais e culturais e os 
direitos civis e políticos mais básicos demonstram essa íntima relação. Definitivamente, há um paralelo entre a evo-
lução e a proteção dos direitos humanos e a proteção do meio ambiente, já que ambas passaram por um processo 
de internacionalização e globalização.28 

Esse tema foi novamente tratado na Declaração do Rio de Janeiro de 1992, onde se consagrou a preocupação 
com a pessoa como princípio: “Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desen-
volvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza.”

Indubitavelmente, existe um estreito vínculo entre o meio ambiente e os direitos humanos, porque, ao 
ocorrer a degradação ambiental, podem ser agravadas as violações dos direitos humanos e, por outro lado, 
as violações do direitos humanos podem levar à degradação ambiental ou dificultar a proteção do meio am-
biente. Tais situações destacam a necessidade de fortalecer o desenvolvimento dos direitos à alimentação, à 
água e à saúde.29 

O meio ambiente, os direitos humanos e a saúde pública são assuntos inseparáveis. Não existe possibilidade de 
contemplar um tema sem estabelecer relação com os outros. No Brasil, por exemplo, a Lei da Política Nacional do 
Meio Ambiente (Lei no 6.938/81) dispõe em seu artigo 3, inciso III, alínea “a”, que: “entende-se por contaminação a 

* “O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições adequadas de vida em um meio ambiente de quali-
dade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar o meio para as gerações 
presentes e futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão 
colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira estão condenadas e devem ser eliminadas.”
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degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, 
a segurança e o bem-estar da população”.

Com efeito, a saúde ambiental figura como um grande problema no Brasil e em outros estados americanos, 
o qual conduz à adoção de medidas para reduzir ao mínimo os efeitos desfavoráveis nesse campo e, para tanto, 
propõe-se o fortalecimento da ideia de justiça ambiental. Eis aqui o ponto que deve ser enfrentado. 

Entende-se por justiça ambiental um conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo 
social, seja étnico, racial, de classe ou gênero, suporte uma carga desproporcionada das consequências ambientais 
negativas de operações econômicas, decisões políticas e de programas federais, estatais ou  locais, bem como a 
ausência ou a omissão de tais políticas.30

A “justiça ambiental” preconiza uma ação conjunta que tenha por objetivo alcançar a felicidade e a solidariedade 
na medida em que permita reunir diferentes pessoas, organizações e movimentos sociais em torno dessa ideia.

Durante as últimas décadas o movimento de justiça ambiental vem se desenvolvendo a partir da luta contra 
medidas dinâmicas discriminatórias que colocam sobre o ombro de determinados grupos os malefícios do desen-
volvimento econômico e industrial.

A articulação do ambientalista com a justiça social converteu-se em um importante exemplo de resistência aos 
efeitos nefastos de um capitalismo globalizado com sua crescente liberdade de seleção nacional, isto é, cada vez mais 
as empresas transnacionais têm o poder de decidir onde investir nas mais variadas regiões do planeta. Desse modo, 
inibem-se as possíveis conquistas dos movimentos sociais e ambientalistas na construção de parâmetros sociais, 
ambientais, sanitários e culturais que marquem o curso do desenvolvimento econômico e tecnológico.

A ideia de justiça ambiental está plenamente em consonância com o processo de construção de uma nova 
realidade ambiental que ordena a plena compreensão da integridade do conteúdo dos problemas ambientais e 
da formulação de hipóteses de decisão eficientes para a realização dos objetivos que orientam a reprodução de 
um Estado de segurança ambiental, que ocupa o lugar dos modelos de segurança patrimonial do já falido modelo 
liberal do Estado.31 

Entretanto, os problemas ambientais não podem ser resolvidos desprezando-se a participação da sociedade 
civil diretamente afetada, como pretendem fazer, muitas vezes, os grupos políticos de determinado Estado. Inde-
pendentemente da função que se proponha desempenhar o Estado (legislativo e executivo), este também deve reali-
zar esforços para buscar maior participação da sociedade civil mediante a articulação de um sistema de cooperação 
social no qual se concretize e coloque em prática uma série de direitos.

De fato, para se obter resultados favoráveis em relação à saúde ambiental, é necessário que haja uma participa-
ção efetiva da sociedade civil e que cada um assuma verdadeiramente a condição de sujeito ativo.

É interessante destacar que, em março de 2010, a Universidade Federal do Ceará lançou o primeiro mapa da 
injustiça ambiental e da saúde no Brasil.32 

Bens públicos globais

A definição clássica de bem público assinala que este é “um bem consumido pelos membros de uma comunidade, 
país ou área geográfica de tal modo que seu consumo ou uso por indivíduo ou grupo de indivíduos de um país ou 
região não diminua o consumo ou uso de outro”,33 Nesse sentido, os bens públicos são de livre acesso, indivisíveis e 
não excludentes, e, dessa forma, podem eventualmente ter um alcance global.

Os bens públicos são bens, serviços ou recursos que estão disponíveis a todos, caracterizam-se pela não rivali-
dade e pela não exclusão. A primeira característica refere-se a que a utilização desse tipo de bem por um indivíduo 
não diminui a utilização deste por outros. A não exclusão significa que ninguém pode ser excluído da utilização 
desse tipo de bem.34 

Essas tendências não querem dizer que qualquer coisa possa ser classificada como um bem público global. 
Existem bens públicos globais puros, tais como a garantia de um clima estável ou o controle de enfermidades infec-
ciosas. O caso da vacinação universal é um exemplo contundente disso. Também existe uma ampla gama de ques-
tões que, apenas parcialmente, estariam dentro da definição estrita de bens públicos globais. É o caso dos serviços 
de atenção à saúde das pessoas que teriam um alcance limitado. 

Diferentes tipos de bens públicos globais podem corresponder a distintas combinações de ações e de formas de 
financiamento em níveis internacional e nacional para os setores público e privado. É importante reiterar que o con-

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   39 17/10/2011   13:25:17



Determinantes ambientais e sociais da saúde40

sumo de bens públicos implica exterioridades positivas para a sociedade e que, nesse ponto, sustenta a pertinência 
de que seja o Estado quem administre os fundos públicos para a sua produção e fornecimento.

Associado a esse tema, é fundamental assinalar que, no tocante ao ambiente, também surge o conceito de 
“herança comum”, que corresponde a todas as nações e a todos os povos; por exemplo, os oceanos e a atmosfera e 
sua utilização, por definição, devem ser multilaterais, já que seus benefícios favorecem a todos.35 

Um estudo do Banco Mundial sugere uma aproximação ao tema do financiamento dos bens públicos globais 
por meio de três estratégias:36 

1. Melhorar os incentivos para uma resposta ativa. A sustentabilidade de longo prazo dos bens públicos 
e globais e a relação positiva custo-benefício necessitam da alienação de incentivos de países e seus 
cidadãos em relação aos interesses públicos globais mediante o uso de padrões, tratados e mecanis-
mos regulatórios.

2. Integração de programas globais e regionais com financiamento específico por país. É necessário estabelecer 
esquemas de coordenação e sinergias entre os esforços de desenvolvimento nacionais e internacionais. Isso 
implica um grau maior de assistência aos países mais pobres que lhes permita nivelar os esforços locais com 
os bens públicos globais.

3. Usar recursos públicos para nivelar o fluxo de dinheiro com propósitos comerciais, complementando os limi-
tados recursos governamentais e os fundos de doadores com recursos privados.

Segundo esse estudo do Banco Mundial,36  as instituições internacionais são muito mais fracas que as domés-
ticas. Não existe um governo mundial com autoridade para oferecer um bem público diretamente, financiado com 
impostos cobrados da cidadania mundial ou indiretamente, indicando aos países quanto do bem público devem 
oferecer. Também não existe uma organização internacional com capacidade para exigir o cumprimento de um 
acordo entre países para oferecer bens públicos. No mundo horizontal da governança internacional não haverá a 
exigência de cumprimento por um terceiro. Enquanto os Estados fazem parte dos acordos ou tratados para oferecer 
um bem público transnacional, esses acordos devem ser autoexigíveis em seu cumprimento. Mas o autocumpri-
mento dos acordos é um problema, porque a oferta de bens públicos é vulnerável ao comportamento oportunista 
de usar sem pagar.

Outro dos desafios que enfrenta uma governança internacional em relação a bens públicos é definir como 
deveria ser construída uma arquitetura institucional e normativa mais eficiente.37 Trata-se, em outras palavras, da 
ação coletiva mundial associada aos mecanismos de coordenação e criação de consensos na promoção de bens 
de interesse público. Instrumentos como o Protocolo de Montreal são exemplos de êxito, enquanto outros acordos, 
como o Protocolo de Kyoto e os compromissos assumidos pelas partes na Comissão de Desenvolvimento Susten-
tável da ONU, documentam um claro déficit e falta de cumprimento das obrigações derivadas dos mandatos que a 
governança internacional estabeleceu.

O tema governança global está estreitamente vinculado à produção e fornecimento de bens públicos globais 
em um contexto no qual ainda estamos longe de ter construído uma genuína sociedade global e no qual os me-
canismos de autoridade global são fracos.

Na ausência de um governo mundial, a promoção de bens públicos globais recai sobre a ação coletiva mundial 
de governos, organizações sociais e empresas onde seria necessário prever o rol dos organismos internacionais. Isso, 
obviamente, obriga a uma profunda reforma desses organismos, processo que necessariamente deve alterar a fundo 
a missão e as estruturas da Organização das Nações Unidas, bem como dos seus organismos especializados.

Os bens públicos globais são atualmente um tema prioritário na investigação acadêmica e na agenda dos orga-
nismos internacionais, pois os mercados e a emergência das questões globais tornaram indispensáveis a reflexão e a 
ação em torno das alternativas viáveis para superar a pobreza e a deterioração das condições do meio ambiente do 
planeta com impactos negativos não somente na saúde, mas também na segurança humana. É por isso que, tanto 
nos âmbitos nacionais como nos internacionais, é necessário um marco político-institucional que promova a 
ação coletiva e coordenada dos diversos agentes políticos e sociais, que assegure a produção e a gestão dos bens pú-
blicos fundamentais para orientar a globalização até o final de um desenvolvimento com equidade, reconhecendo 
que as forças do mercado e os Estados nacionais, por si só, não garantem o funcionamento correto da economia 
nem a utilização racional do meio ambiente e que, por fim, se necessita de uma ação coletiva internacional fortale-
cida e do acordo entre agentes públicos, sociais e privados.
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Adicionalmente, o conceito de bens públicos globais é um conceito pertinente que pode sugerir novos enfo-
ques sobre o papel da cooperação internacional no financiamento para o desenvolvimento ao induzir incentivos 
além das fronteiras para que os diversos agentes trabalhem em esquemas cooperativos. Somente a coordenação 
entre os organismos internacionais, os governos nacionais, as organizações não governamentais, o setor privado 
e o setor público não estatal para a promoção de bens públicos globais em todos os níveis, locais, regionais e plane-
tários, deve formar as bases para uma organização sustentável.38 

A partir da perspectiva assinalada, podemos discutir conceitos que nos definam caminhos instrumentais no 
desenho de políticas públicas no campo da saúde ambiental.

Atualmente, a globalização e a interdependência alertam cada vez mais sobre os males públicos globais que 
afetam a todos (instabilidade econômica, guerras, crime organizado, deterioração ambiental, terrorismo, epidemias 
e dependências, entre outros). Isso evidencia o baixo fornecimento de bens públicos globais.

É importante salientar que a interdependência dos bens públicos globais também pode se referir ao impacto 
que o comportamento presente possa ter em gerações futuras o que nos leva à ideia dos bens intergeracionais como 
o legado de nossos recursos naturais e do conhecimento acumulado.

Os fatores externos negativos são uma forma clássica de fracasso dos mercados insuficientemente regulados. 
Quando nos defrontamos com problemas colaterais gerados pela atividade econômica, o custo deve ser pago por 
toda a comunidade, porque não afeta unicamente as pessoas que obtêm benefícios econômicos dessa atividade. A 
indústria altamente contaminante é um bom exemplo do mencionado.

Os fatores externos geralmente podem ser corrigidos por negociações bilaterais entre o praticante e a vítima de 
tal fator externo ou pela intervenção da comunidade (instituição local, organização não lucrativa, governo, auto-
ridade supranacional etc.) para restaurar a atividade do mercado, introduzir regulamentos ou criar fundos que in-
denizem a vítima. Na maioria dos casos, pode-se chegar a uma solução somente se todos os acionistas cooperarem 
simultaneamente, o que significa que eles renunciariam a suas reclamações e aceitariam um resultado final comum 
menos favorável do que o que eles obteriam individualmente ao perseguir seus próprios interesses. Isso associa a 
ação coletiva à produção e à preservação dos bens públicos.

De acordo com a experiência descrita, podemos enfatizar que os bens públicos globais são bens que se pro-
duzem, se preservam e se promovem tanto em nível nacional como internacional toda vez que os fatores externos 
positivos que deles derivam tiveram impacto em níveis regional, continental ou mundial.

Segurança humana

A segurança humana significa proteger as liberdades vitais. Significa proteger as pessoas expostas a ameaças e a cer-
tas situações, reforçando sua segurança e suas aspirações. Também significa criar sistemas que facilitem às pessoas 
o acesso a elementos básicos de sobrevivência, dignidade e meios de vida.

As ameaças à segurança das pessoas em geral, às mulheres, às comunidades e aos grupos étnicos não foram 
suficientemente valorizadas como ameaças potenciais à segurança em geral, tampouco a pobreza, a propagação de 
enfermidades, a destruição do meio ambiente, a falta de acesso à água, à saúde materna e o fato de não se ter um 
trabalho permanente. Até o final da guerra fria, os Estados e os governos não haviam considerado prioritárias as in-
seguranças diárias que as pessoas comuns têm de suportar, pois as maiores ameaças eram vistas fora das fronteiras 
no marco do enfrentamento entre as grandes potências.39 

A segurança humana inclui o acesso equitativo à educação, ao trabalho e à saúde e o respeito irrestrito dos direitos 
humanos como componentes essenciais da segurança. Nesse contexto, em nossos dias, o maior desafio para os Estados 
nacionais é garantir a segurança de sua população em um mundo crescentemente globalizado onde a maioria dos de-
terminantes dos riscos é externa aos países, ou seja, são fatores multinacionais como o crime organizado, o território 
ambiental, a crise financeira, o terrorismo e as epidemias, entre outros. Diante desse desafio, busca-se definir uma ideia 
de segurança que transcenda os limites do Estado e sua concepção de segurança nacional. 

Nesse sentido, o conceito de segurança humana rompe o paradigma da segurança nacional associada ao princí-
pio de Estado central de base territorial patrimonial e coloca a espécie humana no centro do discurso e da ação co-
letiva, a partir de uma perspectiva multidimensional universal e preventiva. Ao difundir os conceitos de segurança 
pública e segurança nacional, o conceito de segurança humana deixa para trás as preocupações individualistas 
ligadas aos princípios de propriedade e patrimônio exclusivo. 
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No aspecto multidimensional, a segurança humana incorpora componentes como segurança econômica, 
segurança alimentícia, segurança na saúde, segurança ambiental, segurança pessoal, segurança da comunidade 
e segurança política. O conceito de segurança humana considera o ser humano em sua complexidade social, 
cultural, econômica e política, e faz da segurança uma condição da existência na qual as necessidades materiais 
e intangíveis do ser humano estão satisfeitas. Isso inclui uma forma de vida digna e plena participação das pes-
soas na vida comunitária. Aspectos que vão desde a satisfação de suas necessidades materiais elementares até a 
participação política plena e o respeito de seus direitos humanos em espaços de reivindicação da vida social que 
vão desde o local até o global.40 

A partir dessa perspectiva, a segurança humana, ao ser indivisível e por seus fatores externos positivos, pode 
ser considerada o bem público global por excelência.

Se considerarmos que a destruição do meio ambiente, a pobreza e a crescente desigualdade econômica e social, 
assim como a falta de acesso a serviços de saúde de grandes grupos da população mundial, significam riscos para 
a segurança mundial, podemos entender o porquê da mudança de orientação de importantes organismos da go-
vernança mundial como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que de maneira parcial e ainda incompleta, 
redefiniu as prioridades de sua agenda. 

O Estado e os organismos internacionais que exercem a governança global não podem renunciar à sua respon-
sabilidade como avalistas da segurança humana. Isso implica ainda a participação ativa e comprometida do setor 
social não governamental, assim como das corporações privadas; no entanto, a definição das linhas de ação deve ser 
autoridade soberana dos Estados no contexto dos organismos institucionais multilaterais. Do nosso ponto de vista, 
o Estado continua sendo o ator central nos processos de regionalização e globalização.

A difícil rota para construir uma governança entre a saúde  
e o ambiente

A diplomacia multilateral em temas ambientais tem uma longa história. Os primeiros tratados foram adotados na 
Europa na década de 1870.41 A partir dessa data seu crescimento foi dramático, o que ressalta a importância que as 
sociedades do mundo conferem a esses assuntos. De acordo com a Base de Dados sobre Acordos e Tratados Am-
bientais Internacionais da Universidade do Oregon nos Estados Unidos, em 12 de março de 2010 foram registrados 
1.538 acordos bilaterais e cerca de 10 mil multilaterais.42 Segundo Ronald B. Mitchell, especialista no assunto, desde a 
década de 1960 os acordos multilaterais estão mais centrados em assuntos de interesse planetário.43  

Em datas mais recentes os esforços mais notáveis aparecem na Conferência sobre o Meio Ambiente em Esto-
colmo, na Suécia, em 1972. A destruição ambiental e a contaminação acumulada sobretudo nos países industria-
lizados alcançaram níveis preocupantes. A denúncia feita por Rachel Carson em seu livro A primavera silenciosa, 
publicado em 1962, fez soar alarmes sobre o uso indiscriminado do DDT e seus efeitos nos seres vivos.

Na metade do século XX, países, principalmente na Ásia e na África, libertam-se de suas amarras coloniais e 
buscam reivindicar seus direitos territoriais, incluindo o uso dos seus recursos naturais. No geral, os países do então 
chamado Terceiro Mundo tratam de acelerar seus programas de crescimento econômico, muitas vezes à custa de 
uso irracional do seu entorno natural, avivando com isso as diferenças de opinião sobre a preservação do ambiente 
entre o Norte industrializado e o Sul empobrecido.

A Conferência de Estocolmo foi, sem dúvida, um divisor de águas quanto à governança do ambiente, inclu-
sive no que se refere à saúde ambiental. Participaram dessa conferência 114 representantes de governo, além de 
134 ONGs reunidas em eventos paralelos não oficiais.44 Apesar das diferenças entre os delegados, alguns acordos 
iniciais foram conseguidos, começando com a Declaração de Estocolmo,45 que em seus 24 princípios estabelece 
uma nova relação ética sobre o comportamento humano quanto à preservação ambiental. O princípio 1 estabe-
lece que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições adequadas de 
vida em um meio de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, e tem a solene 
obrigação de proteger e melhorar o meio para as gerações presentes e futuras, e o princípio 21 estabelece que, 
em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, os Estados têm o 
direito soberano de explorar seus próprios recursos em aplicação de sua própria política ambiental e a obrigação 
de assegurar que as atividades ocorram dentro de sua jurisdição ou que sob seu controle não prejudiquem o meio de 
outros Estados ou de zonas situadas fora de toda a jurisdição nacional. Adiante, no princípio 22, destaca-se que 
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os Estados devem cooperar para continuar desenvolvendo o direito internacional no que se refere à responsa-
bilidade e à indenização às vítimas da contaminação e outros danos ambientais causados fora de sua jurisdição 
pelas atividades realizadas dentro da jurisdição ou sob o controle de tais Estados. De maneira geral, a Declaração 
de Estocolmo proclama que: “o homem é obra e artífice do meio que o rodeia, o qual lhe proporciona o sustento 
material e lhe oferece a oportunidade de se desenvolver intelectual, moral, social e espiritualmente” e, mais à 
frente, menciona que “Os aspectos do meio humano, o natural e o artificial, são essenciais para o bem-estar do 
homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à própria vida”.

Outro importante resultado da Conferência de Estocolmo foi o lançamento de um Plano de Ação46 com 109 
recomendações sobre políticas ambientais, reconhecendo que os problemas ambientais estão, com frequência, 
vinculados e, portanto, demandam um enfoque integral, e que tanto o ambiente quanto o desenvolvimento são 
duas faces da mesma moeda, que se reforçam mutuamente.

A Conferência de Estocolmo deixou um importante legado que se inicia com o nascimento da diplomacia e 
da jurisprudência internacional como pilares fundamentais para melhor governança das agendas ambientais, em 
níveis nacional e planetário, tendo como grandes marcos de referência a proteção à saúde, o bem-estar e a qualidade 
de vida do ser humano.47 Foi também o momento crítico em que o mundo requeria estímulos políticos, sociais e 
financeiros para iniciar e reafirmar novas formas de pensar e atuar em relação aos temas ambientais e reconhecer 
seus possíveis efeitos negativos sobre o bem-estar e a saúde humana. Marcou o ponto de partida de ambiciosos pro-
gramas acadêmicos, de investigação e de desenvolvimento tecnológico que, por um período relativamente curto, 
revolucionaram a base de informação e conhecimentos sobre o comportamento de diferentes ecossistemas, naturais 
ou construídos. As evidências acumuladas, produto dessas iniciativas, converteram-se em insumos insubstituíveis 
para formular, colocar em prática e avaliar as políticas públicas sobre as complexas relações entre o ambiente, o 
crescimento econômico, o desenvolvimento e o bem-estar humano.48 

A partir de Estocolmo 1972 surgem e se fortalecem, em níveis local e internacional, numerosos movimentos 
ambientalistas.

Na região das Américas, as administrações nacionais criam novas e incipientes unidades responsáveis pela 
gestão ambiental em concordância com as recomendações emanadas nessa conferência. É interessante destacar que 
anteriormente à conferência, na maioria dos países latino-americanos e caribenhos os temas relacionados a sanea-
mento básico já eram de responsabilidade do setor de saúde, que exerciam mandatos como autoridades normativas, 
assumindo também, em algumas ocasiões, funções executivas.

No plano internacional, a Conferência de Estocolmo foi determinante para a criação do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma),49 bem como para o início do Programa Internacional de Segurança das 
Substâncias Químicas (IPCS, por suas iniciais em inglês). Além disso, praticamente todas as agências multilaterais 
começaram a incorporar a temática ambiental como um novo campo de interesse. No campo da saúde internacional, 
os órgãos diretivos da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) decidiram criar o Centro Pan-americano de 
Ecologia Humana e Saúde.50 

Na década de 1980 ocorreram importantes eventos que afetaram de maneira direta a governança das agendas 
ambientais e suas inter-relações com o setor de saúde. Em 1984, em Bhopal, Índia, houve um desastre de proporções 
alarmantes51 associado ao derramamento de isocianato de metila da indústria Union Carbide, que afetou de forma 
significativa a população vizinha a essa fábrica.

Nesse mesmo ano, em San Juanico, um dos bairros da periferia da Cidade do México, tanques de abasteci-
mento de gás explodiram, com graves consequências em termos de morte e danos.52 

A título de exemplos, outros acidentes de grandes proporções foram registrados nessa década, como o ocorrido 
em 1989, quando o Exxon Valdez derramou cerca de 40 milhões de litros de petróleo cru nas costas do Alaska, 
afetando de forma devastadora a vida silvestre.54 

Em 1985, foi divulgada a descoberta do buraco na camada de ozônio sobre a Antártida e as previsões sobre suas 
possíveis consequências para a saúde pública, principalmente o câncer de pele, e foram conhecidos os primeiros resul-
tados da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, seguida pelo Protocolo de Montreal de 1987.55 

Em 1989, foi assinada a Convenção de Basilea, com o propósito de controlar a manipulação fronteiriça de resí-
duos perigosos, introduzindo como requisito o consentimento prévio dos países envolvidos.56 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida posteriormente como a 
Comissão Brundtland (em homenagem à liderança da Dra. Gro Harlem Brundtland), divulga seu relatório Nosso 
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Futuro Comum,57 que limita as bases conceituais para um desenvolvimento sustentável, enfatizando que “o desen-
volvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades”. Contém em si dois conceitos fundamentais: o conceito de 
“necessidades”, que pertence a todo ser humano, e as limitações impostas à tecnologia e à organização social para 
satisfazer as necessidades presentes e futuras. Cabe ressaltar que o Relatório Brundtland centrou sua definição de 
desenvolvimento sustentável na preservação do meio ambiente e no consumo prudente dos recursos naturais não 
renováveis, e sua verdadeira dimensão foi retomada durante a Conferência do Rio em 1992, quando se tornou explí-
cita a necessidade de que o desenvolvimento econômico, a justiça social e a preservação do meio ambiente fossem 
os três pilares do desenvolvimento sustentável.

O conceito de desenvolvimento sustentável não está isento de considerações ideológicas, produto de interesses 
específicos. De um lado, existe uma tendência liberal que ressalta a completa compatibilidade entre o crescimento 
e a preservação do ambiente, mediante o aumento da produtividade e a melhoria da eficiência tecnológica, e, de 
outro, o extremo da visão conservacionista que enfatiza o crescimento zero, bem como a aplicação do princípio pre-
ventivo que consiste em não autorizar nenhuma atividade produtiva enquanto não se demonstre que não existem 
impactos negativos para o meio ambiente e a saúde humana.

Outro aspecto controverso com relação ao desenvolvimento sustentável refere-se ao papel dos diferentes 
agentes envolvidos. Nesse sentido, as opiniões dividem-se entre os que consideram que a função central deve ser 
exercida pela Organização das Nações Unidas, por meio de suas agências e programas especializados. Essa pers-
pectiva baseia sua argumentação no fato de que, não obstante a emergência e direção de novos agentes no marco 
da globalização, o Estado-nação mantém-se a entidade central na construção da governança global expressa nos 
preceitos das organizações internacionais.

Em outro extremo, e com uma clara crítica ao sistema multilateral, há quem diga que a aplicação das normas 
que permitem assegurar o desenvolvimento sustentável deva recair no setor não governamental, onde o setor social 
e o setor produtivo teriam uma função central.58 

A conclusão óbvia diante das posições apresentadas é a de que nenhum agente global pode fugir de sua res-
ponsabilidade na construção de soluções baseadas na evidência científica para a construção de uma governança 
global capaz de deter e reverter o processo de destruição ambiental que ameaça destruir os recursos naturais e 
a espécie humana.

Dados esses antecedentes, em 1989, foram iniciados os preparativos para organizar a mais ambiciosa conferên-
cia em temas relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento. A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como 
importante sede desse evento. Deve-se destacar que, no período anterior à conferência, foram realizados esforços 
preparatórios e de negociação entre amplo grupo de agentes governamentais, da sociedade civil, empresários e 
acadêmicos. Em 5 de junho de 1992, teve início a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvol-
vimento, na qual estiveram presentes representantes de 178 nações, entre eles 118 chefes de Estado e de governo, 
8 mil delegados, cerca de 1.400 ONGs representadas por 3 mil observadores, 9 mil jornalistas e entre 15 mil e 20 
mil visitantes. Esta foi, sem dúvida, uma conferência sem precedentes e foi reconhecida como Cúpula da Terra.59, 60 

Enquanto em Estocolmo a agenda esteve dominada predominantemente por assuntos de interesse local, como 
os relacionados com a contaminação do ar, da água e do solo, entre outros, a Conferência do Rio adquiriu dimen-
sões mais estratégicas em que os temas foram de maior escala no contexto internacional, por exemplo, a conta-
minação marinha, o deslocamento fronteiriço de contaminantes e a chuva ácida, a preservação da biodiversidade 
e dos ecossistemas. Paralelamente à Conferência do Rio, por meio de diversas reuniões, associações acadêmicas 
e de pesquisa, entre elas ICSU, Scope, IUCN, cientistas do mundo todo divulgaram importantes relatórios relacio-
nados a temas de relevância global, como o potencial dos CFC na degradação da camada de ozônio e os primeiros 
relatórios sobre as mudanças ambientais de grande escala, incluindo as primeiras bases de dados sobre séries am-
bientais elaboradas pelo Pnuma, em especial Grid, Infoterra, Gems e outros, desenvolvidas em conjunto com outras 
agências do sistema internacional, como o IRPTC produto do trabalho entre a OMS, Pnuma e OIT, com o apoio de 
agências nacionais, como a Agência de Proteção Ambiental (EPA, por suas iniciais em inglês) dos Estados Unidos.41 

Ainda que no Rio, da mesma forma como ocorreu em Estocolmo, tenham se repetido os debates Norte-Sul, 
tudo indicava que a Cúpula da Terra do Rio de Janeiro acontecia no momento mais propício para colocar em prática 
as soluções das políticas mundial, regional e local em busca de um verdadeiro desenvolvimento sustentável. Como 
consequência, adotou-se a Declaração do Rio, que contém 27 princípios, dos quais o primeiro ressalta que “os seres 
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humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a 
uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza”.61 No mesmo contexto, aprovou-se o Convênio sobre 
a Mudança Climática e o Convênio sobre a Diversidade Biológica.

A conferência aprovou também a denominada Agenda 21 como um documento não compulsório que incluiu 
quarenta capítulos e 115 programas e metas a cumprir, identificando os diferentes agentes governamentais, da 
sociedade civil, acadêmica e das agências internacionais responsáveis por sua execução. A agenda foi organizada 
em quatro grandes seções. A primeira referiu-se ao desenvolvimento econômico e social; a segunda, à conservação 
e ao tratamento dos recursos para o desenvolvimento; a terceira, ao fortalecimento do papel dos agentes; e, por 
fim, a quarta, à obtenção e à gestão dos recursos necessários à sua implementação.62 

Dos quarenta capítulos da Agenda 21, na Seção I – Dimensões Sociais e Econômicas, o Capítulo 6 refere-se à 
proteção e ao fomento da saúde humana, em que se analisam as seguintes áreas de programas: a) a satisfação das 
necessidades de atenção primária à saúde, sobretudo nas zonas rurais; b) a luta contra as enfermidades transmissí-
veis; c) a proteção dos grupos vulneráveis; d) a solução do problema da salubridade urbana; e e) a redução dos riscos 
para a saúde provenientes da contaminação e dos perigos ambientais.

Nesse capítulo, expressa-se que a saúde depende, em última instância, da capacidade de controlar a interação 
entre o meio físico, o espiritual, o biológico e o econômico e social, além de, entre outras coisas, um abastecimento 
adequado de água e de serviços de saneamento, uma distribuição segura de alimentos e uma nutrição apropriada.

Pela complexidade das relações causais que afetam a saúde humana, além dos temas que se analisam em maior 
profundidade no Capítulo 6, muitos outros tópicos relacionados e com possíveis implicações na saúde são ana-
lisados em outros parágrafos da Agenda 21.*63 

Tudo indicava que a Conferência no Rio marcava uma nova era de cooperação entre o Norte e o Sul com a 
participação de todos os agentes interessados, sejam estes governamentais, da sociedade, do setor produtivo ou 
acadêmicos, e que, com isso, estávamos diante de um novo início mais promissor. Entretanto, uma vez que todos 
os delegados voltaram para casa, a inércia dos interesses dominantes voltou a dominar as agendas, e os resultados 
prometidos não obtiveram o êxito esperado; porém, algumas produções puderam se concretizar, por exemplo, no 
ano de 1994, o lançamento da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação.64 

Mais adiante, em 1997, dando prosseguimento aos acordos da Conferência do Rio, têm início as negociações da 
Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática, conhecida também como o Protocolo de Kyoto, 
que convoca a reduzir, entre os anos de 2008 e 2012, em 5% abaixo dos níveis atingidos em 1990, os gases do efeito 
estufa (GEI) emitidos pelas nações industrializadas. Não obstante, é importante notar que se passaram 13 anos 
desde a assinatura da Convenção sobre o Clima no Rio de Janeiro até a sua entrada em vigor em 2005.65  

Em 1998, inicia-se a Convenção de Roterdã, que estabelece o consentimento prévio entre países em relação 
ao comércio de substâncias químicas perigosas e pesticidas.66 Em 2000, é assinado o Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança, que tenta regular o comércio de organismos geneticamente modificados (OGM) e os consenti-
mentos prévios associados à sua distribuição, comércio e uso.67 

Em 2001, termina a Convenção de Estocolmo sobre a proibição e regulação do uso e emissões de compostos 
orgânicos persistentes (COP) associados a riscos à saúde, em particular o câncer, as deficiências imunológicas e os 
efeitos hormonais destrutivos.68 

Apesar dos avanços descritos, a maioria dos observadores e especialistas ambientes considera que o momento 
da Cúpula da Terra se perdeu. Em boa parte pela falta de compromisso real dos países industrializados e ao não 
cumprimento dos compromissos assumidos por eles no sentido de que disponibilizariam 0,7% do seu PIB como 
fundo para financiar a cooperação para o desenvolvimento acordado.41 

Apesar das limitações descritas, foram iniciadas as gestões para levar adiante a Conferência de Johannesburgo, 
África do Sul, que aconteceria em 2002. Nessa ocasião, os preparativos para a conferência foram insuficientes, e ao 
longo dela vários países industrializados resistiram a aceitar metas concretas, incluindo aquelas que foram desta-
cadas nos ODM previamente aprovadas em 2000.69 Na Conferência de Johannesburgo estiveram presentes mais de 
cem chefes de Estado e de governo, assim como uma boa representação dos setores não governamental e privado, 
e os resultados foram qualificados como “tépidos”. Porém, manteve-se a necessidade de buscar maior base para 

* Para uma análise mais profunda do tema, sugerimos ver a publicação de Schaefer, M. Health, Environment and Development. Approaches to 
Drafting Country-Level Strategies for Human Well-Being under Agenda 21. World Health Organization, Geneva. 1993 WHO/EHE/93.1
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uma governança mundial sobre temas ambientais, abrindo-se as portas a uma participação mais ativa de todos os 
agentes interessados.70 

Em janeiro de 2000, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Dra. Gro Harlem Brundtland, criou 
a Comissão sobre Macroeconomia e Saúde (CMS) com a finalidade de avaliar o lugar que ocupa a saúde no  
desenvolvimento econômico mundial.71 A comissão foi composta por membros do âmbito universitário, entidades mo-
netárias como o Banco Mundial e outras instituições, como OCDE e Organização Mundial do Comércio. No fim de 
2001 apresentou seu relatório mostrando que a melhoria da saúde dos pobres é um meio para conseguir os objetivos 
de redução da pobreza e, para isso, propõe que a comunidade internacional deveria estabelecer dois novos mecanis-
mos de financiamento: a) um fundo mundial para lutar contra a Aids, a tuberculose e a malária e b) um fundo mundial 
para a investigação sanitária, além de canalizar recursos por meio de instituições já existentes, como a OMS, para 
ampliar o financiamento do Programa Especial de Investigações e Instruções sobre Enfermidades Tropicais (TDR).

Chama a atenção que, nas redes de causas desses sofrimentos, os fatores ambientais e sociais são fortes deter-
minantes; entretanto, somente nos últimos anos a investigação dessas interações foi objeto de especial interesse por 
intermédio de fundos adicionais do IDRC no tema.72 

No limiar do novo milênio, os 189 Estados-membros das Nações Unidas comprometeram-se a redobrar 
esforços para erradicar a pobreza no mundo. Estabeleceram-se assim os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), cujas metas deverão ser alcançadas em 2015, tomando-se como ano-base 1990.73 A sustentabilidade ambien-
tal está incluída nesses objetivos por causa de sua importância na luta contra a pobreza, a saúde, a igualdade de 
gênero e os demais componentes do desenvolvimento. Cumprir as metas do sétimo objetivo seria um verdadeiro 
desafio, já que isso implica incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável às políticas públicas, reduzir 
a perda de recursos naturais e diversidade biológica, frear a contaminação da atmosfera, aumentar o acesso aos 
serviços de água potável e saneamento e diminuir o número de habitantes de favelas.

Segundo a Cepal, em seu relatório lançado em 2010,74 entre 1990 e 2005 a superfície total de áreas protegidas 
cresceu 120%, o consumo de substâncias que esgotam a camada de ozônio diminuiu 85%, e aumentou a cobertura 
dos serviços de água potável (10%) e saneamento (17%), embora com grandes diferenças por área geográfica e 
níveis de arrecadação em cada país. Também diminuiu a população urbana que vive em favelas, 31%, mas ainda há 
100 milhões de pessoas vivendo em condições inaceitáveis na região, indica o estudo. 

Não há avanços em relação às metas formuladas sobre a cobertura florestal e a emissão de CO2. A taxa de des-
matamento na América Latina e do Caribe duplica a média mundial, mostra o estudo. Entre 1990 e 2005, a superfície 
coberta por bosques na região foi reduzida em 7%, equivalente à perda de quase 69 milhões de hectares. 86% dessa 
perda foi registrada na América do Sul, especialmente na Amazônia. Ainda que alguns países como Chile e Uruguai 
tenham aumentado sua superfície florestal através de plantações industriais de larga escala, estas não podem substituir 
as funções ecológicas e de proteção da biodiversidade dos bosques naturais que foram eliminados, afirma o estudo.

Entretanto, as emissões de dióxido de carbono causadas pela queima de combustíveis fósseis e a produção de 
cimento aumentaram em termos absolutos. Entre 1990 e 2005, as emissões de CO2 cresceram cerca de 41%, embora 
a relação entre estas e o PIB tenha decrescido levemente. De acordo com esse incremento, as emissões totais e 
per capita regionais representam uma pequena fração das registradas em países desenvolvidos. 

Em 2004, durante a Assembleia Mundial da Saúde, o diretor-geral da OMS, Dr. Lee Jongwook, pediu que se 
formasse uma comissão que reunisse as evidências “sobre as causas ambientais e sociais das desigualdades na 
saúde e as formas para superá-las, proporcionando as orientações necessárias a todos os programas da OMS”.75  
Surgiu assim a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde, cujo propósito foi gerar recomendações baseadas 
na evidência disponível de intervenções e políticas apoiadas em ações sobre os determinantes sociais que melhorem 
a saúde e diminuam as desigualdades sanitárias. Para atingir esse objetivo, a comissão trabalhou durante três anos.76 

Os resultados foram conhecidos em 2008 na publicação Reparar as desigualdades em uma geração: atingir a igual-
dade sanitária atuando sobre os determinantes sociais da saúde, apresentada com o relatório final dessa comissão. 
Nessa publicação, destaca-se que “reduzir as desigualdades em matéria de saúde é um imperativo ético. A injustiça 
social está acabando com a vida de muitas pessoas”. No relatório, são abordadas as condições de vida cotidiana, os 
aspectos mais evidentes do nascimento, o crescimento e a educação; a vida e o trabalho.77 

Em dezembro de 2009, em Copenhague, Dinamarca, realizou-se a 15a Conferência Internacional sobre a Mu-
dança Climática, denominada COP 1578 e organizada pela Convenção Marco das Nações Unidas sobre a Mu-
dança Climática (CMNUCC), que organiza conferências anuais desde 1995 com a finalidade de preparar futuros 
objetivos para substituir os do Protocolo de Kyoto, que termina em 2012. Na conferência, credenciaram-se 34 
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mil pessoas entre delegados dos 192 países-membros da CMNUCC, especialistas em clima, representantes de 
organizações não governamentais e imprensa. Essa reunião foi o término de um processo de preparação que 
teve início em Bali, em 2007, com uma “Folha de Rota”, adotada pelos países-membros. O objetivo final era  
a redução mundial das emissões de CO2 em ao menos 50% em 2050 em relação a 1990, e, para consegui-lo, os países 
deveriam propor-se objetivos intermediários. Assim, os países industrializados deveriam, em 2020, reduzir suas 
emissões de gases de efeito estufa entre 25% e 40% em relação aos níveis de 1990 e alcançar uma redução entre 80% 
e 95% para 2050. Novamente, apesar dos desencontros entre as delegações, chegaram a certos acordos, entre eles,  o 
de reduzir emissões de GEI, evitando que a temperatura do planeta aumente em mais 2% para 2100, e que os países 
proporiam planos de reduções adicionais entre 2010 e 2020. Também se acordou que a verificação da redução de 
GEI nos países industrializados será objeto de escrutínio internacional, enquanto nos países em desenvolvimento 
se fará seguindo recomendações internacionais. Foi proposto que, entre 2010 e 2012, os países industrializados con-
tribuirão anualmente com cerca de US$ 30 bilhões para financiar atividades de moderação e adaptação nos países 
em desenvolvimento, e os montantes poderiam elevar-se a US$ 100 bilhões em 2020. Isso incluirá US$ 3,5 bilhões 
destinados aos países tropicais para ajudar a preservar a floresta. No entanto, ficaram pendentes assuntos relevantes, 
entre eles: chegar a acordos vinculantes sobre a redução de GEI para 2050, tanto para países industrializados quanto 
em desenvolvimento; definir mecanismos para comprovar as declarações em países em desenvolvimento; definir os 
montantes financeiros, quem paga o quê, como e quando; efetuar melhor distribuição dos compromissos assumi-
dos e chegar a acordos quanto à escala nacional e regional relacionados à redução do desmatamento. Espera-se que 
esses acordos possam ser finalizados na COP 16, que acontecerá em Cancun, México, no final de 2010.79 

Aproximações para uma governança na saúde ambiental  
na América Latina e no Caribe

Alguns antecedentes

Entre as primeiras iniciativas para se conseguir uma governança, a escala internacional dos principais problemas 
ambientais no continente remonta ao fim do século XIX, quando as epidemias de febre e cólera assolavam vários 
países das Américas. Na década de 1870, uma epidemia de febre amarela propagou-se pelo Brasil, Paraguai, Uru-
guai e Argentina. Somente em Buenos Aires ocasionou mais de 15 mil mortes. Em 1878, através de rotas co-
merciais marítimas, chegou aos Estados Unidos e desencadeou uma importante manifestação ao longo do vale do 
rio Mississípi, produzindo mais de 100 mil casos e 20 mil mortes. Era evidente que, sem ações acordadas em nível 
internacional, não seria possível combater essa enfermidade. Em resposta a essa necessidade, foi realizada em 
Washington, DC, em 1881, a 5a Conferência Sanitária Internacional, com a participação de dez delegados de países 
do continente americano e especialistas em temas médicos procedentes de quatro países. A finalidade inicial foi 
“instituir um sistema internacional de notificação sobre a situação sanitária real nos portos e lugares...” que permi-
tisse instituir as medidas efetivas de saneamento e higiene para a sua prevenção e controle.80 

Já nessa época começava a se compor o movimento em prol da cooperação interamericana. Em 1880, a 1a Confe-
rência Internacional dos Estados Americanos, celebrada também em Washington, DC, reuniu-se com o propósito 
de compilar e divulgar informações comerciais. A segunda conferência, celebrada na Cidade do México em 1901, 
recomendou que se fizesse uma convenção geral de representantes dos escritórios de salubridade das Repúblicas 
Americanas. Acatando essa recomendação, a 1a Convenção Sanitária Internacional das Repúblicas Americanas foi 
realizada em Washington, DC, no final de 1902. Essa data marcou o início da série de conferências sanitárias 
pan-americanas que se realizaram a cada quatro anos e a própria criação da OPAS.81 

Um dos documentos mais significativos para a governança foi a adoção do Código Sanitário Pan-americano du-
rante a 7a Conferência Sanitária Pan-Americana, celebrada em Havana, Cuba, em 1924, e suas emendas posteriores 
adotadas em 1952.82 Cabe mencionar que esse código foi um dos principais antecedentes do Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI), adotado pelos países no ano de 1969 e, como tal, representou a primeira iniciativa multilateral 
de elaborar um marco eficaz para prevenir a propagação internacional da enfermidade, em especial para vigiar, in-
formar e controlar seis enfermidades transmissíveis: cólera, peste, febre amarela, varíola, febre recorrente e tifo. Em 
1973, por emenda foram incluídas provisões adicionais para a cólera, e, em 1981, o código foi novamente revisado 
para descartar a varíola, erradicada por meio de um esforço internacional sem precedentes. Após um processo de 
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revisão extenso e minucioso, a Assembleia Mundial da Saúde adotou, em 2005, uma importante atualização com a 
finalidade de prevenir a propagação internacional de enfermidades, proteger contra essa propagação, controlá-la e 
dar uma resposta de saúde pública proporcional aos riscos e às ameaças para a saúde pública, e, ao mesmo tempo, 
evitar as interferências desnecessárias com o comércio internacional.

Para o objetivo dessas regulamentações, o termo “emergência de saúde pública de importância internacional” sig-
nifica um acontecimento extraordinário, em que, “de conformidade com o presente regulamento, determinou-se que a 
causa da propagação internacional de uma enfermidade constitui uma ameaça para a saúde pública de outros Estados e 
em consequência poderia exigir uma resposta internacional coordenada”.83 Deve-se também mencionar que o novo RSI 
inclui atos bioterroristas, produto dos lamentáveis eventos registrados nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001.

O novo RSI entrou em vigor em 15 de junho de 2007 e determina que, para o ano de 2012, os países desen-
volverão, fortalecerão e manterão suas capacidades básicas para detectar, avaliar e intervir para controlar eventos de 
saúde pública de importância internacional, incluindo aquelas associadas ao ambiente. Especifica também as obriga-
ções que devem ser cumpridas pelos escritórios da OMS, tanto a sede quanto os escritórios regionais ou dos países.84 

Durante a primeira metade do século XX, quase todos os países da região das Américas já tinham instituído 
seus ministérios, secretarias de saúde ou seus equivalentes e estes eram responsáveis por vigiar, prevenir e atender 
aos problemas de saúde causados por um saneamento insuficiente. Em função desses antecedentes e fortemente 
influenciados pelas conclusões da Reunião de Estocolmo em 1972, alguns dos países da região, como foi o caso 
do México,85 ampliaram as responsabilidades de seus ministérios da saúde para acomodar os desafios emergentes 
relacionados com a deterioração e a contaminação dos ecossistemas (Ver Quadros 3.2 e 3.3).

Reformas da saúde

Na década de 1980 era comum escutar que os sistemas de saúde da América Latina eram pouco efetivos, parciais 
e que a situação da saúde estava abaixo do esperado para o nível de desenvolvimento econômico da região. Em 1990 
e com a finalidade de reverter essa situação, e coincidentemente com uma grave crise econômica internacional, foi 
formulada uma série de reformas setoriais para incrementar a qualidade, eficiência e igualdade dos serviços de 
saúde mediante a implantação de sistemas administrados de serviços de saúde (Managed Care).86 Os argumentos 
mais importantes para o seu impulso giravam em torno da competência entre provedores, da privatização de servi-
ços, da redução da influência do Estado e da descentralização da administração.

Mal terminava essa década de reformas, descobriu-se que, enquanto os países desenvolvidos investiam em 
média 6,3% do Produto Nacional Bruto (PNB) em saúde, os países latino-americanos gastavam, em média, 
somente 2,5% do seu PNB.90 O relatório da Saúde Mundial de 1999, publicado pela OMS, demonstrou que, se não 
fosse produzido um aumento no investimento público em saúde, romper o círculo da pobreza e melhorar o estado de 
saúde das populações se tornaria impossível.87 A proporção de pobres (população com renda inferior a US$ 2,00/dia) 
nos países da América Latina e do Caribe aumentou de 22% da população total em 198788 para 24% no ano de 1993, 
e seu número absoluto cresceu para 110 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, 55 milhões de crianças menores de 
5 anos não tinham acesso a serviços de saúde, e a cada 100 mil nascidos vivos morriam 190 mães de causas relacio-
nada a gravidez, parto e pós-parto. 

Entretanto, essas reformas não alcançaram as metas propostas.89 A OPAS reconheceu recentemente que “as 
transformações nem sempre conseguem melhorar o acesso, a igualdade, a qualidade dos serviços ou, inclusive, 
aumentar a participação local. Em alguns casos, o alcance parcial desses objetivos esteve associado a peculiaridades 
das condições locais, às quais não se prestou a devida atenção”90 e, como efeitos adicionais dessa situação, tivemos 
a ausência da saúde pública nas prioridades da agenda do governo e as perdas de liderança e governança setorial.91 

É indiscutível que os sistemas de saúde tenham a responsabilidade de cumprir as ações para melhorar a saúde 
dentro do marco de funções inerentes à sua natureza: a) geração de recursos; b) financiamento; c) prestação de servi-
ços de saúde; e d) função de direção.92 Não obstante, hoje não tem sido fácil retomar o tema de governança e direção 
no setor saúde, especialmente pela confusão gerada pelas semelhantes definições de direção e governança.

Por sua vez, a OMS define a governança na saúde como a capacidade e obrigação de um governo de responsabili-
zar-se pela saúde e pelo bem-estar da população e de dirigir integralmente o sistema de saúde; essas responsabilidades 
devem ser exercidas em três aspectos, a saber: a) contribuir com visão e liderança ao sistema de saúde; b) coletar e 
utilizar informação e conhecimentos; e c) exercer influência mediante a regulamentação e outros mecanismos.93-100 
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Regulamentação e fomento sanitário da produção, comercialização, importação, exportação, 
publicidade e exposição involuntária de:

Medicamentos 
e tecnologias 
para a saúde

Substâncias 
tóxicas ou 
perigosas

Produtos 
e serviços

Saúde no 
trabalho

Saneamento 
básico

Riscos 
provenientes 

de fatores 
ambientais

•	 	Medicamentos.
•	 	Aparelhos	e	

dispositivos 
médicos.

•	 	Sangue	e	
hemoderivados.

•	 	Transplantes	de	
órgãos.

•	 	Serviços	de	
saúde.

•	 Pesticidas.
•	 Fertilizantes.
•	 	Precursores	

químicos.
•	 	Químicos	

essenciais.

•	 Alimentos.
•	 Bebidas.
•	 Tabaco.
•	 	Perfumaria	e	

beleza.
•	 Biotecnológicos.

•	 	Exposição	
laboral.

•	 Água.
•	 Mercados.
•	 Resíduos.
•	 Rastros.
•	 	Emergências	

sanitárias.

•	 Água.
•	 Ar.
•	 Solo.

Quadro 3.2 Política ambiental no México

Os primeiros antecedentes da política ambiental no México 
ocorreram nos anos 1940, com a promulgação da Lei de 
Conservação do Solo e da Água. Três décadas mais tarde, no 
início dos anos 1970, foi promulgada a Lei para Prevenir e 
Controlar a Contaminação Ambiental.

Em 1972, obteve-se a primeira resposta direta de orga-
nização administrativa do governo federal para enfrentar os 
problemas ambientais do desenvolvimento a partir de um en-
foque eminentemente sanitário, ao se instituir a Subsecretaria 
da Salubridade e Assistência.

Ao longo de quatro décadas (1940-1980), a estratégia 
de desenvolvimento nacional foi centrada no impulso para 
a industrialização por meio da substituição de importações. 
O meio fundamental foi a intervenção direta do Estado na 
economia, que incluía a proteção do mercado interno. A in-
dustrialização subordinou o desenvolvimentos das demais 
atividades econômicas, particularmente as do setor primário, 
gerou um modelo de exploração intensiva e extensiva dos 
recursos naturais, bem como um desenvolvimento urbano 
industrial que não previu seus efeitos ambientais nem regu-
lou adequadamente seus resultados em termos de utilização 
de resíduos, emissão de contaminantes da atmosfera ou des-
cargas nos veios de água. 

A partir de 1982, a política ambiental mexicana começou 
a ganhar um enfoque integral, e a Constituição foi reformada 
para criar novas instituições e ajustar as bases jurídicas e 
administrativas da política de proteção ambiental. Nesse ano, 
foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ecologia 
(Sedue) para organizar o cumprimento das leis e reorientar a 
política ambiental do país e, nesse mesmo ano, foi promul-
gada a Lei Federal de Proteção ao Ambiente. 

Em 1987, foi facultado ao Congresso da União legislar 
em termos da concorrência nos três níveis de governo em 
matéria de proteção ambiental. Com base nessa reforma e em 
leis anteriores, em 1980, foi publicada a Lei Geral do Equilíbrio 

Ecológico e Proteção ao Ambiente (Leegepa), a mesma que 
até hoje tem sido a base da política ambiental do país.

Em 1989, criou-se a Comissão Nacional da Água (CNA) 
como autoridade federal em matéria de administração da 
água, proteção vales hidrológicos e vigilância em cumpri-
mento às normas sobre descargas e tratamentos da água.

Em 1992, a Sedue foi transformada na Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Sedesol), e foram criados o Instituto 
Nacional de Ecologia (INE) e a Procuradoria de Proteção ao 
Ambiente (Profepa).

Em dezembro de 1994, foi criada a Secretaria do Meio 
Ambiente, Recursos Naturais e Pesca (Semarnat), instituição 
que nasceu da necessidade de formular a utilização de recur-
sos naturais e políticas ambientais no México a partir de um 
ponto de vista integral, articulando os objetivos econômicos 
sociais e ambientais. Essa ideia nasceu e cresceu, desde 1992, 
com o conceito de “desenvolvimento sustentável”.

Em 30 de novembro de 2000, mudou-se a Lei da Adminis-
tração Pública Federal, dando origem à Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentação 
(Sagarpa), pois se trata de fazer uma administração funcional 
que permita impulsionar uma política nacional de proteção 
ambiental que dê resposta à crescente expectativa nacio-
nal de proteger os recursos naturais e que consiga agir nas 
causas da contaminação e da perda de ecossistemas e da 
biodiversidade. A Semarnat adotou um novo formato insti-
tucional e uma nova estrutura, já que, atualmente, a política 
ambiental é uma política de Estado, onde o meio ambiente 
adquire grande importância ao ser estabelecido como um 
tema transversal inserido nas agendas de trabalho das três 
comissões de governo: Desenvolvimento Social e Humano, 
Ordem e Respeito e Crescimento com Qualidade.
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Em 5 de julho de 2001, publicou-se no Diário Oficial da 
Federação o “Decreto de Criação da Comissão Federal para a 
Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris)”, que estabeleceu 
a organização e o funcionamento de um órgão administrativo 
descentralizado da Secretaria da Saúde, com autonomia téc-
nica, administrativa e operacional, responsável pelo exercício 
das atribuições em matéria de regulamentação, controle e 
fomento sanitário nos termos da Lei Geral de Saúde e demais 
disposições aplicáveis. Esse novo órgão foi integrado pelas 
direções gerais de: Medicamentos e Tecnologias para a Saúde, 
Controle Sanitário de Produtos e Serviços, Saúde Ambiental, 
Laboratório Nacional de Saúde Pública e Direção de Controle 
Sanitário da Publicidade, unidades que faziam parte da ex-
tinta Subsecretaria de Regulamentação e Fomento Sanitário.

Com base nas reformas da Lei Geral da Saúde, publi-
cou-se no Diário Oficial da Federação, em 13 de abril de 2004, 
o Regulamento da Comissão Federal, o qual revogou o 

decreto de sua criação, ficando no âmbito de competência do 
órgão independente, como se mostra no quadro.

A princípio, os resultados da recém-criada Cofepris foram 
modestos, já que as estruturas programática e funcional eram 
as mesmas com as quais vinha operando a Subsecretaria de 
Regulação e Fomento Sanitário, mas com uma denominação 
diferente. Da mesma forma, as Direções Gerais continuaram 
realizando ações de regulação e controle sanitário em seus 
respectivos âmbitos de competência, com diferentes critérios 
e visões. As novas tendências para tornar mais efetiva a admi-
nistração pública tornaram necessário repensar a aprovação 
da Comissão Federal.

Referências

http://www.semarnat.gob.mx/Pages/inicio.aspx 
http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/tramites_y_
servicios_cofemer

Por outro lado, a OPAS define a função diretora em saúde segundo o exercício, pela autoridade sanitária, das 
responsabilidades e competências substantivas da política pública na saúde que não são delegáveis. Os ministérios 
da saúde são as principais autoridades sanitárias e, por conseguinte, são as entidades primárias responsáveis por 
exercer o direcionamento.

Direção e governança estão estritamente vinculadas ao convergir nos elementos fundamentais de condução 
ou liderança (que inclui a capacidade para orientar o setor e mobilizar os agentes em apoio à política nacional de 
saúde), regulamentação (que abrange o projeto e a aplicação do marco normativo da saúde que proteja e promova 
a saúde), harmonização da provisão de serviços (capacidade de coordenar os diferentes provedores e grupo de 
usuários com a finalidade de ampliar a cobertura de atenção equitativa e com eficiência) e a intersetorialidade.

O desafio diante de nós é o de ser capaz de integrar, a partir das perspectivas sistêmica e funcional, os desafios 
que exigem a multiplicidade de esforços coordenados com agentes de diversa natureza e pertencentes a muitos 
setores para alcançar o sonhado nível de saúde que desejamos para toda a população.

As diferentes rotas e espaços para uma governança da saúde ambiental na LAC

Considerando as complexidades e as multiplicidades de agentes envolvidos nas diferentes agendas ambientais e 
em fortalecer sua governança, diferentes países latino-americanos e caribenhos criaram progressivamente 
comissões nacionais sobre o meio ambiente com o propósito de harmonizar os espaços entre instâncias de governo, 
do setor produtivo e da sociedade civil. Simultaneamente, os ministérios de relações exteriores criaram unidades 
com maior competência técnica em temas vinculados ao desenvolvimento e ao ambiente, assumindo assim maior 
participação na diplomacia e governança das agendas internacionais.

Em geral, as comissões nacionais sobre o meio ambiente têm uma personalidade jurídica e patrimônio pró-
prios e funcionam de forma descentralizada como um serviço público e cujas funções mais relevantes se centram 
em propor políticas ambientais ao presidente ou ao ministro/secretário de ambiente; analisar e informar sobre o 
cumprimento e aplicação da normativa ambiental; administrar o sistema de avaliação de impacto ambiental, bem 
como o processo de elaboração de normas de qualidade ambiental e de emissão e atuar como um órgão de consulta, 
análise, comunicação e coordenação em matérias ambientais.

Nas últimas décadas, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), por intermédio de seu 
escritório regional, facilitou consultas intergovernamentais efetuadas com regularidade pelas mais altas autoridades 
ambientais da América Latina e do Caribe. Surgiu, assim, o Foro de Ministros de Meio Ambiente da Região. Durante 
as 14 reuniões realizadas até o momento, o foro consolidou-se como a mais representativa e importante afluência 
política da região, alcançando amplo consenso sobre políticas ambientais e respostas em nível regional.101 
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O apoio proporcionado pelo Pnuma/Orpalc, como a Secretaria do Foro, não se limitou à organização de reuniões 
e à preparação de documento de apoio; através dos anos, se desenvolveu uma aliança entre os governos e o Pnuma/
Orpalc, que contribuiu para fechar a brecha entre as agendas regionais e globais na área ambiental. Juntamente com as 
instituições internacionais, que se uniram ao foro como parte de seu Comitê Técnico Interagencial (Pnuma, PNUD, 
Cepal, BID e BM), o foro canalizou atividade de cooperação internacional na área ambiental na região. Essas institui-
ções auxiliam tanto na identificação de fontes financeiras para projetos e estudos como na coordenação de respostas 
rápidas e flexíveis a necessidades ambientais nacionais e regionais. É de se notar que os temas sobre a estreita interação 
entre o ambiente e a saúde não são incluídos de maneira regular nos foros de ministros do ambiente, criando-se assim 
um vazio que repercute no processo de formulação de políticas, programas e estratégias em saúde ambiental.

A OPAS, Pnuma/Rolac, Cepal, PNUD e a OEA como agências internacionais, bem como o BID e o Bloco 
Monarca, têm sido importantes promotores de espaço e momentos propícios, inclusive desempenhando funções de 
secretariado para facilitar o avanço dos processos da governança da saúde ambiental no âmbito latino-americano 
e caribenho. Cada uma dessas agências tem agido com suas respectivas contrapartes nacionais, seja de forma indi-
vidual ou de multiagências, impulsionando diferentes agendas de interesse regional, sub-regional ou nacional, res-
pondendo a pelo menos quatro diferentes tipos de iniciativas: a primeira, dando aos compromissos assumidos em 
foros globais; a continuidade segunda, a instância de mandatos emanados de seus respectivos órgãos de governo; a 
terceira, apoiando propostas principalmente sub-regionais; e a quarta, de natureza local em função das necessida-
des próprias de um ou vários países.

Além do papel catalisador das agências internacionais, é importante assinalar a precoce criação de agrupamen-
tos da sociedade civil e o papel que estes têm desenvolvido ao longo de décadas. Para ilustrar, podemos citar a As-
sociação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (Aidis),102 fundada em 14 de abril de 1948 com o apoio 
da OPAS como sociedade civil técnico-científica, sem fins lucrativos. Desde então, mantém ampla colaboração com 
essa agência e representação como observadores nas reuniões de seus órgãos de governo.

A Aidis congrega as principais instituições de profissionais e estudantes de 32 países da região das Américas 
que se dedicam à preservação ambiental, à saúde e ao saneamento. Atualmente, possui 32 mil associados em suas 
24 seções nacionais. A coordenação dessas atividades ocorre por meio das vinte divisões técnicas. A sede está loca-
lizada em São Paulo, de onde são coordenadas todas as suas atividades.

A Aidis tem como principais objetivos e atribuições:

•	 Criar consciência sobre os problemas ambientais, de saúde e de saneamento básico, propondo alternativas e 
soluções.

•	 Manter um estreito contato com os governos de cada um dos países da área, com a finalidade de buscar a 
execução de planos concretos de ação que, com o tempo, consigam recuperar, dentro do possível, atrasos em 
matéria de saúde, ambiente e saneamento.

•	 Ser uma instituição que ofereça eventos de atualização profissional sobre os temas inerentes à associação, esta-
belecendo permanentemente alianças estratégicas com universidades e institutos de educação.

O Centro Pan-americano de Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente (Cepis)103 foi criado, em 1968, como 
um dos centros pan-americanos da OPAS, com sede em Lima, Peru. Seu principal objetivo é oferecer aos países coo-
peração técnica em saneamento básico como determinante de saúde, tendo como marcos de referência promover 
a igualdade e o desenvolvimento sustentável, fomentando alianças estratégicas com os setores público e privado, 
associações civis e agências externas de cooperação técnica e financeira por:

a) Apoiar, assessorar e promover programas orientados para a expansão de coberturas e a melhora da qualidade de 
serviços.

b) Fomentar a mobilização cidadã mediante o acesso oportuno de informação por meio de programas de educa-
ção e higiene para enriquecer a participação responsável na busca do desenvolvimento sustentável.

c) Assessorar programas para a diminuição da vulnerabilidade diante de desastres naturais. Participar de ações 
de mitigação e durante emergências.

O Centro Pan-americano de Ecologia Humana e Saúde (ECO) foi criado, em 1974, após uma resolução dos ór-
gãos diretivos da OPAS,50 e foi fundado, em 1975, com sede no México. Todavia, não iniciou propriamente suas fun-
ções até 1980, ao receber do governo mexicano as instalações que o abrigaram até o final de 1997, quando mediante 
uma resolução dos órgãos de governo da OPAS o componente internacional ECO foi consolidado como Cepis.104 
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Quadro 3.3 Notas sobre a governança da saúde ambiental no Brasil

G. Franco Netto

Desde a sua origem até o fi nal dos anos 1970, o con-
ceito de saúde ambiental no Brasil se mantinha vinculado 
ao saneamento básico, dirigido essencialmente ao desen-
volvimento da ciência e da tecnologia, à formação dos recur-
sos humanos e ao fortalecimento institucional orientado 
ao aporte de serviços de abastecimento de água, sistema 
de esgoto sanitário, utilização de resíduos sólidos urbanos 
e desaguadouro. Esse movimento histórico foi essencial 
para contribuir com a criação da infraestrutura das cidades 
brasileiras de pequeno e médio portes e atualizar-se para 
contribuir com os serviços básicos da urbanização moderna, 
um fenômeno que ocorreu em grande escala no país a 
partir do modelo de desenvolvimento industrial e dos ser-
viços urbanos.

Nas décadas seguintes sobrevieram a estruturação dos 
grandes polos industriais, inclusive a expansão da indústria 
petrolífera e petroquímica e das fronteiras agrícolas, que 
criaram novas perguntas para a saúde pública brasileira: 
preocupações com a contaminação dos mananciais aquífe-
ros, exposição humana a substâncias agrotóxicas e a outros 
produtos químicos derivados da extração mineral e da 
industrialização e a contaminação atmosférica dos grandes 
centros urbanos.

Do ponto de vista da aquisição de conhecimentos para 
enfrentar essas situações, surgem núcleos acadêmicos condi-
zentes com a nova apreciação teórica da saúde ambiental, 
mediante a incorporação de conceitos de sistemas complexos, 
avaliação de riscos para a saúde relacionados com a exposição 
aos produtos químicos e os efeitos ambientais, entre outras 
coisas. No âmbito do Ministério da Saúde, foram estruturados 
os primeiros programas e serviços orientados para essa nova 
condição. Estávamos na metade da década de 1980. O país 
iniciava a aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente 
aprovada pelo Congresso Nacional em 1981, cuja lei instituiu 
o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Nesse período, são esta-
belecidas em Brasília as bases para a construção do Sistema 
Único de Saúde cujos fundamentos e princípios integram o 
meio ambiente no conjunto de determinantes da saúde e 
mostram-na como ente cooperador na defesa e promoção 
da qualidade ambiental.

Dentro do marco da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a “Cúpula da 
Terra”, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, a saúde ambien-
tal brasileira estabelece a origem e as bases de sua plata-
forma técnica e política contemporânea. Cabe enfatizar que 
esse processo foi planejado sob a infl uência de dois fenôme-
nos que, embora de origens distintas, contribuíram simulta-
neamente para isso: a diretriz da Organização Pan-americana 
da Saúde por meio do então Centro Pan-americano de 
Ecologia Humana e Saúde, com sede no México, orientada 
para o desenvolvimento de planos de apoio aos países-
-membros para a formação dos recursos humanos de 
ciência e tecnologia, a criação de serviços públicos, centros 
colaboradores e centros de referência em saúde ambiental 

com o objetivo de enfrentar os novos riscos para a saúde 
relacionados com a contaminação ambiental derivada da in-
dustrialização e urbanização da América Latina; e, em1991, 
a institucionalização do Sistema Único de Saúde no Brasil, 
mecanismo que criou condições para a organização de 
serviços de saúde com atuação sobre o meio ambiente, 
em sua condição de elemento integrante da determinação 
social da saúde e vinculado à promoção da saúde. Nesse 
contexto, a decisiva participação política do país na Con-
ferência Pan-americana sobre Saúde e Meio Ambiente no 
Desenvolvimento Humano Sustentável, realizada pela OPAS 
em Washington em 1995, teve como resultado a introdu-
ção do conceito de desenvolvimento sustentável na saúde 
pública brasileira, o qual contribuiu para o estabelecimento 
de novos acordos institucionais para que o setor de saúde 
fi zesse frente aos desafi os apresentados pela crise do meio 
ambiente mundial.

O Ministério da Saúde, então vinculado à Fundação Na-
cional da Saúde, com o apoio fi nanceiro do Banco Mundial, 
a partir de experiência previamente acumulada, concebeu 
em 1997 o Projeto Vigisus, orientado para o  fortalecimento 
da vigilância da saúde no Sistema Único de Saúde. A con-
cepção do projeto criou condições institucionais para for-
malizar a Coordenação Geral de Vigilância Ambiental na 
Saúde, abrindo campo para articular a saúde ambiental 
no país. 

A partir do início da década de 2000, esse caminho ofe-
receu condições para a coordenação estratégica da agenda 
de diferentes núcleos institucionais comprometidos com a 
estruturação de um projeto orgânico de saúde ambiental. 
Tendo como eixo central o fortalecimento da Coordenação 
Geral de Vigilância Ambiental na Saúde, essa rede abarcou 
a Organização Pan-americana de Saúde, a qual exerceu 
infl uência fundamental para colocar a saúde no centro da 
agenda dos dirigentes do Sistema Único de Saúde; do Grupo 
Temático de Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de 
Estudos Superiores em Saúde Coletiva, o qual agrupa intelec-
tuais e acadêmicos dedicados à saúde ambiental; da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), que possui enorme capacidade 
de produção nos campos da ciência e tecnologia, além da 
formação de pessoal em saúde ambiental; e da Comissão 
Intersetorial de Saneamento e Meio Ambiente do Con-
selho Nacional de Saúde, que, como integrante desse conse-
lho, reúne um conjunto de instituições governamentais e 
sociais interessadas em políticas públicas de interface com 
a saúde ambiental.

Essa coordenação dos programas de ação renovou a 
plataforma política da saúde ambiental estabelecida em 
torno na Conferência do Rio em 1992 e, o que é mais impor-
tante, materializou-a em diversos aspectos. Ao demonstrar 
vontade política, competência técnico-científica e capa-
cidade institucional, essa rede construiu um projeto que, 
no momento de atualizar a agenda internacional, isto 
é, no momento de incorporar o campo da saúde brasileira 
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na complexa agenda de sustentabilidade ambiental, tanto 
mundial como regional, se comprometeu a construir sua di-
mensão operacional na estrutura do Estado e da sociedade 
brasileira, desde o âmbito nacional até o local, incluída a 
singularidade de seus sujeitos.

A inserção da vigilância na saúde ambiental no âm-
bito das esferas federais, estaduais e municipais do Sistema 
Único de Saúde permitiu a ampliação de medidas sobre os 
determinantes ambientais da saúde. A tendência à universa-
lização da vigilância da qualidade da água para o consumo 
humano, a elaboração de protocolos de acompanhamento de 
populações expostas em mais de 2 mil zonas contaminadas 
e a detecção de populações vulneráveis às zonas sensíveis 
à contaminação atmosférica, a estruturação da capacidade 
de preparação e a resposta do setor de saúde aos desastres 
são manifestações concretas de ações de saúde ambiental. 
Soma-se a elas um conjunto emergente de iniciativas orien-
tadas para a  participação do setor de saúde nos mecanismos 
de licenciamento ambiental e a avaliação do efeito na saúde 
relacionados com políticas e projetos de desenvolvimento, 
programas de desenvolvimento de espaços, municípios e ci-
dades saudáveis, e coordenação de políticas e ações que per-
mitam a participação do setor de saúde na agenda nacional 
orientada para a mudança climática. O desenvolvimento de 
recursos humanos por meio de programas de estudos supe-
riores e cursos de curta duração e uma firme política de pro-
dução, análise e disseminação de informação são elementos 
estruturais da saúde ambiental no Sistema Único de Saúde.

A ação sobre os determinantes ambientais da saúde 
implica também a estruturação de uma agenda estraté-
gica intersetorial e transversal com os setores responsáveis 
por políticas e programas correspondentes. Nesse sentido, 
o Ministério da Saúde avalia progressivamente sua par-
ticipação em um grupo de foros colegiados, tais como o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, responsável pela 
regulamentação da Política Nacional do Meio Ambiente; o 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos, responsável pela 
Política Nacional de Recursos Hídricos; o Conselho Nacio-
nal das Cidades (ConCidades), responsável pela implemen-
tação e observação da Política Nacional de Saneamento, 
Habitação e Transportes; o Conselho Nacional de Defesa 
Civil, responsável por acompanhar a execução da Política 
Nacional de Defesa Civil; o Conselho Nacional de Proteção 
Nuclear, responsável por acompanhar o Sistema Nacional de 
Proteção Nuclear; a Comissão de Políticas de Desenvolvi-
mento Sustentável Saúde Ambiental e de Saúde do Traba-
lhador no âmbito da Secretaria de Vigilância Sanitária e do 
Programa 21 local, responsável pela sequência da implanta-
ção do Programa 21 no país, entre outros. Outras iniciativas 
pertinentes possibilitaram a introdução de medidas inter-
setoriais cujos exemplos são o Programa de Planejamento 
e Prevenção de Resposta Rápida a Acidentes Tecnológicos 
e por Produtos Perigosos e a Comissão Nacional de Segu-
rança Química, órgão do governo federal que coordena a 
agenda de segurança das substâncias químicas. As diretri-
zes e a gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde 
oferecem a possibilidade de que esses órgãos intersetoriais 
de planejamento e ação sobre os determinantes ambientais 

da saúde se multipliquem e se adaptem nas esferas estadu-
ais e municipais.

Ao mesmo tempo, a saúde ambiental brasileira adquire, 
em 2009, o reconhecimento institucional diferenciado na 
estrutura do Ministério da Saúde, substituindo o Depar-
tamento de Vigilância em Saúde Ambiental e de Saúde do 
Trabalhador no âmbito da Secretaria de Vigilância Sanitária 
e fazendo-se representar em todos os estados e capitais, 
observa-se enorme desafio na sua criação. Esse desafio da 
saúde ambiental consiste em estabelecer uma agenda polí-
tica que adquira progressivamente competência multisseto-
rial na atuação sobre o conjunto dos aspectos da saúde e do 
meio ambiente relacionados com o déficit de saneamento 
básico, a contaminação resultante da industrialização e a crise 
mundial do meio ambiente, orientada para a sustentabilidade 
socioambiental. A saúde ambiental deve articular o Sistema 
Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o 
Estatuto da Cidade (responsável pelo saneamento básico e 
pela infraestrutura urbana) e suas políticas, mediante a iden-
tificação de programas e planos que possam se desenvolver 
conjuntamente. Além disso, a saúde ambiental deve estar in-
tegrada ao projeto civilizador ampliado de garantia interge-
racional dos direitos dos cidadãos a uma vida sustentável, um 
desafio maior que se apresenta à sociedade contemporânea. 

Daí surgem outras agendas. De certo modo, a socie-
dade brasileira estabeleceu mecanismos de participação na 
construção de políticas públicas, aperfeiçoando seu papel 
na gestão e controle do Estado democrático brasileiro mo-
derno, fundado a partir da Constituição Federal promulgada 
em 1988. Associados ao fortalecimento das políticas setoriais, 
estabeleceram-se conselhos e conferências nacionais, essas 
últimas como mecanismos superiores de consulta à socie-
dade. Esses mecanismos incluem a participação direta de 
partes importantes dos setores representantes da sociedade 
brasileira na formulação e no acompanhamento das políticas 
públicas. As deliberações das últimas conferências nacionais 
de saúde, do meio ambiente e das cidades centraram-se na 
necessidade de realizar uma Conferência de Saúde Ambiental 
no país.

O presidente da República, por meio de decreto publi-
cado em 15 de maio do presente ano, convocou a 1a Confe-
rência Nacional de Saúde Ambiental, realizada em Brasília de 
9 a 12 de dezembro de 2009, precedida de conferências mu-
nicipais e estaduais, cujo objeto central foi definir diretrizes 
para a elaboração de uma política de saúde ambiental no país.

O processo da citada conferência mobilizou diretamente 
mais de 60 mil pessoas oriundas de cerca de 1.500 municí-
pios, aprofundando o debate e ampliando a base de agentes 
sociais e políticos comprometidos com a saúde ambiental 
nos campos, nas cidades e nas florestas como estratégia para 
reduzir e enfrentar a vulnerabilidade socioambiental, com o 
objetivo de ampliar o número de cidadãos e a qualidade de 
vida em territórios sustentáveis. A partir dessa conferências, 
surgem possibilidades para uma nova fase da saúde am-
biental no Brasil, que será mais participativa, multissetorial, 
empenhada e politicamente comprometida com o grande 
desafio de transformar a vulnerabilidade socioambiental em 
territórios sustentáveis.
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O ECO nasceu como resposta às necessidades emergentes no campo da contaminação ambiental e suas possíveis 
repercussões sobre a saúde humana. Durante décadas, os países da América Latina e do Caribe, ao buscar em seu pro-
gresso econômico e social, intensificaram projetos e ações com potenciais consequências negativas para a saúde, que 
demandaram novos enfoques, metodologias e recursos especializados para diminuir seus efeitos sobre a saúde humana.

Durante os 17 anos de operação, o ECO conferiu especial atenção à avaliação de riscos relacionados com a exposi-
ção a agentes químicos, bem como às intoxicações ocasionadas pelo uso inadequado de pesticidas, contaminação por 
resíduos de metais e contaminação atmosférica, entre outros. Foram produzidas 656 publicações,105 que tiveram ampla 
disseminação internacional e participação ativa no desenvolvimento de numerosos programas de formação de recur-
sos humanos, na grande maioria dos países da região, e foram, além disso, pioneiras na organização e promoção de 
redes eletrônicas de informação que, posteriormente, se consolidaram na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) da OPAS.

Reunião de Cúpula das Américas

Na Declaração de Princípios da Primeira Reunião de Cúpula das Américas de Chefes de Estado e de Governos, 
realizada em dezembro de 1994, em Miami, identificaram-se quatro temas prioritários de ação, um deles corres-
pondente a “garantir o desenvolvimento sustentável e conservar nosso meio ambiente para as gerações futuras”. 
Na mesma declaração, apela-se à OEA e ao BID para que ofereçam assistência aos países no cumprimento de seus 
compromissos, apoiando-se na OPAS e na Cepal.

No marco da citada declaração, entre os anos 1995 e 1998, efetivou-se o tema de energia limpa, que incluiu a eli-
minação do chumbo da gasolina, considerando seus efeitos neurotóxicos, que afetam de forma negativa o desenvolvi-
mento neurocondutor das crianças. Como resultado do programa “Eliminação do chumbo na gasolina na LAC”, sob a 
liderança do Banco Mundial e de outras agências de cooperação técnica, em 2006, em todos os países da LAC deixou-
-se de comercializar gasolina com chumbo, tendo-se alcançado, dessa forma, os objetivos propostos no programa.106 

Processos sub-regionais

Mercado Comum do Sul

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é uma união aduaneira integrada pela Argentina, pelo Brasil, Paraguai e 
Uruguai como países participantes. Foi criado em 26 de março de 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção.107 

Além destes, Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia são países associados ao Mercosul. Seus propósitos são:

•	 A livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países.
•	 O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum.
•	 A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os países integrantes.
•	 A harmonização das legislações para alcançar o fortalecimento do processo de integração.
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Os temas de saúde no Mercosul são atendidos em dois grandes foros. O primeiro, a reunião de ministros de 
saúde do Mercosul e países associados, foi estabelecido em 1995. O segundo é o subgrupo de trabalho (SGT) 
no 11, criado em 1996, cuja tarefa geral é a de harmonizar legislações e coordenar entre os países integrantes ações 
relativas à atenção da saúde, dos bens, dos serviços, das matérias-primas e dos produtos da área de saúde, vigilân-
cia epidemiológica e controle sanitário, com a finalidade de promover e proteger a saúde e a vida das pessoas, e 
eliminar os obstáculos ao comércio regional e a atenção integral e de qualidade, contribuindo, dessa maneira, com 
o processo de integração.

Os assuntos relacionados com o ambiente são atendidos pelo subgrupo de trabalho (SGT) no 6, cujo marco de 
referência foi estabelecido no Tratado de Assunção em 2001,108 no qual se estabelece que a preservação do ambiente 
deve ser um dos meios para se alcançar a ampliação de seus mercados, acelerando os processos de desenvolvimento 
econômico dos países integrantes com justiça social, em um contexto de livre-comércio e consolidação da união 
aduaneira, considerando-se as diretrizes básicas de política ambiental aprovadas pela Res. GMC no 10/94 e os prin-
cípios de desenvolvimento sustentável emanados da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992.

As áreas gerais de concentração temática do SGT no 6 foram: gestão sustentável dos recursos naturais; quali-
dade de vida e planejamento ambiental; instrumentos de política ambiental e atividades produtivas ambientalmente 
sustentáveis.

Comunidade Andina

Criado em janeiro de 1970, o Organismo Andino de Saúde-Convênio Hipólito Unanue, desde 1998, é a insti-
tuição do Sistema Andino de Integração, cujo objetivo é coordenar e apoiar os esforços que realizam os países- 
-membros, individual ou coletivamente, para a melhoria da saúde de sua população.109 

Coordena e promove ações destinadas a melhorar o nível de saúde de seus países-membros, dando prioridade 
aos mecanismos de cooperação que impulsionam o desenvolvimento de sistemas e metodologias sub-regionais. 
Nesse sentido, coordena com outros órgãos sub-regionais, regionais e internacionais as ações que atendam a esse 
fim. Suas ações estão enquadradas no Plano Integrado de Desenvolvimento Social (PIDS), que contempla os se-
guintes âmbitos temáticos: sócio-trabalhista, educação e cultura, desenvolvimento rural, segurança e desenvolvi-
mento social de fronteiras.

Comunidade Sul-americana de Nações

A Comunidade Sul-americana de Nações (Unasur) foi formada com a decisão dos presidentes da região, reunidos 
em Cuzco, Peru, em 8 de dezembro de 2004, e as declarações de Cuzco e Ayacucho são seus documentos de funda-
ção. Reflete um intenso processo de aproximação dos dirigentes políticos da região nos últimos anos.

Na Reunião de Cúpula de Brasília, de 30 de setembro de 2005, uma declaração presidencial definiu a Agenda 
Prioritária e o Programa de Ação da Comunidade, ao mesmo tempo que aprovou as declarações sobre a Conver-
gência dos Processos de Integração da América do Sul e sobre a Integração na Área de Infraestrutura.  Os seguintes 
pontos foram estabelecidos como áreas de ação prioritária: o diálogo político; a integração física; o meio ambiente; 
a integração energética; os mecanismos financeiros sul-americanos; as assimetrias; a promoção da coesão, inclusão 
e justiça social e as telecomunicações.110 

O Conselho de Saúde Sul-americano foi criado por decisão dos chefes de Estado e de governo da União das 
Nações Sul-americanas (Unasur), reunidos extraordinariamente em Salvador, em 16 de dezembro de 2008, com o 
fim de criar um espaço de integração em matéria de saúde, incorporando os esforços e as conquistas de outros meca-
nismos de integração regional, promovendo políticas comuns e atividades coordenadas entre os países da Unasur. 
O Conselho de Saúde Sul-americano foi constituído em 21 de abril de 2009 em Santiago do Chile.111 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica

O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) foi escrito, em 1978, pelos países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela com o objetivo de promover ações para o desenvolvimento harmônico do Vale 
Amazônico. Os países-membros assumiram então o compromisso comum com a preservação do meio ambiente e a 
utilização nacional dos recursos naturais da Amazônia. Em 1995, as oito nações decidiram criar a OTCA para fortalecer 
e implementar os objetivos do tratado; sua Secretaria Permanente foi estabelecida em Brasília em dezembro de 2002.112 
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A OTCA tem a convicção de que a Amazônia, por possuir um dos mais ricos patrimônios naturais do planeta, 
é estratégica para impulsionar o futuro desenvolvimento dos países e da região, um patrimônio que deve ser preser-
vado, mas essencialmente promovido em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável.

O Plano Estratégico da OTCA 2004-2012113 contempla, de forma ampla, diversos temas ambientais, mostrando 
que, na sua execução, serão observados as recomendações e os compromissos derivados das convenções multi-
laterais relevantes, tais como a Convenção sobre Diversidade Biológica, o Comércio Internacional de Espécies 
Ameaçadas, a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural e Mudança Climática, a 
Luta Contra a Desertificação, a Convenção de Ramsar sobre os terrenos úmidos, entre outros. Esse plano inclui 
também programas específicos da saúde e da saúde ambiental, reconhecendo que, durante as últimas décadas, a 
região sofreu profundas transformações em seus perfis epidemiológico, demográfico, educacional e ocupacional, 
devido à convergência de diversos fatores gerados pelo crescimento econômico e pela industrialização, aos pro-
cessos migratórios, à crescente urbanização, à emergência de novas atividades econômicas e à transformação dos 
modelos agropecuários.

Tratado do Livre-Comércio da América do Norte (TLCAN)

O Tratado do Livre-Comércio da América do Norte (TLCAN),114 conhecido também como Nafta, por suas iniciais 
em inglês (North American Free Trade Agreement), é um bloco comercial entre Estados Unidos da América, Canadá 
e México, que entrou em vigor em 1o de janeiro de 1994 e estabelece uma zona de livre-comércio. 

Desde 1994, Canadá, Estados Unidos da América e México colaboraram na proteção do meio ambiente da 
América do Norte, em virtude do Acordo de Cooperação Ambiental da América do Norte (ACAAN),115 o qual 
entrou em vigor ao mesmo tempo que o TLCAN, e representa o compromisso dos três países a favor de que a libe-
ração do comércio e o crescimento econômico na América do Norte sejam acompanhados pela cooperação eficaz 
e pelo contínuo melhoramento do desempenho ambiental de cada país.

Em conformidade, no marco do ACAAN, estabeleceu-se um organismo internacional, a Comissão para a 
Cooperação Ambiental (CCA), a fim de:

•	 atender às preocupações regionais relativas ao meio ambiente;
•	 ajudar a prevenir possíveis conflitos ambientais e comerciais;
•	 promover a aplicação efetiva da legislação ambiental.

Os órgãos que constituem a CCA são o conselho, o secretariado e o Comitê Consultivo Público Conjunto.
Um dos produtos da CCA foi o lançamento de um ambicioso projeto para a eliminação do DDT no controle 

da malária, cujo âmbito de ação se projetou além das fronteiras mexicanas, e, com o apoio do Pnuma/GEF, incluiu 
os países do Istmo Centro-Americano (Ver Quadro 3.4).

Comunidade do Caribe

A Comunidade do Caribe (Caricom, por suas iniciais em inglês) surge da assinatura do Tratado de Chaguaramas 
por parte de Barbados, Guiana, Jamaica, Trinidad e Tobago, em julho de 1973. A esse acontecimento se somou a 
assinatura do tratado de Antígua, Belize, Dominica, Granada, Montserrat, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia e São 
Vicente, em maio de 1974; com a assinatura do tratado por esses últimos, constituiu-se o que hoje se conhece como 
Comunidade do Caribe. Contudo, não se pode ver o Caricom como um evento isolado de realidades sociais 
e comerciais. Antes dele existiu a Federação das Índias Ocidentais, que foi uma tentativa falida de agrupar as ex-
-colônias britânicas entre 1958 e 1962; após essa tentativa, existiu um agrupamento mais bem-sucedido, conhecido 
como Carifta ou Associação do Livre-Comércio do Caribe (Caribbean Free Trade Association).116 

Em 1984, durante a Conferência de Ministros da Saúde do Caricom, foi criado o Conselho para o Desen-
volvimento Social Humano, composto por ministros designados pelos Estados-membros. Entre suas principais 
funções está a de promover a melhoria da saúde, incluindo o desenvolvimento e a organização dos serviços acessí-
veis a toda a comunidade, bem como os temas relacionados com o ambiente, o desenvolvimento sustentável e a 
saúde ambiental.117 

O Instituto Caribenho de Saúde Ambiental (Cehi, por suas iniciais em inglês) foi criado, em 1982, pelos minis-
tros da Saúde do Caricom para atender, de forma organizada, aos problemas associados à saúde ambiental da po-
pulação de língua inglesa do Caribe. Mediante um acordo dos governos-membros de Cehi, os principais objetivos 
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do instituto são: proporcionar cooperação técnica e assessoria aos seus membros em todos os âmbitos relacionados 
com a gestão ambiental, que incluem o abastecimento de água, a utilização de águas fornecidas e a eliminação fi nal 
de dejetos, os resíduos sólidos, a utilização integral do recurso água e sua gestão em zonas costeiras, que englobam 
a contaminação da praia, a contaminação do ar, a saúde ocupacional, o controle de vetores, a contaminação agrícola 
e o controle de pesticidas, desenvolvimento do meio ambiente da instituição de prevenção e preparação, conservação 
de recursos naturais, desastres e aspectos socioeconômicos da gestão ambiental.118 

Conferência Centro-Americana sobre Ecologia e Saúde
Ecosal I, II e III

A Ecosal I foi realizada em El Salvador, em setembro de 1992.119 Participaram os ministros da Saúde, do Meio 
Ambiente, Recursos Naturais e Diretores de Comissões Nacionais do Meio Ambiente dos países da América 
Central, bem como o diretor da OPAS. Essa conferência foi convocada como parte das reuniões anuais do Setor de 
Saúde da América Central e do Panamá (Ressca). Nessa oportunidade, a agenda de trabalho da Esosal I retomou no 
contexto das realidades locais os debates da cúpula da Terra celebrada apenas dois meses antes, colocando especial 
ênfase naqueles assuntos relacionados com a extensão da cobertura dos serviços de água e saneamento; a segu-
rança química; a saúde dos trabalhadores e a interdependência entre o desenvolvimento sustentável e a saúde, cujas 
principais conclusões foram moldadas na Declaração sobre Ecologia e Saúde da América Central. Cabe mencionar 

Quadro 3.4  Programa regional de ação e demonstração de alternativas de controle de 
vetores da malária sem o uso do DDT (projeto DDT/Pnuma/GEF/OPS)

O DDT e seus metabólitos são compostos tóxicos que per-
sistem no ambiente e podem se acumular nos organismos 
vivos e, nos seres humanos, a produzir, longo prazo, efeitos 
nocivos sobre sua saúde. O México e os sete países do Istmo 
Centro-Americano utilizaram, em grande escala, o DDT desde 
meados do século XX para o controle de vetores da malária, 
estimando-se que nos últimos quarenta anos borrifaram pelo 
menos 85 mil toneladas de DDT em casas e nos arredores em 
zonas endêmicas desses países.

O México, desde o fi nal da década de 1990, implantou a 
estratégia promovida pela OMS de “fazer retroceder a malá-
ria”, dando ênfase ao “Controle Focalizado” da malária sem o 
uso do DDT.

Adotando o modelo mexicano, os países mesoamerica-
nos e a OPAS, com o apoio de Pnuma/GEF, vêm executando 
o projeto indicado, cujos dois componentes mais importan-
tes com relação à governança se referem à execução de ex-
periências de demonstração em localidades maláricas para 
o controle de vetores sem usar DDT nem outros pesticidas 
persistentes e à eliminação dos remanescentes de DDT e ou-
tros Contaminantes Orgânicos Persistentes (COPs) nos oito 
países participantes.

O eixo estratégico do primeiro componente foi a realiza-
ção de ações de controle da malária mediante a focalização 
e o controle de criadouros com a participação social e dos 
governos sem o uso do DDT. As intervenções foram realizara-
das com enfoque intercultural, com um componente especí-
fi co para as comunidades indígenas participantes do projeto. 

Essas intervenções culminaram no marco de estratégias glo-
bais como a promoção da saúde, a iniciativa de municípios, 
cidades e comunidades saudáveis, a atenção primária na 
saúde e a atenção primária ambiental.

Apoiadas por um enfoque ecossistêmico, o projeto não 
só desenvolveu uma combinação de medidas múltiplas de 
controle de vetores, como também incorporou a mobilização 
da comunidade, a participação intersetorial e transdisciplinar 
e intercultural como estratégias centrais de suas ações.

Durante os quatro anos de execução desse compo-
nente, foram apresentados 7.434 casos de malária nas áreas 
demonstrativas, diminuindo de 2.439 casos em 2004 para 914 
casos em 2007, o que representa uma redução de 62,5% no 
total de casos.

Com relação ao segundo componente, nos países par-
ticipantes, o projeto fez um levantamento de estoque de 
DDT e outros COPs. Na época, reembalou e incinerou 87 to-
neladas de DDT no México e, atualmente, trabalha na reem-
balagem de 113 toneladas de DDT e outros COPs nos países 
Centro-Americanos.

Referências

▼▼ PAHO. Regional Program of Action and Demonstration 
of Sustainable Alternatives to DDT for malaria vector 
Control in Mexico and Central America. Progress Report 
Washington, DC, 2008.
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que o incipiente processo de integração centro-americana (Sica) apoiou a realização das Ecosais por meio de sua 
Comissão Centro-Americana de Ambiente e Desenvolvimento (CCAD).

A Ecosal II foi convocada em setembro de 1993,120 em Tegucigalpa, Honduras. Anteriormente a essa con-
ferência, cada um dos países centro-americanos realizou reuniões nacionais com a finalidade de identificar 
prioridades e linhas de trabalho orientadas para defi nir um Plano de Ação Centro-Americano sobre Ecologia e 
Saúde (Paces) com um horizonte defi nido até 2000. Uma vez aprovado o Paces, foram iniciados os primeiros con-
tatos para identifi car possíveis doadores externos.

A Ecosal III foi realizada em Manágua, Nicarágua, em setembro de 1994.121 Nessa ocasião, foram analisados os 
avanços realizados em relação às metas propostas no Plano de Ação.

Em 1994, os representantes Centro-Americanos subscrevem a Aliança para o Desenvolvimento Sustentável.122 

Nessa data, nasce também o projeto Meio Ambiente e Saúde no Istmo Centro-Americano (Masica),123 apoiado pela 
OPAS como um dos programas para o desenvolvimento sanitário e ambiental da região, inscrito também como 
parte da Iniciativa de Saúde para América Central (Isca). Esse programa contou com o apoio fi nanceiro de agências 
bilaterais nórdicas, em particular Morad, ASDI e Danida.

Um dos produtos mais importantes gerados a partir das conferências Ecosal e de Masica foi o desenvolvi-
mento do projeto Aspectos Ocupacionais e Ambientais da Exposição a Pesticidas no Istmo Centro-Americano 
(Plagsalud), executado entre 1994 e 2003 pelos sete países da sub-região com o apoio da OPAS e com o fi nancia-
mento complementar da Danida (Ver Quadro 3.5).

Um dos projetos apoiados por Masica foi o de Conservação dos Recursos Hídricos e Vigilância da Qualidade 
da Água, Proagua,124 orientado principalmente para as zonas rurais e para a capacidade institucional de conservar 

Quadro 3.5  Aspectos ocupacionais e ambientais da exposição a pesticidas no Istmo Centro-
-Americano (Plagsalud)

A América Central tem sido uma das principais sub-regiões 
importadoras per capita de pesticidas no mundo. Esse em-
prego excessivo tem causado problemas significativos na 
saúde humana, tanto pelas intoxicações agudas como pelos 
efeitos crônicos, além do dano causado ao meio ambiente em 
vales, desmatamento, perda de espécies e contaminação de 
alimentos, entre outros.

As principais áreas de trabalho da Plagsalud foram a Vigi-
lância Epidemiológica de Intoxicações Agudas, a Coordenação 
Intersetorial e Interinstitucional, o Fortalecimento da Legisla-
ção Existente sobre Pesticidas, Educação e Investigação.

Os resultados globais mais importantes obtidos por 
meio da execução desse projeto foi, sem sombra de dúvida, 
a tomada de consciência sobre essa problemática nos aspec-
tos de prevenção, controle e emprego de alternativas ao uso 
de pesticidas por parte da sociedade civil e de maneira espe-
cial pelos trabalhadores e pela comunidade mais exposta e 
pela incorporação do tema de pesticidas pelos próprios go-
vernos, que o colocou na agenda de suas prioridades. Como 
exemplo podemos mencionar uma das conquistas obtidas 
através do componente legislativo.

Conscientes da importância que, para os países dessa 
sub-região, representa a melhoria da legislação, o projeto 
Plagsalud apresentou a consideração dos ministros da Saúde 
dos países do Istmo Centro-Americano e da República Do-
minicana (Reescad) uma proposta de acordo, a qual foi apro-

vada por unanimidade em Honduras durante sua 16a reunião 
em setembro de 2000 e cujo texto é o seguinte:

É evidente o esforço dos países da sub-região no de-
senvolvimento de programas e projetos de prevenção e 
controle de riscos associados a problemas de saúde e am-
biente e nesse campo se aprecia a gestão no controle de 
pesticidas. Em vias de continuar e concretizar as ações, 
solicita-se aos ministérios de saúde, agricultura, ambiente e 
recursos naturais que, de acordo com a legislação vigente e 
de forma conjunta, conduzam e apliquem medidas para res-
tringir o emprego de doze pesticidas que produzam maior 
número de intoxicações e mortes nos países da sub-região 
e que realizem os trâmites pertinentes para a proibição de 
outros 107 pesticidas.

Para o cumprimento desse acordo, todos os países 
da sub-região, por intermédio dos ministérios encarrega-
dos, trabalharam com êxito na preparação/aprovação dos 
instrumentos legais requeridos para as proibições desses 
pesticidas. 

Referências

▼▼ OPS. Projeto Aspectos Ocupacionais e Ambientais 
da Exposição a Pesticidas no Istmo Centro-Ameri-
cano. Informe Final. Washinton, DC, 2003.
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e/ou melhorar a qualidade dos recursos hídricos, bem como fortalecer os planos e programas nacionais e regionais 
de vigilância e controle da qualidade da água potável.

Como desdobramento do Proagua foram efetivadas melhorias e o fortalecimento institucional dos serviços 
e da qualidade da água acompanhados de uma redução na incidência de enfermidades diarreicas nos sete países.

Em  junho de 2004, os ministros da Agricultura, Ambiente e Saúde da América Central se reuniram na Gua-
temala sob o patrocínio do Sica125 para analisar as estratégias a serem adotadas em torno da gestão integrada dos 
recursos hídricos, a situação da segurança alimentícia e nutricional, o marco regulador sobre organismos vivos e 
modificados e a biossegurança na América Central. Em 2006, esse foro foi novamente convocado no Panamá,126 

quando então acrescentaram à lista de prioridades a preparação dos países da sub-região diante do risco da in-
fluenza aviária e o referente às estratégias agroambiental e de saúde da América Central com hidrobiológicos e 
mudança ambiental.

Reuniões de ministros da Saúde da região das Américas sobre  
temas ambientais

Em 1995, efetivou-se a Reunião de Ministros da Saúde e Ambiente da Região das Américas com o apoio da OPAS. 
Na reunião, os ministros adotaram a Carta Pan-americana sobre Saúde e Ambiente em Desenvolvimento Humano 
Sustentável (Copasad).128  

Na Carta Pan-americana, são expostos os princípios de uma política estratégica, estabelecidas prioridades 
comuns e responsabilidades compartilhadas entre todos os países da região. A carta conclui que, diante das condi-
ções e tendências que ameaçam aumentar a miséria humana, devem-se tomar medidas a favor da saúde e do meio 
ambiente no marco do desenvolvimento sustentável. Nesse compromisso, a OPAS assume a responsabilidade de 
levar a Secretaria Técnica e estimula os países das Américas a desenvolver planos nacionais de saúde e ambiente em 
estratégias de cooperação entre o setor da saúde e ambiente no marco de um desenvolvimento humano sustentável.

Os planos nacionais vão se transformando em estratégias sub-regionais. Destaca-se o trabalho realizado pela 
América Central na Reunião Especial do Setor Saúde da América Central (Ressca XII), na qual os ministros da 
Saúde e os chefes da Segurança Social da América Central convidaram os ministros do Meio Ambiente e os chefes 
das Campanhias de Abastecimento de Água a elaborar um Plano de Ação Regional da América Central: “Saúde 
Ambiental na América Central – uma visão do futuro dentro de um marco de integração”.129 

O trabalho sustentado dos países nesse tema com o apoio da OPAS e do Pnuma culmina no mandato que 
emana da III Reunião de Cúpula das Américas em abril de 2001:130 

Solicitar ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e a Organização Pan-americana de 
Saúde (OPAS) que apoiem a realização de um encontro regional entre os ministros do Meio Ambiente e da Saúde 
com o fim de avaliar o progresso alcançado, identificar áreas prioritárias em que haja necessidade de ênfase con-
tinuamente e iniciativas de cooperação, assim como de buscar formas que ajudem o progresso nas Américas e em 
nível mundial com vistas a contribuir com a Reunião de Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de 
2002, reconhecendo os vínculos entre os setores de saúde e meio ambiente (Item no 9 do Plano de Ação de Quebec: 
“Meio Ambiente e Gestão de recursos”).

A Segunda Reunião de Ministros da Saúde e do Meio Ambiente das Américas (MSMAA) foi realizada em 
março de 2002 em Ottawa, Canadá.131 Foi presidida por Environmental Canada e Heath Canada e teve os seguintes 
objetivos:

•	 Construir pontes entre os setores de saúde e meio ambiente para abordar temas comuns.
•	 Fortalecer a capacidade dos países do hemisfério para responder com eficiência aos temas de saúde e 

meio ambiente.
•	 Estabelecer mecanismos de acompanhamento que respondam aos problemas de saúde e nas Américas.
•	 Contribuir, conforme apropriado, para a Cúpula da Terra, em Joannesburgo, África do Sul. 

Entre os principais resultados dessa Segunda Reunião de Ministros da Saúde e Ambiente está o desenvolvi-
mento do projeto denominado Geosalud132 como um compromisso para fortalecer os programas e as estratégias já 
existentes orientadas para promover um ambiente mais sadio e melhor estado de saúde de suas populações dentro 
de um marco de políticas orientadas para gerar maior justiça, combater a desigualdade e a pobreza e fomentar formas 
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de desenvolvimento sustentável. Além disso, evidenciou-se o compromisso de apoiar o desenvolvimento e fortale-
cimento de capacidades para a elaboração de avaliações integrais do meio ambiente e saúde, “reconhecendo que a 
capacidade de realizar avaliações científicas é a chave para a adoção de decisões e a criação de consensos em torno 
de ações regionais e nacionais”.

Em resposta a essa iniciativa o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a Organização 
Pan-americana da Saúde (OPAS), em colaboração técnica com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Brasil, 
decidiram trabalhar conjuntamente para realizar esse mandato, mediante o Projeto GEO Salud, uma alternativa 
diferente, viável e confiável para a realização de avaliações integrais de problemas de meio ambiente e saúde na 
América Latina e no Caribe. Essa proposta consiste em um enfoque metodológico e um conjunto de instrumentos 
necessários para apoiar a produção regular de avaliações integrais desses problemas na região. A finalidade de 
GEO Salud é criar uma nova dinâmica de produção de informação científica confiável e baseada em um processo 
participativo que abarque as comunidades, dirigida aos decisores para orientá-los na implementação de políticas 
sustentáveis, a médio e longo prazos, para a solução integral de problemas relacionados à saúde e ao meio ambiente. 
Um conjunto de indicadores básicos e específicos, como um glossário de termos, foi desenvolvido como ajuda para 
a implementação do projeto.

Atualmente, essa estratégia metodológica é utilizada em provas piloto no Brasil e na Argentina e com o objetivo 
de fazer as adaptações pertinentes ao enfoque de acordo com o aprendido na prática.

A 2a Reunião de Ministros da Saúde e do Ambiente das Américas (Misama) foi realizada em Mar del Plata, 
Argentina, em junho de 2005.133 Nessa ocasião, os ministros decidiram que a cooperação regional deve se concen-
trar em três temas prioritários: o primeiro em torno da gestão dos recursos hídricos e resíduos sólidos; o segundo 
sobre a utilização segura de substâncias químicas, em particular em torno das obrigações que os países haviam 
assumido em relação aos convênios de Estocolmo, Roterdã e Basilea; o terceiro sobre a saúde ambiental das crianças, 
reconhecendo as ameaças ocasionadas pela transmissão das enfermidades emergentes e reemergentes. Para o 
cumprimento dessas prioridades, os ministros solicitaram o apoio da OPAS, do Pnuma/Rolac e da OEA.

Em função de seus respectivos mandatos, a OEA assumiu oferecer apoio à gestão dos recursos hídricos e re-
síduos sólidos; o Pnuma/Rolac, o referente à utilização das substâncias químicas; e a OPAS, o relacionado com a 
saúde ambiental infantil.134 Juntamente com a EOA e CDC, a OPAS vem trabalhando na preparação de um atlas 
sobre Saúde Ambiental Infantil nas Américas, bem como na geração de indicadores sobre o tema, além de ter co-
laborado em 2006 com a Comissão para a Cooperação Ambiental da América do Norte (CEC) na preparação do 
relatório “Saúde Infantil e Meio Ambiente na América do Norte – um Primeiro Relatório sobre Indicadores e Me-
dições Disponíveis”.132 Também como parte dos mandatos da 2a Misama a OPAS apoiou em diversos países latino-
-americanos e caribenhos a preparação dos Perfis Nacionais da Saúde Ambiental Infantil.

Lições aprendidas

1. Apesar de todos os acordos e negociações, as evidências disponíveis mostram que a deterioração ambiental 
continua e que seus impactos na saúde pública não são desprezíveis. De acordo com a OMS, aproximada-
mente 25% da carga de enfermidades em nível mundial são atribuíveis a causas ambientais.135  

2. As diferentes percepções e agendas dos diferentes agentes envolvidos na complexa trama ambiental e de 
saúde não puderam ser negociadas e implementadas de maneira mutuamente satisfatória entre os países 
industrializados, os emergentes e os menos favorecidos. Os países mais afluentes aos desastres e à degra-
dação ambiental que impactam com maior gravidade os países pobres sentem-se distantes disso, portanto, 
não se sentem ameaçados, apesar da crescente evidência sobre a inter-relação entre os muitos problemas 
ambientais.

3. O próprio processo de globalização, da forma como está sendo implementado, não é compatível, nem 
garante um desenvolvimento sustentável. Tudo indica que as políticas de mercado e do crescimento eco-
nômico foram mais favorecidas que as teses mais humanizadas baseadas na solidariedade, na justiça social 
e na ética. Apesar disso, certo otimismo é resgatado. Parece que novas administrações em países-chave 
começam a descobrir que as agendas verdes e a proteção social são novas fronteiras para o investimento e 
o crescimento econômico.

4. Em muitos dos países industrializados sempre prevaleceu um espírito ambivalente quanto ao fortalecimento 
dos espaços multilaterais, os quais acabaram por favorecer suas próprias agendas bilaterais. Entretanto, esse 
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espírito pode mudar à medida que os países reconhecerem a complexa trama dos problemas ambientais, em 
que ricos e pobres devem buscar soluções compartilhadas.

5. Ao longo das últimas décadas, esforços internacionais valiosos e qualificados como bem-sucedidos, por 
exemplo, o Programa Internacional de Segurança Química, foram sendo progressivamente abandonados, 
deixando à mercê do mercado a regulação de riscos importantes tanto para o ambiente como para a 
saúde humana.

6. No que se refere à saúde ambiental, é fundamental reconhecer que não foram realizados avanços efetivos na 
construção de bases de conhecimentos que permitam melhor apreciação dos perigos e riscos associados à 
exposição a contaminantes e a certos desequilíbrios nos ecossistemas, e ainda assim o tema continua sendo 
insuficientemente atendido ao menos nos países da América Latina e do Caribe. A saúde ambiente é atendida 
de forma incipiente. Seus programas tendem a ser mais reativos que proativos. As respostas são fragmentadas 
e os ministérios da saúde não incorporaram a saúde ambiental de maneira efetiva e transparente como parte 
de suas prioridades. A isso se soma a insuficiência crônica de recursos de toda espécie, humanos, tecnológicos 
e financeiros.

Desafios

Sem sombra de dúvida, os danos causados ao meio ambiente crescem e colocam em risco a existência das espécies 
(inclusive a humana). Muitos dos problemas manifestados na sociedade moderna são provenientes de padrões de 
comportamento inadequados originados de ações indesejáveis, realizados ao longo dos anos em favor de um cres-
cimento desenfreado. 

Seria inimaginável pensar que o planeta chegaria ao ponto de ter quadros de apresentar uma perspectiva apo-
calíptica de destruição em massa, com grandes repercussões para a qualidade de vida e de saúde das pessoas.

A partir desse programa extremamente adverso, o ambiente passou a ser reconhecido como um legítimo 
interesse da sociedade, com a consequente mobilização de alguns setores para a tomada de consciência de que a 
conservação de um ambiente saudável está intimamente vinculada com a conservação da própria espécie humana. 
Não obstante, o surgimento de uma nova ordem socioambiental assume o compromisso de todos (e não somente 
de determinados grupos) na tomada de decisões para reduzir ao mínimo os efeitos nocivos.

Cada pessoa precisa assumir a condição de “sujeito ativo” e atuar de forma preventiva na conquista de políti-
cas públicas centradas na saúde ambiental. A participação real da sociedade civil é fundamental para se alcançar 
esse desejo.

Como proposta, apresenta-se a articulação em redes para a conquista de uma “justiça ambiental” como instru-
mento importante para materializar a saúde ambiental no continente americano.

Os países em desenvolvimento são o lar de aproximadamente 80% da população global, e no futuro concen-
trarão uma proporção cada vez mais elevada da atividade econômica do planeta. Ainda assim, sua população é a 
que recebe maior impacto na saúde causado pela contínua e permanente degradação ambiental. Isso propõe 
importantes desafios:

1. Poderão os países em desenvolvimento manter um crescimento econômico consistente com os princípios 
de um desenvolvimento sustentável, considerando, sobretudo, as divergências entre os tempos políticos e 
técnicos e a frequente descontinuidade de seus programas?

2. Os países mais industrializados cumprirão suas promessas e apoiarão os países menos favorecidos, repassando 
a eles tecnologias e recursos complementares para ajudar a alcançar as metas propostas?

3. As agências do sistema internacional serão capazes de melhorar a coordenação de seus programas e compro-
missos e refletir essas ações nas estratégias e políticas no nível dos países?

4. Como equilibrar de maneira justa a distribuição de responsabilidades e os custos entre o Norte e o Sul?
5. Como incorporar de maneira efetiva as metas e ações relacionadas com a saúde ambiental nos planos e 

projetos de desenvolvimento e fazer com que as ações a serem executadas se reflitam nos níveis locais?
6. Como encontrar um equilíbrio entre os enfoques neoliberais que privilegiam as decisões econômicas e os 

conservacionistas a qualquer preço? Como avançar as agendas com um sentido pragmático e também 
responsável, incluindo o uso progressivo de tecnologias verdes?
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7. Como equilibrar os elementos políticos e legais relacionados com a soberania própria de cada uma das 
nações quando alguns dos problemas ambientais mais críticos requerem soluções supranacionais?

8. Como definir e incorporar nos acordos e tratados internacionais relacionados aos temas ambientais os pisos 
mínimos de ação que permitam alcançar soluções suficientes? Como conseguir acelerar os acordos de ma-
neira que estes evitem que os problemas se acumulem sem que se possam aplicar medidas corretivas apro-
priadas que protejam a saúde e o bem-estar da população?

9. Como assegurar que os países em desenvolvimento contem com os recursos necessários, incluindo tecnolo-
gias, recursos humanos e financeiros apropriados que lhes assegure estar em condições de cumprir as metas 
propostas nos tratados e convênios assinados?

10. Como superar os elementos de incerteza próprios associados à complexa relação causal relacionada com a 
saúde ambiental de modo que as recomendações a serem seguidas estejam apoiadas na melhor evidência 
possível, sobretudo no contexto em que os efeitos acumulados se estendem, com frequência, por longos 
períodos?
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Introdução

Este capítulo apresenta um panorama dos métodos atualmente recomendados para o campo da saúde ambiental e 
no exercício de vincular a saúde a uma agenda de desenvolvimento sustentável. Concentra-se no diagnóstico e na 

avaliação dos problemas relacionados com a saúde ambiental, considerando que a maioria deles será encontrada em 
esferas da atividade humana alheias ao setor de saúde pública, como as disposições concernentes ao uso da energia, às 
políticas de transporte, a regulamentação do uso de pesticidas ou regulamentação das construções. Por conseguinte, 
este capítulo aborda, de maneira parcial, as metodologias destinadas a promover a redução real dos poluentes e riscos 
associados, e a conservação ou reabilitação dos ecossistemas que sustentam a vida no planeta. Insiste-se na importân-
cia do rigor dos métodos e se formulam recomendações para fortalecer seu emprego na região.

Métodos mais recentes: uma análise ilustrativa

Métodos usados com relação à saúde ambiental

Doenças prioritárias que estão claramente vinculadas  
com o meio ambiente

Não são poucas as listas de doenças que possuem sólidos vínculos com o meio ambiente, como se pode deter-
minar mediante uma análise sistemática da literatura sobre o tema. Há vários séculos, foram identificadas 
diversas doenças infecciosas e tóxicas transmitidas através do ar, da água ou dos alimentos, e muitos países in-
cluíram em suas leis e regulamentos, assim como nos preceitos religiosos, medidas preventivas ou de proteção 
para combater as epidemias e evitar a propagação dessas doenças. Quando nossos sistemas de controle da qua-
lidade da água e dos alimentos funcionam adequadamente, muitas vezes podemos até esquecer a existência 
dessas ameaças, mas isso não acontece quando esses sistemas não existem ou não são eficientes. O mesmo se 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   67 17/10/2011   13:25:24



68 Determinantes ambientais e sociais da saúde

pode dizer da qualidade do ar em espaços fechados ou ao ar livre, ou no ambiente de trabalho. Várias doenças  
crônicas são causadas, propiciadas ou exacerbadas pela má qualidade do meio ambiente. Por isso, é importante incor-
porar um componente ambiental à vigilância de doenças crônicas quando isso é justificado pelos dados científicos.

O recente reconhecimento político da importância desses problemas na América Latina e no Caribe foi reite-
rado na Primeira Reunião de Ministros de Saúde e Meio Ambiente das Américas, realizada em Ottawa, em 2002.1 
Esse processo será descrito com mais detalhes no Capítulo 20. Contudo, vale a pena recordar as prioridades de 
saúde ambiental que foram identificadas nesse processo. Em 2002, as prioridades nas Américas eram: a) a gestão 
integrada dos recursos hídricos, incluindo a poluição da água e o saneamento básico; b) a qualidade do ar; c) as 
implicações para a saúde dos desastres naturais e antropogênicos; d) a gestão segura das substâncias químicas; 
e) os possíveis efeitos sobre a saúde causados pela variabilidade e pelas mudanças climáticas, em particular nos pe-
quenos Estados insulares em desenvolvimento; f) a saúde dos trabalhadores, incluindo as repercussões prejudiciais 
da infecção pelo HIV/Aids sobre a produtividade; g) a segurança alimentar e a inocuidade dos alimentos; h) a ética 
de desenvolvimento sustentável a partir de uma perspectiva da saúde e do meio ambiente.

Outro critério interessante para identificar as doenças prioritárias nas Américas utiliza as análises da carga de 
morbidade atribuíveis ao meio ambiente,2 que examina os fatores ambientais determinantes da saúde e a prevenção 
das doenças mediante ambientes mais saudáveis. Os perfis dos países contêm informação sobre alguns riscos essen-
ciais, obtidos por meio de pesquisas em todo o mundo, e oferecem estimativas aproximadas dos impactos na saúde da 
população, que permitem estabelecer as prioridades e escolher investimentos adequados que promovam a saúde. 
Os dados utilizados são provenientes do Programa Conjunto OMS/Unicef de Monitoramento de Abastecimento de 
Água e de Saneamento, efetuado em 2004, da Pesquisa Mundial de Saúde 2003 sobre a qualidade do ar em espaços 
fechados, de diversas fontes e estimativas do Banco Mundial e da OPAS/OMS sobre a qualidade de ar exterior, que 
abrangem o período de 1999 a 2004, e de outras fontes.2 Também contêm dados relacionados com a malária. Em-
bora essas estimativas possam estar um pouco desatualizadas, continuam sendo as melhores disponíveis e oferecem 
numerosas oportunidades para a ação. No Quadro 4.1, é apresentado um típico perfil do país juntamente com uma 
guia de leitura.

As estimativas desse tipo se baseiam no conceito epidemiológico da proporção da etiologia de determinada 
doença, que é atribuível a riscos evitáveis e que, em geral, se expressa em anos de vida ajustados em função das in-
capacidades (Avad) e das mortes. O método baseia-se em pesquisas acadêmicas efetuadas principalmente em países 
desenvolvidos, com interpretações dos especialistas aplicadas a países muito diferentes.3 Contudo, proporciona cál-
culos aproximados das possibilidades de prevenção quando se aplica a um país específico. Atualmente, existem 16 
edições publicadas da série sobre a carga de morbidade atribuível ao meio ambiente.4 Em comparação com outras 
regiões do mundo, a América Latina e o Caribe estão em uma situação relativamente vantajosa quanto à carga de 
morbidade atribuível ao meio ambiente, com exceção de um grupo de seis a oito países da região. Bolívia, Equador, 
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Peru (segundo o critério que se aplica para estabelecer as priori-
dades), onde são elevadas as taxas de mortalidade de crianças e adultos, poderiam se beneficiar com intervenções 
preventivas mais intensivas,5 especialmente no caso das doenças diarreicas relacionadas com a água, a higiene e 
o saneamento, as doenças respiratórias vinculadas ao uso de combustíveis altamente poluentes para cozinhar no 
interior das casas e a exposição ao chumbo. Além do mais, os estudos da carga de morbidade atribuível ao meio 
ambiente que consideram outros poluentes, como os pesticidas, permitiram identificar outros países prioritários.

Há algumas limitações inerentes às metodologias utilizadas para se estimar a carga de morbidade atribuível ao 
meio ambiente. As limitações e os problemas de qualidade dos dados iniciais (a mortalidade, a morbidade, a classi-
ficação, a notificação incompleta em algumas categorias, a exposição etc.) continuam sendo muito importantes. A 
comparabilidade das estimativas da carga de morbidade atribuível ao meio ambiente em países distintos depende 
muito da comparabilidade da qualidade dos dados sobre as exposições ambientais ou os efeitos sobre a saúde. 
Nessas estimativas também influenciam valores sociais incorporados na medição dos Avad6 ou outras medições 
similares, como os anos de vida ajustados em função de estado de saúde (Avas) ou os anos de vida ajustados em 
função da qualidade (Avac). No trabalho de Gold et al.,7 pode-se encontrar uma útil comparação e discussão dessas 
medições, os sistemas de ponderação aplicados pelos distintos grupos, seus efeitos sobre a medição e as decisões 
éticas subjacentes (frequentemente ocultadas). O emprego de uma margem de certeza de 95% na apresentação 
dos dados serve de lembrete dessas limitações inerentes. Todavia, essas medições sumárias da saúde da população 
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Quadro 4.1 Exemplo de um perfi l de país com guia para a interpretação

População
INB per capita
% de urbanização
% de pessoas que vivem em cidades com mais de 100.000 habitantes
População abaixo da linha da pobreza (nacional)
População abaixo da linha da pobreza (internacional, 
< US$ 1/dia)
Taxa de mortalidade de menores de 5 anos
Esperança de vida

185,4 milhões
US$ 8.230
84%
45%
22% (1998)
8% (2003)

34 por cada 1.000 nascidos vivos
70 anos

Carga de morbidade ambiental de alguns fatores de risco, por ano

Fator de risco Exposição Mortes
/ano

AVAD/1.000
hab/ano

Água, saneamento e higiene
(apenas para a diarreia)

Melhor água:
Melhor saneamento:

90%
75% 15.000 3,6

Ar intradomiciliar SFU% habitação: 13% 4.100 0,6
Ar exterior PM urbano médio 10: 35 ug/m3 12.900 0,6
Principais vetores da malária A. darlingi; A. nuneztovari; A. trianqutatus
Outros vetores importantes Lutzornyia intermedia; L. wellcom, L. pessoa, Culex quinquefasciatus

Carga de morbidade ambiental (preliminar), por ano.
Estimativa baseada na exposição regional e nos dados estatísticos nacionais 2004.

AVAD /1.000 per capita
Mortes
% da carga total

(taxa mundial mais baixa: 13, taxa mundial mais alta: 289)
37

233.000
18%

Carga ambiental por categoria de doenças  [AVAD/1.000 per capita/ano],

Grupo de doenças Taxa do país mais 
baixa no mundo Taxa do país Taxa do país mais 

elevada no mundo

Diarreia
Infecções respiratórias
Malária
Outras doenças transmitidas
por vetores
Câncer de pulmão
Outros tipos de câncer
Transtornos neuropsiquiátricos
Doenças cardiovasculares
EPOC
Asma
Doenças osteomusculares
Lesões por acidentes de trânsito
Outros traumatismos não
intencionais
Lesões intencionais

Outros indicadores
Uso de gasolina com chumbo 
Superlotação
Desnutrição (% com atraso do 
crescimento)

No
N/A

16% (1996)

Carga de doença por causas ambientais por país. PERFIS DO PAÍS - Guia de leitura

0,2
0,1
0,0
0,0

0,0
0,5

1,3
1,4

0,0
0,3
0,5

3,9
2,1
0,2
0,9

0,4
1,8

3,6
3,3

1,2
1,8
0,8
2,7
4,4

3,0

114
56
32

4,2

2,5
4,0

13
4,4

4,7
2,4
1,5

19
30

A saúde pública e o meio ambiente 
Genebra 2007

Organização Mundial 
da Saúde

7

Carga anual atribuível a três
fatores de risco

Indica o AVAD/1.000
evitável mediante ambientes

saudáveis (poderia ser utilizado para
comparações entre países)

Indica a carga de doença
do país que pode ser  evitada

através de ambientes
saudáveis (por exemplo para
comparações dentro do país)

Mortes evitáveis por 
ano mediante una gestão

ambiental apropriada

Indica a carga de
doença por causas 
ambientais que se

estende entre os grupos
de doenças no

país (por exemplo para
comparações dentro

do país)

Indica a carga de doença por 
causas ambientais ao comparar 

com outros países
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continuam sendo úteis para o propósito previsto de brindar a possibilidade de uma atribuição mais racional dos 
recursos nos investimentos relacionados com a saúde e o meio ambiente.

Medições do perigo e da exposição

Podem ser empregados diversos métodos para avaliar o perigo e a exposição a ele. Pode-se definir o perigo como 
uma situação que tem o potencial de causar danos ou prejuízos, sem necessariamente conduzir a eles. O risco 
é uma medida da vulnerabilidade (a exposição) a um possível perigo. No entanto, as avaliações do perigo tendem a 
se concentrar em perigos individuais, ao passo que as avaliações do risco levam em conta tanto o perigo como 
a exposição e podem ser aplicadas a agentes ou eventos individuais, acumulativos e/ou sinérgicos.

A avaliação do risco associado com a exposição a substâncias químicas e outros agentes nocivos pode ser 
medida com métodos diretos ou indiretos, ou mediante uma combinação de ambos. São pertinentes os métodos 
epidemiológicos e toxicológicos. Os métodos diretos se concentram em calcular a incidência e/ou a probabilidade 
de efeitos sobre a saúde atribuíveis a um ou mais agentes ambientais com base em medições diretas da exposição 
do indivíduo ao agente ou aos agentes. Requerem informação sobre exposições atuais ou passadas sobre as quais 
existam dados adequados para estimar os graus reais de exposição, assim como os efeitos sobre a saúde atribuíveis à 
exposição. A avaliação direta ou do conteúdo corporal consiste em medir a concentração de uma substância tóxica 
(ou um de seus metabólitos) no sangue, ou tecido adiposo, nos ossos, nos músculos, na urina, no ar aspirado ou 
em amostras de cabelo. Nesse caso, é necessário que exista um vínculo entre a medição direta e o grau de expo-
sição atual ou passada ao poluente. Os métodos quase diretos incluem a análise de poluentes presentes no ar, nos 
alimentos ou na água. Esses estudos demonstraram que, na América Latina, calcula-se que 100 milhões de pessoas 
respiram um ar que não está de acordo com as normas mínimas de qualidade e inocuidade, e esse cálculo não inclui 
as pessoas expostas à poluição do ar em espaços fechados e outras fontes em pequena escala.8, 9

Um método indireto de medição da exposição baseia-se em diversos processos para calcular a incidência 
ou a probabilidade da aparição de efeitos que, segundo se prevê, serão (ou foram) produzidos em seres humanos 
expostos a um ou mais agentes nocivos. Os estudos sobre a avaliação do risco são fundamentais para esse método 
(ver na seção seguinte). Frequentemente é utilizada uma combinação de ambos os tipos de métodos para estimar 
a exposição direta de um indivíduo a um poluente e os efeitos previstos de exposições indiretas, ou vice-versa. Esse 
procedimento é particularmente útil quando os dados concernentes à exposição são limitados ou se medem direta-
mente os possíveis efeitos sobre a saúde na população do estudo (por exemplo, a incidência de tumores ou da asma).

Com frequência os perigos ambientais são analisados utilizando-se dados geoespaciais reunidos em estudos do 
meio ambiente (por exemplo, geológicos ou atmosféricos). No macronível, é possível reunir informação com técni-
cas de observação a distância, apesar de estas requererem dados obtidos sobre o terreno com resoluções mais altas. 
As medições da exposição baseiam-se nos métodos diretos e indiretos mencionados anteriormente. Contudo, nesses 
casos, os possíveis efeitos sobre os fatores sociais e ambientais determinantes da saúde podem ser importantes para 
a análise dos efeitos do perigo sobre um indivíduo.

Os perigos técnicos (por exemplo, os resultantes da indústria ou do transporte) têm particular importância 
nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na América Latina e no Caribe, a OPAS10 adverte: tem-se feito 
muito pouco em termos de regulamentação e prevenção, e o setor de saúde está pouco preparado para enfrentar 
um desastre químico, radiológico ou de outra origem tecnológica em grande escala. O risco muito provavelmente 
aumentará paralelamente ao desenvolvimento econômico e à globalização do comércio.

Avaliação do risco

Todavia, a avaliação do risco pode ser aplicada em muitos contextos, como nos dos riscos microbiológicos, 
radiológicos ou traumáticos. Aqui, nos concentraremos na avaliação do risco toxicológico, que continua sendo 
muito importante para a vida cotidiana na sociedade química moderna.

O paradigma da Academia Nacional das Ciências dos Estados Unidos para a avaliação do risco toxicológico 
inclui quatro componentes: 1) a identificação do perigo, 2) a determinação da relação dose-resposta, 3) a avaliação 
da exposição e 4) a caracterização do risco.11 Na primeira etapa, são identificadas a situação e a substância química 
que representam um problema de saúde pública (por exemplo, a presença de chumbo na água potável, resíduos 
de determinado pesticida nos alimentos). Uma vez que se tenha identificado o perigo, o trabalho continua para se 
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determinar, com base em uma exaustiva revisão da literatura, o tipo de toxicidade que poderia desencadear a subs-
tância química estudada, assim como os mecanismos biológicos envolvidos.

Ao se fazer isso, é preciso estabelecer se a substância química se associa com um efeito cancerígeno ou não 
cancerígeno, em qual órgão é provável que se produza o efeito (“órgão afetado”), a porção tóxica responsável pelo 
efeito (o composto-base ou um metabólito) e o primeiro efeito adverso ou seu precursor conhecido em uma cas-
cata biológica que se produz na espécie mais sensível na medida em que se aumenta a dose testada (“efeito crítico”). 
Além do mais, é preciso prestar especial atenção ao valor probatório dos dados relacionados com a importância 
das diversas vias de exposição ao efeito tóxico. Na realidade, isso pode conduzir, por exemplo, à identificação de 
um produto como “provavelmente cancerígeno por via oral, mas não por inalação”.12 Evidentemente, essa classifi-
cação teria implicações diretas na avaliação do risco total, dependendo da via de exposição envolvida na situação 
humana analisada. Também seria importante no caso de exposições que possam ser produzidas por múltiplas vias, 
por exemplo, com o uso doméstico da água ao se tomar uma ducha (exposição dérmica e inalação) e ao se tomar 
um banho (exposição dérmica).13, 14

Quando se trata da determinação da relação dose-resposta, são preferíveis os dados concernentes a seres 
humanos, caso se disponha deles, mas raras vezes isso acontece, devido a considerações éticas. Em consequên-
cia, geralmente são utilizados estudos com animais. É identificado como um “estudo crítico”, ou seja, um estudo 
que inclua a espécie mais sensível pertinente para os seres humanos, baseando-se na aparição de um efeito 
“adverso” para a saúde com a dose mais baixa administrada na espécie testada que compartilha de mecanismos 
similares de toxicidade com o ser humano. Por exemplo, os dados de tumores em animais mediados por um 
mecanismo dependente de uma proteína que não é sintetizada no ser humano não seriam considerados per-
tinentes. No estudo crítico, estabelece-se um ponto de partida para a determinação da relação dose-resposta. 
Preferivelmente, retém-se a dose mais alta testada não associada com um aumento estatisticamente significativo 
de um efeito crítico (nível sem nenhum efeito adverso observado, Noael, sigla do inglês). Outra saída é optar 
pela dose testada mais baixa que se associa com um aumento desse tipo (nível do efeito adverso mais baixo ob-
servado, Loael, sigla do inglês). Como os valores do Noael ou do Loael são constituídos por pontos únicos na 
curva da relação dose-resposta e dependem de especificações experimentais, frequentemente se busca uma dose 
de referência (BMD, sigla do inglês) com a finalidade de explicar toda a curva da relação dose-resposta. A BMD 
consiste no intervalo mais baixo de confiança de 95% da dose associada com determinado aumento (5% a 10%) 
da incidência do efeito adverso.15

Um aspecto importante nessa segunda etapa é determinar se o efeito crítico é ou não cancerígeno. Quando se 
trata de um efeito não cancerígeno (por exemplo, teratogênico, sobre o desenvolvimento, neurotóxico), o pressu-
posto básico é que a curva da relação dose-resposta mostre um limiar da dose até o qual não se produz nenhum 
efeito. Ao contrário, o pressuposto para um efeito cancerígeno é que não existe um limiar e que apenas uma molécula 
pode desencadear o câncer, pelo menos no caso de substâncias químicas genotóxicas (por exemplo, mutágenos que 
interagem diretamente com o DNA). Não obstante, normalmente se considera o critério do limiar para cancerígenos 
que mostram uma modalidade de ação não mutagênica (epigenética) (por exemplo, os fatores do crescimento celular 
mediado por hormônios), ao passo que para os cancerígenos sem limiar se usa um “fator de inclinação”, expresso 
em termos de “um aumento do risco de câncer por unidade de exposição” (Figura 4.1).16 Para os efeitos com limiar, 
calcula-se a dose oral crônica de referência (RfD, em mg/kg-dia) ou a concentração de inalação de referência (RfC, 
em mg/m3) a partir do ponto de partida, dividido por vários fatores para compensar a incerteza gerada pelo uso de 
dados derivados de um contexto distinto do da exposição de populações humanas. Tradicionalmente, atribui-se um 
fator de incerteza de 10 a cada uma dessas extrapolações (para um fator total potencial de até 100.000, porém, um 
fator superior a 3.000 indicaria que não se dispõe de dados suficientes para determinar uma RfD ou uma RfC),15 a 
seguinte maneira:17

i) A extrapolação de animais ao ser humano, supondo-se que o ser humano seja mais sensível.
ii) A extrapolação do “ser humano adulto sensível” à “subpopulação sensível”.
iii) A extrapolação do Loael ao Noael.
iv) A extrapolação de subcrônico a crônico. 
v) Uma base de dados em potência incompleta.

É possível encontrar informação toxicológica útil sobre numerosas substâncias químicas em várias bases de 
dados (por exemplo, U.S. EPA, 2009; IPCS, 2009; Iarc, 2009; ATSDR, 2009; ver os sites na lista ao final do capítulo).18-21  
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A RfD, a RfC ou os fatores de inclinação são utilizados para fazer uma apreciação da exposição da população, 
calculada na terceira etapa da avaliação do risco toxicológico. Nesta última, utilizam-se vários pressupostos para 
estimar a absorção da substância química em questão por distintos meios do ambiente (por exemplo, a água, o 
ar e o solo) e por distintas vias de exposição. Podem ser consultadas várias bases de dados para obter os valores 
pertinentes das diferentes variáveis da exposição22-24. Essa comparação se constitui na quarta e na última etapas 
da avaliação do risco toxicológico, ou seja, a caracterização do risco. Para o efeito com limiar, a exposição de 
cada subgrupo da população (neonatos, crianças, idosos, mulheres grávidas, adultos etc.) é dividida pela RfD ou 
pela RfC para gerar um quociente de risco (RQ). Um RQ inferior ou igual a 1 indica que a substância química 
e a situação estudada não representam um risco importante para o subgrupo estudado. Pode-se calcular esse 
risco com as exposições, tanto crônicas como não crônicas, usando-se valores de referência determinados para a 
duração apropriada. Para os efeitos cancerígenos sem limiar, estima-se o risco de câncer multiplicando-se o fator 
de inclinação pela exposição diária média em toda a vida da população.

A RfD, a RfC e os fatores de inclinação do câncer podem ser usados para determinar normas ambientais apli-
cáveis a substâncias químicas na água potável,25, 26 no ar interior.27 Ao se fazer isso, utilizam-se pressupostos por 
omissão, como a quantidade de água ou de ar absorvidos por dia e o peso corporal médio. No caso de uma subs-
tância cancerígena, determina-se a pauta sobre a base de uma dose associada com um risco de câncer considerado 
insignificante, por exemplo, um caso adicional de câncer por milhão de pessoas depois da exposição durante toda 
a vida.28 Também se estabelecem normas para a qualidade do ar e limites ocupacionais para regulamentar as expo-
sições químicas de populações humanas, empregando-se métodos ligeiramente diferentes.29, 30

Entre as tendências atuais de melhora da avaliação do risco toxicológico, são usados cada vez mais méto-
dos estocásticos, como as simulações de Monte Carlo, com a finalidade de avaliar a variabilidade da população 
quanto às exposições a substâncias químicas. Esses métodos tornaram-se valiosos em vários casos, como na com-
paração do risco toxicológico com o risco infeccioso nas intervenções de controle de vetores,31 a interpretação de 
dados do biomonitoramento de populações com relação a poluentes da água potável32 e a determinação do risco 
de câncer na população causado pelo diclorometano.33 Também se realizam esforços para substituir os fatores de 
incerteza por omissão fatores baseados na ciência.34 Da mesma forma, trata-se de aperfeiçoar a avaliação da expo-
sição e da relação dose-resposta sobre a base da dosimetria interna no lugar da exposição externa. Nesse aspecto, 
os modelos farmacocinéticos com base fisiológica contêm instrumentos poderosos para efetuar extrapolações de 
uma espécie a outra, de uma via a outra e de uma dose alta a uma baixa.35, 36

Por outro lado, podem ser utilizados modelos empíricos para determinar valores biológicos de referência,37 
que, por sua vez, podem ser utilizados para avaliar o risco quando se dispõe de dados do monitoramento bioló-
gico de amostras de sangue, cabelo ou urina.38, 39 Nesse aspecto, Gosselin et al.40 avaliaram o risco da exposição 
ao metilmercúrio em populações amazônicas, com base em um modelo toxicocinético e medições de cabelos, 
enquanto Grandjean et al.4 estimaram o risco para a saúde da exposição a pesticidas organofosforados em crianças 
equatorianas, baseando-se na excreção de metabólitos na urina e na subsequente comparação com as concentra-
ções que se espera encontrar depois de uma exposição a RfD. A avaliação do risco também pode se basear em dados 
epidemiológicos, como o vínculo estudado por Monge et al.42 entre a exposição ocupacional dos pais aos pesticidas e 
a leucemia nas crianças da Costa Rica. Os resultados acumulados desses estudos têm levado alguns profissionais da 
saúde pública a estabelecer iniciativas regionais destinadas a reduzir a exposição da população a agentes tóxicos, 
como a Comunidade de Prática de Pesquisa de Ecossaúde para Reduzir a Exposição Tóxica na América Latina e 
no Caribe.43 Ao perseguir seus objetivos, essas iniciativas recorrem amplamente a enfoques de ecossaúde da saúde 
humana (Forget e Lebal, 2001).44

É preciso ser cauteloso ao interpretar os dados epidemiológicos com relação à causalidade. Todavia, embora a 
epidemiologia permite descrever muitas associações nas quais participam diversas doenças e possíveis fatores de 
risco; em geral, é difícil estabelecer um nexo causal. Isso acontece em particular na epidemiologia baseada na obser-
vação (em comparação com os ensaios clínicos). Como exemplo, mencionaremos a demora para que o cigarro fosse 
identificado como fator causal no aumento da incidência do câncer de pulmão: o cigarro foi reconhecido como fato 
etiológico desse tipo de câncer apenas em 1960, enquanto a suspeita da existência desse vínculo surgiu em 1940. Há 
dois passos principais a serem seguidos ao se interpretar os resultados de uma pesquisa etiológica: determinação da 
significação baseada na análise estatística dos resultados da pesquisa e determinação causal, que, em geral, utiliza 
resultados externos à pesquisa.45
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Determinação da significação

Utiliza-se uma pesquisa etiológica para comprovar a existência de uma associação entre uma exposição e uma 
doença. A determinação do significado implica chegar à conclusão, baseada na análise estatística, sobre se deve-se 
ou não rejeitar a ausência da hipótese de associação. Essa conclusão só pode ser estabelecida com credibilidade 
suficiente após uma análise estatística realizada apropriadamente. Isso, naturalmente, significa que foram utili-
zadas as provas adequadas, mas também que foram levados em conta os possíveis fatores de confusão e que se 
controlaram os riscos de erro. Este último ponto talvez seja objeto de descuido com grande frequência, apesar de 
sua importância. Sua análise varia conforme o resultado seja ou não significativo.

No caso de um resultado não significativo, deve-se colocar em dúvida o poder da pesquisa. Se o poder é sufi-
ciente, a pesquisa prevê conhecimentos científicos úteis. Mesmo quando não se permite aceitar a ausência da hipó-
tese de associação, é possível admitir a conclusão de que a força da associação entre a exposição e a doença (medida, 
por exemplo, pelo risco relativo) é inferior a determinado valor. Se a potência é muito débil, podemos nos restringir 
apenas à débil observação de que não era boa a qualidade do instrumento usado para comprovar a existência de 
uma associação entre a exposição e a doença, de modo que a conclusão aborda as deficiências da pesquisa como 
instrumento, mais que a essência do problema.

No caso de um resultado significativo, o risco de erro α deve ser controlado corretamente, o que significa que 
não nos colocamos na situação de chegar a uma conclusão acerca da existência de uma associação com um risco 
de erro superior a 5% (ou menos) requerido. Essa questão surge na maioria das pesquisas epidemiológicas porque, 
muito frequentemente, é preciso pôr à prova várias associações em uma mesma pesquisa.

Devemos, então, considerar que o risco α está apenas realmente controlado para a questão ou para as questões 
de interesse primário, que foram definidas a priori no protocolo. Para as outras associações que se devem estudar, 
seja porque sugeriram os dados ou porque se planejou a pesquisa de possíveis relações secundárias, devemos con-
siderar que o risco α está deficientemente controlado e que os resultados encontrados devem ser confirmados por 
um novo estudo.

Determinação da causalidade

A questão da causalidade surge quando há um resultado significativo. Isso implica saber se a associação encon-
trada entre uma exposição e uma doença corresponde a uma relação de causa e efeito. Essa questão tem sido tema 
de muitos debates filosóficos e não pretendemos analisar aqui essas distintas tendências do pensamento. O leitor 
interessado na discussão desses aspectos aplicados à epidemiologia pode consultar a excelente coletânea de textos 
reunidos por Rothman (1988). Não obstante, devemos mencionar que, mesmo com os melhores critérios de in-
terpretação, sempre é possível chegar a uma conclusão errônea acerca dos resultados de um ou mais estudos, por 
exemplo, ao rejeitar uma associação causal quando, na realidade, esta existe.

Ao se saber que não se pode chegar a uma conclusão sobre a existência de uma relação causal a partir de 
uma única pesquisa baseada em observações, devem-se examinar os aspectos que conduzem a ela e os que a 
contradizem. Em seguida, analisam-se os principais critérios causais. Vários autores propuseram critérios para 
facilitar a interpretação dos resultados de um ou mais estudos epidemiológicos. Os critérios mais conhecidos 
são os formulados por Hill, que remontam a 1965. Pode-se utilizar esses critérios somente depois de se elimi-
nar importantes desvios como possível explicação dos resultados significativos observados. Os critérios são  
os seguintes:

•	 A força da associação: é medida pelo risco relativo (RR). Quanto mais alto for o RR, mais forte será a asso-
ciação. Em geral, considera-se que a associação é fraca quando o RR é inferior a 1,5; e forte quando o RR 
é superior a 3. Como exemplo, no caso da associação entre o tabaco e o câncer de pulmão, considera-se 
que a associação é particularmente forte, com um RR de aproximadamente 10. O risco relativo associado 
com o fumo “secundário” (o fumo inalado pelos não fumantes) geralmente é inferior a 1,5 e, portanto, é 
considerado fraco. Quanto mais forte é a associação, menor é a probabilidade de o RR observado ser expli-
cado por uma confusão residual e, consequentemente, maiores são as probabilidades de que a associação 
seja causal. Assim, devemos recordar que, se a associação é verdadeiramente causal, não se pode ignorar 
um RR baixo. De fato, pode ser responsável por uma grande proporção de casos na população (quando a 
exposição é frequente ou a incidência da doença é elevada em sujeitos não expostos). 
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•	 A constância: quanto mais frequentemente se observar a associação em vários estudos realizados em distintos 
países e, se possível, com diferentes instrumentos, mais confiável parecerá a associação. Realmente, são poucas 
as probabilidades de que os mesmos erros apareçam novamente de forma similar em distintos contextos e com 
diferentes instrumentos de pesquisa. No entanto, também devemos reconhecer que, ao contrário, a presença 
de fatores contribuintes (fatores envolvidos no mecanismo causal) em algumas populações pode modificar a 
relação observada e, por conseguinte, fazer que varie o RR. 

•	 A especificidade: uma relação é específica quando a mesma causa produz sempre o mesmo efeito. Na realidade, 
como já mencionou Hill, esse critério é um fator interessante quando está presente, mas sua ausência certa-
mente não permite rejeitar a causalidade. De fato, a maioria das exposições ambientais (que muito frequen-
temente atuam de forma sistêmica) conduz a distintos problemas de saúde. São bons exemplos as intoxicações 
por chumbo ou arsênico.

•	 A temporalidade: a exposição sempre deve estar presente antes do surgimento da doença. Convém acres-
centar que ela deve estar presente durante o período de possível indução da doença, ou seja, aquele que 
precede o de latência. Em outras palavras, como se espera que um diagnóstico de câncer seja precedido por 
um período de latência de vários anos (cujo número varia segundo o tipo de câncer), uma exposição recente 
produzida nos meses anteriores ao diagnóstico provavelmente não será responsável pela aparição desse câncer. 
Todavia, a exposição recente pode ser um indicador de hábitos passados e, se um fator atua na progressão de 
um câncer, pode atuar nos meses finais de sua evolução. 

•	 A relação dose-resposta (denominada gradiente biológico por Hill): esse é o critério mais importante na toxi-
cologia para determinar o caráter tóxico de uma substância e estabelecer níveis de exposição seguros. Em 
geral, o efeito deve aumentar de maneira gradual paralelamente ao incremento da dose de exposição, mas nem 
sempre é assim. A curva U que descreve o efeito do consumo de álcool sobre as doenças cardiovasculares é um 
bom exemplo. Além disso, levando-se em conta as dificuldades encontradas em estudos retrospectivos para 
medir a exposição anterior, a curva de dose-resposta observada na epidemiologia pode ser muito fraca ou não 
existir, devido a erros na classificação dos sujeitos expostos. 

•	 A plausibilidade biológica: este é sempre um critério importante para se determinar a natureza causal de uma 
associação. Interpretações biológicas plausíveis podem explicar o resultado observado? Infelizmente, esse 
conceito é entendido de maneira diferente segundo o autor, o que provoca certa confusão. Na prática, se a 
substância estudada produz o mesmo efeito ou um efeito similar em animais, se estabelece a plausibilidade 
biológica. Quando só são positivos os estudos realizados em células (provas in vitro ou in vivo), é mais difícil 
chegar a conclusões sobre esse critério. 

•	 A coerência: refere-se à compatibilidade da observação com os conhecimentos ou observações que já se possui 
sobre o mesmo tema. Por conseguinte, é um conceito mais amplo que o da plausibilidade biológica. Por exem-
plo, pode englobar a coerência dos resultados de estudos ecológicos com estudos etiológicos ou, inclusive, a 
coerência dos resultados observados em um ambiente residencial e de trabalho. 

•	 A comprovação experimental: é a comprovação mediante a experimentação em seres humanos. Envolve prin-
cipalmente a comprovação experimental do desaparecimento do efeito quando desaparece a exposição. De 
fato, é difícil estabelecê-los em seres humanos, mas às vezes é utilizada com exposições breves e efeitos agudos 
(por exemplo, os casos de alergia). 

•	 A analogia: este é o conceito geral no qual as propriedades tóxicas de uma substância ou um agente podem 
ser deduzidas a partir do conhecimento da toxicidade de outros agentes ou substâncias da mesma família. 
Porém, embora seja interessante a priori, na prática, às vezes fracassa (por exemplo, com os hidrocarbonetos 
poliaromáticos ou os bifenilos policlorados). 

O uso desses critérios tem sido tema de inúmeros debates; certamente não constituem uma panaceia que 
possa resolver todos os casos difíceis de interpretação das associações epidemiológicas. Em particular, esses 
critérios não podem compensar os estudos inexpressivos realizados sobre determinado tema (por exemplo, se 
só se dispõe de estudos ecológicos). Além do mais, nenhum desses critérios é essencial para declarar causal uma 
associação, exceto, obviamente, o critério de temporalidade. Não obstante, os critérios de constância, relação 
dose-resposta e plausibilidade biológica normalmente são elementos determinantes para afirmar que existe um 
vínculo causal. Esses critérios são utilizados com frequência na epidemiologia ambiental para determinar a na-
tureza de uma associação.
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Métodos de laboratório e controle da qualidade

A confiabilidade e a credibilidade dos estudos científicos cujas conclusões se baseiam na análise de espécimes 
biológicas ou de outra natureza dependem, em grande medida, da aplicação de sistemas de controle da qualidade 
que garantam a integridade técnica das análises. Para lograr esse objetivo, a credibilidade das normas ISO, como a 
norma ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para a competência dos laboratórios de provas e calibração (www.iso.org), 
constitui o reconhecimento oficial da capacidade de um laboratório para realizar análises.

Em um laboratório bem conceituado, garante-se a competência do pessoal envolvido nos processos de aná-
lise mediante um programa sistemático de capacitação, com uma avaliação específica das atividades de capacitação 
instauradas. As condições ambientais das instalações usadas para realizar as análises são monitoradas para assegu-
rar que estas se efetuem adequadamente. O equipamento é utilizado unicamente por pessoal autorizado e é sub-
metido à calibração e à verificação do desempenho antes de se realizar alguma análise. Ainda assim, todo software 
usado no funcionamento do equipamento e para produzir resultados analíticos é protegido e inspecionado para 
prevenir algum incidente que possa invalidar a integridade dos resultados analíticos.

Há instruções detalhadas que descrevem os procedimentos para reunir, transportar e armazenar espécimes 
com os quais se realizaram as análises. Quando necessário, aplicam-se normas nacionais e internacionais, como 
o Regulamento de Transporte de Substâncias Perigosas e a seção sobre a embalagem de materiais potencialmente 
infecciosos do Guia Postal do Canadá.

Os métodos de análise são validados seguindo-se critérios rigorosos, como os descritos na ISO/IEC 17025 e a 
CAN-P-1629 (www.scc.ca). São estudados os seguintes elementos: o limite de detecção, o limite de quantificação, 
o limite de linearidade, a recuperação, a reprodutibilidade, a robustez, a sensibilidade, a exatidão e a avaliação do 
efeito de matriz. Antes de colocá-lo em prática, comprova-se o desempenho do método mediante a análise de ma-
teriais de referência certificados ou a análise de materiais para provas de capacidade, provenientes de reconhecidos 
programas externos de garantia da qualidade. Também são comparados, às vezes, os resultados com os de outros 
laboratórios competentes. Por último, efetua-se o cálculo da incerteza conforme as disposições descritas no Guia 
para a Qualidade na Química Analítica, Eurachem (www.eurachem.org), e no Guia para a Expressão da Incerteza 
na Medição (www.iso.org). Toda a informação concernente à validação de métodos analíticos é sistematicamente 
cotejada para assegurar que exista uma história da validação. Toda modificação efetuada em método de análise 
também é validada. Uma vez validados, os métodos de análise são registrados conforme os critérios estabelecidos, 
por exemplo, a ISO/IEC 17025.

Garante-se a verificação das análises realizadas mediante a instauração de controles internos da qualidade, 
que devem respeitar normas reconhecidas, como as estabelecidas por Westgard (www.westgard.com). Além do 
mais, a norma ISO/IEC 17025 exige que laboratórios bem conceituados participem dos sistemas externos de ga-
rantia de qualidade reconhecidos no campo das análises. A ISO proporciona aos laboratórios uma lista de prove-
dores bem conceituados (http://palcan.scc.ca). Um deles, o Centro de Toxicologia de Quebec (http://www.inspq.
qc.ca/ctq), oferece programas que permitem aos laboratórios participantes verificar a exatidão dos resultados 
de suas análises e, desse modo, encontrar desvios nos métodos utilizados. Por exemplo, o Programa de Com-
parações entre Laboratórios para Metais em Matrizes Biológicas também proporciona informações (ver http://
www.inspq.qc.ca/ctq/paqe/pcimmb) sobre a exatidão e a precisão de diversos métodos de análise. A prova do 
anel para poluentes orgânicos persistentes no soro humano (http://www.inspq.qc.ca/ctq/paqe/amap) do Amap46 
também busca verificar se os resultados das análises efetuadas pelos laboratórios participantes são compa-
ráveis. Essa informação é vital no caso de estudos internacionais em grande escala, já que ajuda a determinar 
se existe um erro importante nos resultados obtidos pelos diversos laboratórios internacionais que participam  
dos estudos.

É documentado o desempenho deficiente observado nos controles internos da qualidade e nos sistemas de 
avaliação externa da qualidade. Quando se identifica um problema e se encontra uma solução, se for o caso, volta-
se a analisar as amostras e corrigem-se os resultados. Os clientes são notificados sobre as medidas aplicadas para 
garantir a confiabilidade dos resultados das análises que se transmitem.

Para garantir a qualidade da análise, monitora-se cada um dos elementos mencionados anteriormente com 
o propósito de identificar, se necessário, possíveis variações e encontrar suas causas para corrigir a situação e 
verificar a eficácia das medidas corretivas instauradas. Realiza-se, periodicamente, a verificação sistemática da 
satisfação dos clientes e são efetuadas melhorias para levar em conta as sugestões. Além disso, um laboratório 
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bem conceituado realiza, periodicamente, inspeções internas dos processos, nos procedimentos e nos métodos de 
análise, assim como faz uma revisão dos sistemas de gestão da qualidade para assegurar o cumprimento de suas 
operações. Essas duas atividades tornam possíveis a verificação da eficiência e o cumprimento das operações para 
introduzir as melhorias apropriadas com o objetivo de oferecer aos clientes um serviço de grande qualidade. Por 
último, a revisão externa feita por uma organização reconhecida, como a Oficina de Normalização de Quebec 
(www.bnq/) ou o Conselho de Normas do Canadá (www.scc.ca/), confirma se o laboratório mantém normas de 
grande qualidade.

Análise, pesquisa e vigilância de surtos epidêmicos e conglomerados

A epidemiologia ambiental pode proporcionar informações para a adoção de decisões e a designação de recur-
sos, mediante estimativas quantitativas da redução do risco que se obterá controlando-se as exposições a perigos 
ambientais. O requisito prévio é um grupo de trabalho sólido e competente constituído por epidemiólogos. Não 
existe (infelizmente) um atalho para dominar os instrumentos epidemiológicos necessários para a detecção e a 
investigação de surtos epidêmicos e conglomerados. Os países necessitam de fortes sistemas de saúde pública que 
proporcionem dados para a vigilância ativa das doenças infecciosas e as intoxicações como uma prioridade, e da 
análise periódica de doenças crônicas e exposições ambientais para detectar conglomerados como parte de suas 
atividades ordinárias.

As atividades de capacitação em epidemiologia e vigilância na América Latina e no Caribe são apoiadas pela 
OPAS e pelos governos nacionais de várias formas; o estabelecimento de um portal de epidemiologia é uma 
interessante iniciativa desse tipo,47 embora ainda estejam ausentes a saúde ambiental e temas da correlatos, a ma-
nutenção ativa e a comercialização em geral. A dinâmica convenção da Sociedade Internacional de Epidemiologia 
Ambiental (ISEE, sigla do inglês), realizada no México em 2007, e o bem-sucedido Congresso Mundial de Epi-
demiologia, realizado em Porto Alegre, em 2008, foram os primeiros eventos importantes para a epidemiologia 
latino-americana, demonstrando a solidez e a importância da epidemiologia na região. Contudo, persistiu o atraso 
da saúde ambiental, o que representou menos de 1% das propostas. Assim, os epidemiólogos em saúde pública dos 
organismos nacionais e internacionais manifestam uma grande necessidade de aumentar a capacidade para a vigi-
lância das doenças,48 especialmente das doenças crônicas, dada a atual transição epidemiológica das doenças agu-
das às crônicas. Infelizmente, suas recomendações não incluem variáveis ambientais ou do ecossistema de interesse 
para a vigilância, aplicadas às doenças não transmissíveis. O uso de um marco conceitual amplo apoiaria a inclusão 
dessas influências ambientais e do ecossistema que afetam o estado de saúde. Isso ajudaria a priorizar a vigilância 
e o controle dos efeitos secundários da globalização, como a comercialização do tabaco, o aumento da poluição 
do ar com a liberalização do comércio e o incremento do transporte rodoviário de mercadorias, o aumento dos 
preços dos cereais exportados para a produção de etanol ou os riscos ocupacionais vinculados com a realocação de 
substâncias tóxicas.49

Dispõe-se de vários instrumentos on-line para apoiar a capacitação, por exemplo, o Centro de Recur-
sos Virtuais da Iniciativa de Saúde Pública, estabelecido recentemente pela Oficina Regional da OMS para a 
Ásia Sul-oriental, e os Centros de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.40 Os temas abordados in-
cluem: bioestatística e epidemiologia; sistemas de informação e vigilância sanitária; investigações sobre os 
surtos epidêmicos e respostas a estes; investigações epidemiológicas; proteção dos seres humanos; comunica-
ção científica; gestão dos programas; epidemiologia de doenças específicas. Um programa similar recém-criado 
pela OPAS chama-se Campus Virtual de Saúde Pública (ver http://www.campus-virtualsp.org/) e é orientado 
à gestão e a conceitos básicos e ciências da saúde pública, embora ofereça apenas um curso de Farmacoepide-
miologia, que diz respeito especificamente à saúde ambiental. Esses instrumentos de capacitação são funda-
mentais, visto que apenas doze escolas de saúde pública oferecem capacitação na região, fora dos Estados Unidos e  
do Canadá.47

Por fim, os estudos sobre os vínculos entre a exposição a poluentes, outros fatores ambientais ou dos ecossis-
temas determinantes da saúde e seus efeitos sobre o estado de saúde e o bem-estar têm avançado pouco em todo 
o mundo, exceto na Europa (ver http://www.enhis.org/object_class/enhis_Environment_and_health_is-sues.
html) e nos Estados Unidos (ver http://www.cdc.gov/nceh/tracking/). Recentemente, o Canadá também incor-
porou-se ao movimento (ver o Quadro 4.2); no Capítulo 26, serão apresentados alguns casos bem-sucedidos  
no Quebec.

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   76 17/10/2011   13:25:26



77Avaliação de riscos e epidemiologia ambiental: os novos desafi os nas Américas

Quadro 4.2 Vigilância da saúde ambiental no Canadá

Marie-Eve Dufresne, Adam Probert e Jacinthe Séguin
Saúde Canadá

O governo do Canadá é responsável por garantir e melho-
rar a saúde dos canadenses, associado com os governos 
das províncias e territórios. Parte dessa responsabilidade 
compartilhada se relaciona com a vigilância das doenças, 
incluindo as vinculadas com fatores ambientais de risco. 
A “Agência de Saúde Pública do Canadá”, as “Estatísticas 
Canadá” e o Instituto Canadense de Informação Sanitária 
ocupam-se de aspectos complementares da vigilância da 
saúde, como a coleta direta de dados dos canadenses, a 
agregação de dados administrativos locais e os informes 
sobre o estado de saúde da população. A Saúde Canadá 
desempenha uma função adicional ao avaliar e reduzir os 
riscos para a saúde causados por fatores ambientais e ao 
transmitir informações para proteger os canadenses de riscos 
evitáveis de exposições ambientais.

Todavia, o acompanhamento dos resultados para a 
saúde não é, por si só, sufi ciente para apoiar a formulação 
de políticas e programas de saúde pública e para responder 
à crescente demanda de informação pelo público e pelos 
encarregados de tomar as decisões. As complexas relações 
entre a saúde e os riscos ambientais exigem a coleta integral 
e sistemática de informação sobre perigos ambientais, expo-
sições humanas e efeitos sobre a saúde. Houve um avanço 
no que diz respeito à coleta, à análise, à interpretação e à 
transmissão de informações de saúde ambiental no Canadá. 
Esse exemplo proporciona um panorama geral das responsa-
bilidades e atividades relacionadas com dados e informações 
sobre a vigilância da saúde e o monitoramento ambiental 
(incluindo o biomonitoramento) em nível nacional. Destaca 
várias iniciativas atualmente em evolução, que buscam am-
pliar o conhecimento dos efeitos dos riscos ambientais sobre 
a saúde e avaliar a efi cácia das medidas voltadas à redução 
dos riscos.

O monitoramento ambiental

No tocante ao monitoramento dos riscos para o meio am-
biente, existem vários sistemas que geram dados úteis para 
a gestão de problemas de saúde ambiental. A qualidade do 
ar é uma preocupação primordial – há estações de monitora-
mento da qualidade do ar em todo o Canadá, administradas 
pelas províncias, municípios, territórios e pelo Meio Ambiente 
Canadá. Quase todas as estações que reúnem dados sobre 
as concentrações de ozônio e de partículas PM2.5 no solo 
estão incluídas no programa de Vigilância Nacional da Polui-
ção do Ar, um acordo de cooperação entre o governo federal, 
as províncias e os territórios, fi rmado em1970. Os dados do 
programa contribuíram para a medição da eficácia das es-
tratégias de controle da poluição do ar, a identifi cação das 
tendências da qualidade do ar urbano e a advertência acerca 

de problemas emergentes de poluição do ar. Também são uti-
lizados na elaboração do índice de salubridade da qualidade 
do ar, que leva em conta o risco para a saúde causado pela ex-
posição durante vários anos a uma combinação de poluentes 
atmosféricos e condições climáticas atuais. Esse índice é um 
instrumento de informações ao público usado para proteger 
diariamente a saúde dos cidadãos dos efeitos negativos da 
poluição do ar.

Além do mais, o governo federal também informa 
sobre a qualidade da água e as emissões dos gases do efeito 
estufa por meio da iniciativa Indicadores Canadenses da 
Sustenibilidade Ambiental. Esses indicadores são elaborados 
conjuntamente pelo Meio Ambiente Canadá, Saúde Canadá 
e Estatísticas Canadá, e a informação proporcionada por eles 
provém dos governos federais, provinciais e territoriais, que 
compartilham a responsabilidade da gestão ambiental no 
Canadá. Outros sistemas de monitoramento instaurados (por 
exemplo, Inventário Nacional da Liberação de Poluentes, o 
monitoramento do clima e dos raios UV-V) também desem-
penham uma função importante na identifi cação e gestão 
dos riscos ambientais para a saúde.

A vigilância da saúde pública

Ainda que durante décadas se tenham estabelecido e aper-
feiçoado distintos sistemas de vigilância da saúde ou de 
monitoramento ambiental, o estabelecimento de sistemas 
de vigilância da saúde ambiental é muito mais recente, e 
a qualidade e a totalidade da informação variam segundo 
o risco ou a exposição individuais. Existe um grande inte-
resse em fortalecer as dimensões de saúde ambiental dos 
atuais sistemas de vigilância da saúde e há muitas unida-
des de uma rede ou sistema nacional que proporcionam 
uma base sobre a qual construir. No entanto, hoje a infor-
mação concernente aos riscos ambientais, às exposições 
e aos resultados para a saúde associados com esses riscos e 
exposições não está disponível em um só sistema centra-
lizado. As atividades atuais no Canadá concentram-se em 
gerar novos dados sobre exposições e efeitos para a saúde 
isoladamente com o fim de mostrar a distribuição e as 
tendências na saúde ambiental que permitirão aos gover-
nos federais, provinciais e territoriais estabelecer compa-
rações com outros países e avaliar a efi cácia das medidas 
de controle.

Iniciativa de biomonitoramento

O monitoramento e a vigilância das substâncias químicas é 
uma área nova para o governo do Canadá e, nos últimos anos, 
tem-se alcançado importantes avanços com a instauração de 
algumas iniciativas que efetuaram o seguimento dos poluentes 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   77 17/10/2011   13:25:27



78 Determinantes ambientais e sociais da saúde

ambientais no Canadá no transcurso do tempo. Os dados 
do biomonitoramento serão divulgados nos próximos anos, 
a partir de duas iniciativas principais que cobrem distintos 
setores da população e vários componentes de biomonitora-
mento de programas específicos.

A primeira iniciativa de nível nacional para reunir dados 
representativos sobre as concentrações de substâncias quí-
micas nas pessoas é a Pesquisa Canadense de Medições de 
Saúde, uma aliança entre Saúde Canadá e Estatísticas Ca-
nadá. A pesquisa reunirá mostras de sangue e urina para 
detectar marcadores ambientais em uma mostra represen-
tativa integrada por 5 mil canadenses. Esses marcadores 
ambientais incluem diversos metais pesados, pesticidas e 
outras substâncias químicas e seus derivados. Atualmente, 
planeja-se uma pesquisa nacional de medições de saúde e 
biomonitoramento nos povos das Primeiras Nações (indí-
genas canadenses) e os inuits (inuítes – conhecidos como 
esquimós) para complementar a Pesquisa Canadense de 
Medições de Saúde.

Uma segunda iniciativa, a pesquisa materno-infantil 
de substâncias químicas, proporcionará dados do biomo-
nitoramento em nível nacional em mulheres grávidas, os 
quais poderão ser usados nas avaliações e na gestão dos 
riscos relacionados com substâncias químicas ambientais. 
Os dados dessa pesquisa constituirão um ponto de par-
tida para medir as exposições existentes e permitirão a 
comparação dos dados com outros países e a identificação  
das tendências.

Estão sendo realizadas outras iniciativas de biomoni-
toramento como parte de programas ambientais, como o 
Programa de Poluentes do Norte do Canadá, estabelecido 
em 1991, e o Programa Nacional sobre Poluentes Ambientais 
nas Primeiras Nações.

Pesquisas nacionais

As “Estatísticas Canadá” criaram várias pesquisas nacionais 
sobre fatores que influenciam a saúde. Algumas delas deter-
minam, por exemplo, como agem os canadenses para se 
proteger de diversos riscos, incluindo os da saúde ambiental. 
Com o fim de reunir informação sobre os fatores determi-
nantes da saúde, o estado da saúde e a utilização dos siste-
mas sanitários, a “Saúde Canadá”, as “Estatísticas Canadá” e o 
“Instituto Canadense de Informação Sanitária” uniram seus 
esforços para estabelecer a “Pesquisa Canadense de Saúde 
da Comunidade”.

As “Estatísticas Canadá” também realizaram pesqui-
sas longitudinais, como a “Pesquisa Nacional de Saúde da 
População”, projetada para aumentar o conhecimento dos 
processos que afetam a saúde e que reúne dados transver-
sais e longitudinais. Mede o estado de saúde dos canaden-
ses e incrementa o acervo de conhecimentos existentes  

acerca dos fatores determinantes da saúde. Outras pes-
quisas longitudinais incluem a “Pesquisa Longitudinal Na-
cional das Crianças”, que é a primeira pesquisa a envolver 
crianças em todo o país, iniciada em 1994. Essa pesquisa 
reúne informação de distintos campos, incluindo o da 
saúde. As “Estatísticas Canadá” também colaboram na “Pes-
quisa Longitudinal Canadense do Envelhecimento”, sobre o 
desenvolvimento dos adultos e o envelhecimento, iniciada 
em 2008.

Indicadores de saúde ambiental

A criação e o emprego de diversos tipos de indicadores têm 
sido difundidos em muitos âmbitos, incluindo os setores 
da saúde e do meio ambiente. No Canadá, existem dados 
provenientes do monitoramento ambiental e da vigilân-
cia da saúde, mas esses dados raramente se integram para 
determinar diretamente os impactos dos primeiros sobre 
os segundos. Há possibilidades de melhorar a forma como 
analisamos as informações que atualmente reunimos e de 
comunicar melhor o que sabemos acerca da saúde ambiental 
em nível nacional.

A “Saúde Canadá” atualmente trabalha na elaboração de 
amplo conjunto de indicadores que integram dados sobre a 
saúde e o meio ambiente. O propósito desse projeto é pro-
porcionar um modelo normalizado de informação de saúde 
ambiental que, com o tempo, mostre as tendências demo-
gráficas, geográficas e temporais nos riscos ambientais para 
a saúde dos canadenses. Isso se dará com a criação de uma 
série de perfis de indicadores de saúde ambiental, usando 
os dados atualmente disponíveis e, paralelamente, recomen-
dando áreas para a futura recoleta ou agregação de dados. 
Um dos principais desafios nessas tarefas é a integração de 
dados de ampla gama de fontes, e a análise e o monitora-
mento eficazes das relações identificadas entre os riscos, as 
exposições e os efeitos para a saúde.

Conclusões

Uma iniciativa para todo o Canadá estabeleceu que a vigi-
lância da saúde é uma função básica de saúde pública. A 
responsabilidade de planificar, instaurar e manter sistemas 
de vigilância no Canadá é compartilhada por vários níveis de 
governo e só pode ser cumprida mediante a aliança com 
diversa gama de interessados, que incluem os governos 
federal, provincial, territorial e municipal, as universidades 
e instituições de pesquisa e organizações não governa-
mentais. A saúde ambiental é um campo muito amplo e as 
responsabilidades conexas com relação à vigilância ou ao 
monitoramento dos riscos, às exposições ou aos efeitos para 
a saúde variam nos distintos níveis de governo, segundo o 
tipo de atividades realizadas e os assuntos de interesse em 
cada região.
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Métodos para o desenvolvimento sustentável

A orientação para o desenvolvimento sustentável enfatiza as contribuições de diversos setores para mitigar os efeitos 
negativos dos perigos ambientais, melhorar a gestão dos recursos e proporcionar informação para as políticas e 
investimentos voltados a melhorar a saúde e o bem-estar do homem. Nesta seção, examinam-se métodos relacio-
nados com as tendências nos serviços dos ecossistemas, os informes acerca da sustentabilidade e os preparativos para 
enfrentar desastres.

Tendências nos serviços dos ecossistemas

Na Avaliação dos Ecossistemas do Milênio (EM), definem-se os serviços dos ecossistemas como os benefícios que 
as pessoas obtêm destes, os quais incluem: serviços de fornecimento, como os alimentos e a água; serviços de 
regulação, como o controle das inundações, da seca, da degradação da terra e das doenças; serviços de apoio, como 
a formação do solo e o ciclo de nutrientes; e serviços culturais, como os benefícios recreativos, espirituais, religiosos 
e outros benefícios não materiais.51 As tendências nos serviços dos ecossistemas são determinadas não apenas 
mediante a observação a distância e os dados de pesquisas e modelos experimentais, mas também com a infor-
mação socioecológica reunida em uma série de programas de monitoramento. Os programas sobre indicadores 
proporcionam informação acerca das mudanças nos serviços no transcurso do tempo, assim como as mudanças 
nas pressões, o estado, as repercussões e as respostas dos sistemas em questão.

A EM é uma síntese de uma série de iniciativas internacionais que realizam o acompanhamento das mudan-
ças nos serviços dos ecossistemas. O programa Perspectivas do Meio Ambiente Mundial (GEO, sigla do inglês)52 
inclui uma série de indicadores que agora fazem parte da série do Pnuma Anuário (antes série do Anuário GEO). O 
Instituto de Recursos Mundiais apoia uma base de dados, Tendências da Terra, que contém informação acerca das 
tendências na América Latina e no Caribe em diversos temas, como a agricultura, a biodiversidade, a economia e 
a saúde humana. Além das emissões de gases do efeito estufa, o recente informe de síntese do Grupo Intergover-
namental de Especialistas sobre a Mudança Climática (IPPC, sigla do inglês) destaca dados sobre as tendências 
ecológicas que mostram as mudanças do clima na região amazônica oriental, assim como o risco de perdas im-
portantes da biodiversidade nos trópicos.53 A síntese sobre a água do IPPC indica a exposição dos países latino- 
-americanos a inundações e secas extremas, bem como a ameaça das mutáveis distribuições de doenças infecciosas 
(por exemplo, a malária e a dengue). Nos pequenos estados insulares, os problemas relacionados com a quantidade 
e a qualidade da água são particularmente importantes.54

A Avaliação Mundial das Águas Internacionais concentrou-se na identificação das mudanças nos serviços dos 
ecossistemas, e um dos objetivos específicos é identificar o estado ecológico e as causas de problemas ambientais 
em 66 áreas aquáticas do mundo, que incluem áreas marinhas, costeiras e de água doce.55 Os informes de avaliações 
regionais na América Latina e no Caribe incluem o Mar do Caribe e suas ilhas, a plataforma continental patagô-
nica, a corrente do Brasil e a plataforma do nordeste do Brasil, o Amazonas, a corrente de Humboldt e o Pacífico 
equatorial oriental. Essa avaliação foi além da análise dos dados empíricos e usou um método iterativo para as ava-
liações regionais. Incluiu quatro etapas: ajuste de escala, determinação do alcance, análise da cadeia causal e análise 
das opções no tocante a políticas. Foi escolhido esse método com o objetivo de avaliar as causas fundamentais de 
problemas-chave (escassez de água doce, poluição, modificação do habitat e da comunidade, exploração não sus-
tentável dos recursos e mudança mundial), além de identificar vias problemáticas e possíveis respostas.

A identificação das tendências nos serviços dos ecossistemas depende de dados de boa qualidade. Com rela-
ção aos dados sobre a qualidade do ar na América Latina e no Caribe, Cifuentes et al.9 perceberam que localizar, 
acessar e compilar os dados é um desafio considerável. Salvo raras exceções, não é fácil conseguir os dados, e 
sua qualidade é conhecida somente por alguns especialistas locais (caso existam, os dados são atuais e é permi-
tido aos pesquisadores usá-los); além disso, em parte por causa do custo de iniciar, operar e manter redes per-
manentes de monitoramento do ar, os dados raramente são contínuos e geralmente se conta com eles durante 
períodos breves. As Nações Unidas atualmente estão realizando uma avaliação mundial de estatísticas ambien-
tais,56 que pretende avaliar os programas nacionais atuais, assim como os fatores que criam obstáculos à coleta, à 
compilação e à difusão de informação pertinente. A primeira fase do estudo incluiu vários participantes latino- 
-americanos (como Bahamas, Bolívia, Brasil, Dominica, Guatemala, Peru e Uruguai, entre outros países) e encontrou 
um considerável interesse nos entrevistados em ampliar sua utilização de estatísticas ambientais (por exemplo, 
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para o uso da água e da energia, os dados sobre emissões). A Cepal publicou recentemente um resumo integral da 
primeira etapa dessa análise, concentrado na América Latina e no Caribe.57 O estudo identificou um considerável 
progresso na institucionalização das estatísticas ambientais em organismos nacionais e, ao mesmo tempo, destacou 
a insuficiência dos recursos humanos e econômicos, além da disponibilidade e qualidade de dados como fatores-
-chave que colocam obstáculos ao progresso nessa área.

O interesse mundial e regional nas tendências nos serviços dos ecossistemas vincula-se não apenas ao interesse 
permanente por conhecer o estado de recursos naturais dos quais dependem as populações humanas, mas também 
da aplicação do conceito de pagamentos por serviços ambientais e dos ecossistemas (PSA) como um instrumento 
para proteger os bens públicos que provêm de uma administração adequada dos recursos privados. A Costa Rica 
converteu-se em um país pioneiro no que diz respeito a programas de PSA nas regiões da América Latina e do 
Caribe, quando, em 1997, introduziu um amplo programa de PSA. O programa está orientado a quatro serviços 
relacionados com os bosques: a mitigação dos gases de efeito estufa, os serviços hidrológicos, o valor paisagístico e a 
biodiversidade. Os contratos do programa têm evoluído com o tempo e, atualmente, incluem as plantações madei-
reiras, a conservação dos bosques, a agrosilvicultura, a regeneração natural, a conservação das bacias hidrográficas, 
a biodiversidade e o sequestro de carbono. O programa é financiado principalmente pelo governo, mas também 
recebe fundos de usuários dos serviços, organismos internacionais e ONG.58 Nas regiões da América Latina e do 
Caribe, atualmente operam programas de PSA em, por exemplo, Costa Rica, Colômbia, Equador, Honduras, Mé-
xico e Nicarágua.59, 60 Os programas na América Latina e no Caribe são amplos e abrangem toda a gama de atividades 
de PSA, incluindo a aquisição de terras. A Organização dos Estados Americanos (OEA) mantém uma base de dados 
de programas de PSA que contém mais de 350 entradas. Uma série de programas regionais e nacionais dá ênfase 
à proteção e à restauração dos serviços ambientais e à possível contribuição do PSA para alcançar as metas de re-
dução da pobreza na região. Isso levou a uma série de programas inovadores e também destaca os desafios de criar 
programas específicos orientados para múltiplos objetivos. Amplos programas de redução da pobreza vinculados 
com os pagamentos por serviços ambientais lutam com a natureza localizada de alguns dos serviços prestados. Isso 
não é um fator importante para os PSA relacionados com as atividades de redução de emissões de gases de efeito 
estufa, mas se torna mais transcendente nos programas relacionados com a biodiversidade, a qualidade e a quan-
tidade da água. A capacidade de dirigir os pagamentos a populações “pobres” também é difícil quando os serviços 
estão ligados à propriedade da terra. Nesses casos, organizações que atuam como terceiros, como as ONGs, podem 
participar no sistema de PSA.59

Memórias de sustentabilidade

Entre os métodos criados para se aplicar o conceito de “desenvolvimento sustentável”, recebem crescente atenção os 
programas de elaboração de informes ou memórias de sustentabilidade. Os programas de apresentação de informes 
ou memórias incluem indicadores do desempenho e do processo com relação a diversos temas.

O desempenho

A Iniciativa Mundial de Apresentação de Informes (GRI, sigla do inglês)61 é uma rede de múltiplos interessados que 
estabelece, apoia e mantém um marco aceito internacionalmente para a apresentação de informes sobre desenvol-
vimento sustentável baseado nos princípios de transparência, responsabilização, comunicação e sustentabilidade. 
A iniciativa inclui indicadores relacionados com questões econômicas, ambientais, de direitos humanos, laborais, 
sociais e de responsabilidade pelos produtos. É um processo reiterativo ao qual pode ser incorporada qualquer 
instituição e inclui uma série de níveis de aplicação autodeclarados de variável complexidade metodológica. A GRI 
proporciona diversos serviços de informação, que abarcam a orientação especializada para alguns setores (por 
exemplo, a elaboração de alimentos, os aeroportos, a mineração e os metais). Atualmente, a GRI está aperfeiçoando 
seu marco para a apresentação de informes com a finalidade de incluir as repercussões na comunidade, conside-
rações sobre o gênero e sobre a cadeia de abastecimentos. O Guia para a Elaboração de Memórias de Sustentabi-
lidade complementa o Pacto Mundial das Nações Unidas (www.unglobalcompact.org), uma iniciativa de política 
estratégica orientada para o setor empresarial, em particular quando se usa o guia para aumentar a exigência do 
Pacto de comunicar o progresso. O Pacto concentra-se em dez direitos humanos, o trabalho, o meio ambiente e os 
princípios contra a corrupção, e atualmente inclui mais de 5.100 empresas participantes e interessados diretos de 
mais de 130 países. O protocolo da GRI também pode ser usado para ajudar as organizações a colocar em prática 
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Quadro 4.1 Quantidade total de pessoas afetadas por desastres naturais, por região; 2000-2008

Ano/Região 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Caribe
América Central
América do Norte
América do Sul

1.875
223.180

89.138
755.145

5.914.948
2.636.393

206.356
2.155.200

428.109
1.058.363

175.885
1.178.142

278.328
495.028
277.769

2.442.639

1.086.611
368.643

5.101.821
2.918.414

2.658.057
3.668.033

855.904
1.109.719

46.948
296.536

87.437
1.117.820

641.118
2.161.539

668.618
5.467.275

817.023
1.313.270

13.393.618
4.498.775

Fonte: EM-DAT: The OFDA/Cred International Disaster Database; www.emdat.net, Universidade Católica de Lovaina, Bruxelas, Bélgica.

seu compromisso com a Carta da Terra. Na América Latina, participam do programa da GRI organizações como 
Unimed Brasil (Brasil), Fundação Casa da Paz (Chile), Emgesa (Colômbia), Processadora Nacional de Alimentos 
(Pronaca, Equador), Pemex (México), Rede de Energia do Peru (Peru) e Banesco – Banco Universal (Venezuela).

O processo

As memórias de sustentabilidade no setor ambiental também se vinculam com uma série de enfoques baseados na 
gestão e na apresentação de informes sobre a sustentabilidade. Os sistemas de gestão ambiental são um elemento- 
-chave nesse método. Os incentivos para instaurar um sistema de gestão incluem as pressões reguladoras e a cadeia 
de abastecimento, a vantagem competitiva e a possível identificação de redução nos custos (por exemplo, energia, 
materiais, eliminação de detritos). Os dois métodos principais são a norma da Organização Internacional de Norma-
lização (ISO) 14001 (gestão ambiental)62 e o Sistema de Ecogestão e Auditoria ambiental (Emas, sigla do inglês)63 
da Comissão Europeia. A norma ISO 14001 enfatiza o estabelecimento de sistemas de gestão clara em determinada 
empresa ou fábrica. Os críticos argumentam que essa certificação pode ser obtida completando-se os passos do 
processo requerido sem nenhuma modificação particular da ênfase ambiental ou das correntes de produção e de-
tritos. Na realidade, o processo de diálogo gerado em uma operação participante tende a conduzir a certas melhoras 
cumulativas, ainda que estas possam ser modestas.

O programa de EMAS complementa a norma ISO 14001 porque ambos são instrumentos internacionalmente 
aceitos baseados na gestão e delineados para melhorar o desempenho ambiental das empresas. Os dois programas 
são aplicáveis a ampla gama de indústrias e requerem a certificação por terceiros. A principal diferença entre o 
Emas e a ISO 14001 é a ênfase do primeiro em uma declaração ambiental pública e dados do desempenho ambiental, 
bem como a concepção e a instauração de um sistema de gestão ambiental. Essa diferença fundamental enfatiza que 
as empresas participantes devem se tornar responsáveis por seus compromissos. Tanto a Iniciativa do Caribe para o 
Desenvolvimento Sustentável (Ilac, sigla do inglês) como a Cepal efetuam o controle da quantidade de certificações 
ISO 14001 na região como um indicador do desenvolvimento sustentável (Quadro 4.1). A ISO, em si, não certifica 
as organizações, embora periodicamente faça o controle do número de certificações emitidas mundialmente. Em 
2007, os países da América Central e (principalmente) da América do Sul representaram 2,8% do total mundial de 
certificações ISO 14001: 2004 (de um total de 154.572 certificações; a África ocidental representou 3,6%, a América 
do Norte, 4,7%, a Europa, 42,1% e o Extremo Oriente, 46,2% do total mundial.64

As memórias de sustentabilidade que levam em conta impactos econômicos, ambientais e sociais incluem 
marcos contábeis, como a contabilidade de custos totais, o conceito de capital natural e a contabilidade de triplo 
resultado final (financeiro, social e ambiental). No âmbito da economia ambiental, a Divisão de Estatística das Na-
ções Unidas está elaborando um sistema de contabilidade ambiental e econômica integral (SEAA, sigla do inglês). 
O programa SEAA concentra-se em questões metodológicas no campo da contabilidade ambiental e econômica, 
assim como na promoção, na coordenação e na normalização de métodos e práticas.

A contabilidade dos custos totais incorpora valores que não são do mercado, incluindo ampla gama de custos 
(ambientais e sociais, diretos, indiretos ou ocultos) com o fim de refletir melhor o custo real da produção para a 
instituição e para a sociedade em geral. O conceito de capital natural se vincula estreitamente com os métodos sobre 
serviços ambientais mencionados anteriormente. É definido como “um meio de identificar e quantificar o ambiente 
natural e os serviços associados dos ecossistemas, o que leva à melhor tomada de decisões para a gestão, a conservação 
e a restauração dos ambientes naturais”.65 O Banco Mundial adaptou esse conceito a seus indicadores propostos para 
o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio No 7 sobre o ordenamento do meio ambiente.66 O marco de contabilidade 
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e informação de triplo resultado final é outra tentativa de considerar não apenas a viabilidade econômica, mas 
também o bem-estar social e a proteção ambiental.67 A auditoria é guiada por uma série de políticas e princípios, 
tanto internos como externos. As unidades de análise podem variar nos distintos campos, evitando assim a neces-
sidade de quantificar valores não quantificáveis. As dificuldades inerentes à quantificação de custos que não são de 
mercado representam um desafio considerável para a maioria dessas técnicas contábeis, bem como uma série 
de desafios ontológicos e epistemológicos. Não obstante, esses métodos estão adquirindo uma considerável impor-
tância no campo da responsabilidade social das empresas. A Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente inclui um ativo capítulo latino-americano interessado nas finanças e na sustentabilidade, e 
sua publicação mais recente se concentrou especificamente na Argentina.68

Preparativos para desastres

As Nações Unidas e a OMS definem o desastre como “uma séria perturbação do funcionamento de uma comu-
nidade ou sociedade que causa incontáveis perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais, que superam a 
capacidade da comunidade ou sociedade afetada de reagir utilizando seus próprios recursos”. Existe um processo 
contínuo do “ciclo de desastre” que começa com a prevenção e os preparativos e prossegue com a resposta e a re-
cuperação. Na América Latina e no Caribe, a quantidade e a gravidade dos desastres naturais e da vulnerabilidade 
regional estão aumentando, em parte devido à urbanização não planejada, ao crescimento demográfico em zonas 
expostas a riscos e ao insuficiente ordenamento ambiental,69 sem mencionar o problema da mudança climática. 
O Quadro 4.1 sintetiza o número de pessoas afetadas por desastres naturais nas Américas,70 o que inclui desastres 
biológicos, climatológicos, geofísicos, hidrológicos e meteorológicos. Os dados estão na base de dados sobre desas-
tres EM-DAT do Centro Colaborador da OMS para Pesquisas sobre a Epidemiologia dos Desastres (Cred, sigla do 
inglês).

Nos Estados Unidos, em 2005 o furacão Katrina foi um acontecimento catastrófico. Como indicou Tierney (2007), 
“As catástrofes diferem dos desastres em aspectos importantes: as dimensões e a gravidade dos impactos; mortes, le-
sões e perdas econômicas; e o grau em que as catástrofes destroem ou paralisam sistemas e infraestrutura crítica de 
resposta aos desastres e instituições da sociedade civil, que são necessários para essa resposta aos desastres (p. 3).71 Se de 
um lado é inegável a natureza catastrófica do Katrina, do outro, a cidade de New Orleans converteu-se em um símbolo 
de preparação e resposta inadequadas aos desastres, assim como em um caso de referência que destaca a desigualdade 
e a injustiça sociais e ambientais do país. Há muitas lições a serem aprendidas com a experiência estadunidense. Entre 
elas, está a necessidade de 1) participação da comunidade na elaboração de planos para enfrentar desastres (incluindo 
os planos de evacuação) que abordem especificamente as restrições que afetam as populações vulneráveis dos pontos 
de vista econômico, físico, social e da idade; 2) apoio a mecanismos técnicos e ambientais que reduzam as ameaças 
às populações humanas, incluindo investimentos mitigadores no meio ambiente (por exemplo, manguezais), melhor 
planejamento do uso da terra e desenhos técnicos (que refletem o afundamento do solo e no aumento do nível do 
mar), assim como mecanismos permanentes de revisão e revalorização para se manter a par das mudanças nas con-
dições sociais, técnicas e ambientais (incluindo a mudança climática); 3) disposições governamentais profissionais, 
flexíveis e sensíveis que colaborem efetivamente com diversa gama de organizações da sociedade civil (organizações 
sem fins lucrativos, instituições religiosas, voluntários); e 4) investimentos no planejamento e na recuperação poste-
riores ao desastre, que estruturem as comunidades mais resistentes.71, 72

A prevenção é fundamental, mas, apesar dos compromissos nacionais de priorizar a prevenção e a redução dos 
riscos e os preparativos para enfrentá-los, os investimentos em atividades de prevenção e mitigação têm sido mar-
ginalizados por estratégias a posteriori e expectativas de assistência externa.69, 71, 10, 73 Em grande parte da América 
Latina e do Caribe, as análises posteriores aos desastres inevitavelmente revelam uma infraestrutura sanitária não 
resistente a eles, carências na infraestrutura de abastecimento de água e saneamento, e deficiente (ou inexistente) 
planejamento do uso da terra e assentamentos em terrenos marginais ou propensos a sofrer inundações.73 Em New 
Orleans, as medidas de proteção contra as inundações (como a construção de novos diques, bombas de drenagem 
e canais), instituídas depois do furacão Betsy em 1965, possivelmente aumentaram a vulnerabilidade de grandes 
setores da população em 2008 ao criar novas terras “protegidas” para a urbanização.72 Para enfrentar esses desafios, 
a política de gestão dos riscos de desastres estabelecida em 2007 pelo BID orienta-se cada vez mais para apoiar 
medidas proativas, incluindo medidas estruturais e não estruturais.
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Na literatura existe um consenso sobre a necessidade de vincular os preparativos para desastres com estratégias 
amplas de desenvolvimento sustentável, e de que os governos nacionais, em particular a comunidade da saúde, 
participem mais ativamente desse trabalho. Exige-se uma reforma no setor de assistência humanitária para com-
prometer mais os governos nacionais (em particular os que estão estabelecendo seus próprios programas, como 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba, México e Venezuela),10 com o objetivo de fortalecer sua capacidade de oferecer as-
sistência relacionada com os desastres e responder às situações de emergência. A experiência e os investimentos em 
preparativos para os desastres em Cuba são particularmente notáveis.74 Essa necessidade de fortalecer a capacidade 
e de criar sistemas governamentais abertos e transparentes para administrar fundos externos é particularmente 
urgente à luz das ameaças que se apresentam, como a pandemia de influenza e a mudança climática.10 O Marco de 
Ação de Hyogo e a Estratégia Internacional para a Redução dos Desastres representam possíveis pontos de partida 
para a ação em nível nacional nessa área, assim como muitos dos Objetos de Desenvolvimento do Milênio. O Plano 
Estratégico 2008-2012 da OPAS enfatiza a necessidade da existência de um setor sanitário seguro e resistente aos 
desastres nas Américas, que complementa a ênfase estratégica da OMS na mesma área. O Programa para a Redução 
do Risco de Desastres Naturais da OEA insiste no apoio às políticas internacionais e destaca a resistência no nível 
das comunidades.

Os métodos de preparação para os desastres em geral são considerados procedimentos decididos e coordena-
dos pela comunidade internacional de assistência humanitária, ou atividades locais que contam com a participação 
das comunidades afetadas. Existe um consenso na literatura sobre a necessidade de ambos os enfoques. De Sherbinin 
et al.75 basearam-se nos resultados da teoria da complexidade, que também sustenta o campo dos serviços ecoló-
gicos, para examinar a vulnerabilidade das grandes centros urbanos, como a Cidade do México, um conjunto de 
fatores de perturbação que, em última instância, afetam a capacidade de adaptação de uma zona. A necessidade 
de enfoques de planificação flexíveis, integrados e de múltiplos níveis, assim como de programas de planificação 
sólidos e flexíveis, tem levado a uma série de metodologias e pautas técnicas de preparação para os desastres, ela-
boradas pela OPAS para a América Latina e o Caribe. Os programas internacionais excessivamente prescritivos, 
como as normas mínimas para a assistência humanitária (por exemplo, o guia Esfera), em alguns casos são inapro-
priados, em particular quando a norma mínima (por exemplo, para a água potável) supera o que estava disponível 
no lugar antes do desastre (Paho, 2008). Os preparativos para desastres vinculam-se a uma desigualdade geral na 
região, que pode levar a maior violência depois do desastre;10 a vulnerabilidade aos desastres naturais relaciona-se 
estreitamente com a pobreza.76 O Centro Regional de Informação sobre Desastres para América Latina e o Caribe é 
um centro de ligação para a informação específica sobre a região. A Rede Interamericana de Mitigação de Desastres 
da OEA é outra instituição-chave regional.

Métodos integradores

Avaliação dos impactos na saúde

A avaliação dos impactos na saúde (EIS) busca identificar, mitigar ou intensificar as repercussões de políticas distan-
tes do setor de saúde sobre a saúde pública. Pode ser particularmente útil para identificar os impactos “subestima-
dos ou inesperados” de políticas não sanitárias.77 Foi estabelecida uma série de marcos para orientar a preparação e 
a realização de estudos de EIS. Kemm78 os classificou como amplos ou restritos: os primeiros caracterizam-se por 
serem holísticos, sociológicos e qualitativos, enquanto os segundos são limitados, epidemiológicos e quantitativos. 
A quantificação dos riscos tende a ser associada mais com as EIS, que se concentram nos riscos toxicológicos (como 
as substâncias tóxicas) e, com menor frequência, podem incluir uma consideração dos anos potenciais de vida 
perdidos (APVP) e os anos de vida ajustados em função da qualidade (Avac).79 Um objetivo comum é a redução 
das desigualdades em matéria de saúde. A participação da comunidade pode ou não ser um elemento do processo 
da EIS e é mais provável nas avaliações localizadas. As primeiras versões de EIS enfatizavam a determinação dos 
perigos e dos riscos e se baseavam no modelo biomédico da saúde. Métodos mais recentes tendem a enfatizar um 
enfoque socioecológico de sistemas e os fatores amplos determinantes da saúde,79 que já foram usados no Canadá 
no final dos anos 1990.80 As EIS tendem a compartilhar um método em etapas, que inclui a seleção, a determinação 
do alcance, a definição das características e a avaliação (que implica, por exemplo, a avaliação, a comunicação e a 
gestão dos riscos). As etapas finais incluem a vigilância e avaliação dos impactos da EIS sobre os programas ou polí-
ticas aos quais estava voltada.79, 36 As EIS veem-se limitadas pela incerteza acerca de possíveis vínculos com a saúde, 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   83 17/10/2011   13:25:28



84 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Figura 4.2  Vínculos entre a avaliação dos impactos na saúde e o ciclo do projeto  
(adaptados de WHO, 2008; rascunho)

1. Recepção do projeto

Aplicar lista de exclusão.

Os problemas sanitários foram adequadamente 
considerados na lista de exclusão?
(por exemplo, o amianto)

6. Monitoramento e informes
2. Seleção

3. Determinação do alcance

5. Negociação e aprovação pelo conselho

4. Avaliação das avaliações
Análise e avaliação dos impactos.
São preparados e informados os documentos do projeto.

[ESAP = Environmental Surveillance Assessment Program]

Ciclo 
Genérico 

do 
Projeto

7. Avaliação do desempenho

Classi�cação do projeto e avaliação 
das devidas exigências de diligência.

Existe potencialmente algum problema 
importante de saúde pública associado com 
o projeto?

Redação do ToR para a avaliação dos 
impactos ambientais, sociais ou integrados.

Os problemas de saúde estão adequadamente 
cobertos pela avaliação dos impactos 
ambientais e sociais ou é necessária uma 
avaliação em separado dos impactos 
da saúde?

A avaliação da “qualidade” da avaliação dos 
impactos na saúde ou dos componentes 
integrados a ela, incluindo os processos de 
participação utilizados, as fontes de dados etc.

Redação de um acordo de empréstimo, cláusulas 
condicionantes e termos jurídicos.

Negociação sobre os requisitos para o plano 
de saúde e medidas relacionadas que se 
integram no Esap.

Monitoramento, informes e desempenho 
do projeto.

Monitoramento do estado de saúde (vigilância) 
e veri�cação do cumprimento do plano de 
saúde. Vigilância do desempenho “sanitário” do 
programa e introdução de medidas corretivas 
para evitar outros efeitos imprevistos.

Desmantelamento e avaliação �nal.

Avaliação do “legado da saúde” do projeto e 
de como contribui para os resultados do 
desempenho geral do projeto.

assim como pelos limitados recursos de informação e pela necessidade de contar com o interesse e a cooperação 
intersetoriais.

Na América Latina, a EIS não se aplica amplamente, embora alguns projetos com financiamento nacional 
e externo (ou seja, apoiados por um banco de desenvolvimento como o BID) possam exigir uma “avaliação dos 
impactos”, categoria que inclui uma ou mais avaliações dos impactos ambientais, sociais, sobre a sustentabilidade 
e a pobreza).36 Cuba instaurou recentemente um sistema nacional de EIS de interesse (ver Quadro 4.3). A versão 
mais recente do marco da OMS para as EIS no âmbito dos empréstimos para o desenvolvimento inclui a seleção, a 
determinação do alcance e a avaliação, baseadas em processos de participação do público, e na parcialmente for-
mulação de um plano de ação sanitária, antes de pôr em prática um projeto novo. O plano de ação sanitária pode 
incluir especificamente investimentos sociais focalizados nas comunidades afetadas e deve distinguir com clareza 
entre questões pelas quais o organismo executor pode se responsabilizar e aquelas que são atividades voluntárias 
para melhorar os resultados de saúde na comunidade. As medidas de monitoramento, que incluem a vigilância, 
a elaboração de informes e a avaliação, são fundamentais para o êxito geral da EIS.36 A incorporação explícita da 
saúde nos programas de avaliação de impactos ambientais (EIA) dos organismos internacionais seria conveniente, 
dada a preponderância de projetos que têm repercussões tanto diretas (por exemplo, os programas relacionados 
com a água e o saneamento) como indiretas (por exemplo, os projetos hidroelétricos e os programas de revitali-
zação de bairros) sobre a saúde e o bem-estar das pessoas, incluindo os fatores sociais e ambientais determinantes 
da saúde.
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Quadro 4.3 Sistema de Cuba para a avaliação dos impactos na saúde

Maricel García Melián, Manuel Romero Placeres e Mariano Bonet Gorbea
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia e Microbiologia de Cuba

Índices da desigualdade e do consumo de recursos

A medida mais conhecida da desigualdade mundial na distribuição dos recursos é o índice de Gini, de atual inte-
resse na América Latina e no Caribe.81 Um índice de Gini de zero indica uma igualdade perfeita, ao passo que um 
índice de 100 indica uma desigualdade perfeita. Os Informes sobre Desenvolvimento Humano (IDH) do PNUD 
incluem tabelas do índice de Gini. No Informe sobre Desenvolvimento Humano 2007-2008, Dinamarca e Japão 
tinham os índices mais baixos (24,7 e 24,9, respectivamente), que indicam uma distribuição uniforme da riqueza. 
Namíbia tinha o índice mais alto (74,3), que indica uma distribuição sumamente desequilibrada. Na América La-
tina e no Caribe, Trinidad e Tobago tinham o índice mais baixo (38,9), enquanto o Haiti tinha o mais alto (59,2). 
No Uruguai, na Jamaica e no México, os índices estavam entre 44 e 46, enquanto a maioria dos países da América 
Latina e do Caribe incluídos no informe apresentava índices entre 50 e 59. O índice é muito útil para se efetuar o 
monitoramento das mudanças em um país ao longo do tempo, já que, devido às diferenças nos métodos de coleta 
de dados, as cifras dos índices não são estritamente comparáveis.

A criação em Cuba do Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente (Citma), em 1995 ocasionou um rápido pro-
cesso de aperfeiçoamento da atividade de proteção do meio 
ambiente. O Citma estabelece a licença ambiental para os 
projetos de desenvolvimento, a qual é outorgada para exer-
cer o devido controle da aplicação da legislação ambiental 
vigente e contém a autorização para realizar tais projetos. 
Existem casos em que se torna necessário executar uma ava-
liação de impacto ambiental (EIA).

A EIA é o procedimento que visa evitar ou mitigar a gera-
ção de efeitos ambientais indesejáveis como consequência de 
planos, programas e projetos de obras ou atividades, mediante 
a estimativa prévia das modifi cações do meio ambiente que 
trariam os consigo e, quando apropriado, a negação da licença 
necessária para a realização ou sua concessão sob certas con-
dições. No processo de EIA se estabelece a consulta a outros 
organismos, assim como às autoridades locais e à população.1 
Entre esses organismos se encontra o Ministério de Saúde 
Pública (Minsap), por meio de suas dependências nacionais e 
provinciais, para avaliar os efeitos adversos para a saúde das 
obras ou atividades propostas.

No Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia e Mi-
crobiologia (Inhem), desenvolveu–se, em 2003, uma meto-
dologia para aperfeiçoar a avaliação de impacto em saúde 
no marco do processo de EIA, que levou em consideração as 
características específi cas do país.2 A metodologia foi anali-
sada em uma ofi cina com a participação de especialistas de 
Saúde Ambiental de todo o país e da Universidade de British 
Columbia do Canadá, e seu texto foi aperfeiçoado e poste-
riormente publicado em forma de manual.3 A metodologia 
desenvolvida tem como fundamento uma avaliação de riscos 
qualitativa e está conformada pelas quatro etapas que serão 
descritas brevemente a seguir.

Identifi cação dos perigos para a saúde

Essa etapa permite selecionar as atividades que podem ser 
mais perigosas para a saúde. Os perigos considerados são os 
causados por agentes biológicos, químicos, físicos e psicosso-
ciais. No manual, apresentam-se as principais características pe-
rigosas dos projetos de investimento para a saúde humana.

Para cada atividade do projeto, identifi cam-se os agen-
tes ambientais perigosos associados e obtém-se a informação 
necessária sobre seus efeitos adversos sobre a saúde humana. 
Levando em consideração a avaliação qualitativa da gravidade 
da deterioração da saúde e a duração do efeito, passou-se a 
dar uma pontuação entre 1 e 5 aos efeitos adversos não can-
cerígenos. Foram classifi cados 144 efeitos adversos. Ao câncer 
foi dada uma pontuação de 5, no caso de cancerígenos hu-
manos classifi cados como tal pela Agência Internacional de 
Investigações sobre o Câncer (Iarc). Aos agentes cancerígenos 
classifi cados como prováveis foi atribuído o valor de 4 e aos 
possíveis o de 3.

No caso de se identifi carem vários agentes de um mesmo 
tipo associados a uma atividade, selecionam-se os que apre-
sentam um perigo maior para a saúde no que diz respeito 
à gravidade dos efeitos. Por outro lado, quando um agente 
ambiental perigoso tem mais de um efeito sobre a saúde, é 
selecionado o mais grave, razoavelmente esperado.

Identifi cação dos impactos potenciais 
em determinantes do estado de saúde

Nessa etapa, identificam-se os determinantes que recebe-
rão impactos diretos ou indiretos das atividades mais peri-
gosas do projeto. Os principais determinantes do estado 
de saúde que podem sofrer o impacto dessas atividades 
são: qualidade do ar, da água, dos alimentos, da moradia 
e seu ambiente, do solo e do ambiente de trabalho, assim 
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A desigualdade em matéria de saúde geralmente define-se como disparidade evitável, desnecessária e injusta.82 
Uma definição mais específica apontada por Braveman83 destaca os problemas de justiça social e as áreas em que as 
políticas públicas poderiam produzir uma mudança:

Uma desigualdade ou disparidade de saúde é um tipo particular de diferença na saúde ou nas mais 
importantes influências sobre a saúde que poderiam ser configuradas pelas políticas; é uma diferença na 
qual grupos sociais desfavorecidos (como os pobres, as minorias étnicas, as mulheres ou outros grupos que, 
de forma persistente, têm sofrido desvantagens ou discriminação social) sistematicamente têm uma saúde 
pior ou estão expostos a maiores riscos para sua saúde que os grupos mais favorecidos.

A desigualdade em matéria de saúde é um problema importante na América Latina e no Caribe. Hotez et al.84 
(2008) observam, por exemplo, que as pessoas mais pobres da região, incluindo algumas populações indígenas e as 
pessoas de ascendência africana, são afetadas desproporcionalmente pelas chamadas “doenças tropicais desaten-
didas” (como a tricuríase, a ascaridíase, a ancilostomíase e a hanseníase). É limitado o progresso para o primeiro 
Objetivo de Desenvolvimento do Milênio: erradicar a fome e a pobreza extrema. O PNUD70 informou que, mesmo 
antes da atual crise econômica, apenas cinco países haviam conseguido reduções importantes da pobreza desde 
1990 e que outros haviam feito muito pouco ou nenhum avanço no tocante a essa meta.

O Informe sobre a Saúde no Mundo 2000 da OMS incluiu um índice da igualdade em matéria de saúde ba-
seado na sobrevivência infantil. Nos Estados Unidos, o índice de disparidade concentra-se nas diferenças entre 

como o contexto social. Para se definir a importância dos 
impactos, estes são classificados de acordo com cinco ca-
racterísticas, às quais se atribui um ponto. A soma desses 
pontos alcança valores entre 0 e 5, e a importância classi-
fica-se da seguinte forma: 0 e 1) sem importância, 2) pouco 
importante, 3) de importância moderada, 4) importante e 5) 
muito importante.

Identificação dos grupos de populações vulneráveis

Passa-se a identificar os grupos de população que podem 
ser afetados por mudanças nos determinantes do estado de 
saúde. Considerando-se o número de pessoas que estarão 
potencialmente expostas a cada impacto, é dada uma pon-
tuação entre 1 e 5.

Avaliação da aceitabilidade dos impactos

A soma das pontuações de perigo, de importância do im-
pacto e da população exposta constitui o risco total, o qual 
pode adotar uma pontuação entre 3 e 15. Dependendo do 
resultado da soma, o risco classifica-se de acordo com o 
descrito a seguir: baixo (≤ 6), moderado (7 a 9), alto (10 a 
12) e muito alto (13 a 15). Apenas serão considerados acei-
táveis os impactos de baixo risco. Para os demais impactos 
devem ser consideradas medidas de prevenção ou miti-
gação, as quais devem ser apresentadas pelo investidor e 
analisadas pelas autoridades de saúde. Para os impactos 
classificados como de risco muito alto para a saúde, é im-
prescindível a apresentação de uma proposta de programa 
de monitoramento. No manual, apresenta-se uma lista não 
exaustiva de indicadores de saúde ambiental que podem 
ser utilizados.

O manual elaborado foi distribuído aos Centros Provin-
ciais de Higiene, Epidemiologia e Microbiologia do país para 
servir de ferramenta às autoridades sanitárias no processo 

de EIA, o qual contribui para o aperfeiçoamento dessa ati-
vidade. Do ponto de vista docente, tem sido incorporado ao 
Programa de Mestrado em Saúde Ambiental do Inhem e à 
disciplina Saúde Ambiental do Curso Universitário de Licen-
ciatura em Tecnologia da Saúde.

É importante destacar que o processo de EIA em Cuba 
tem incrementado seu rigor técnico, do qual serve de exem-
plo o fato de que, em 2005, de 291 licenças ambientais soli-
citadas, 78,7% foram aprovadas, enquanto, em 2006, de 400 
solicitadas, 65% foram concedidas.4 As disposições emitidas 
pelo Minsap, no contexto da EIA, são acatadas pelas institui-
ções responsáveis pelo processo, assim como pelos inves-
timentos, levando em consideração que entre os objetivos 
da Lei do Meio Ambiente se encontram o cuidado da saúde 
humana, a elevação da qualidade de vida e a melhoria do 
meio ambiente em geral.
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diversos tipos de (incluindo os étnicos e socioeconômicos). Na Colômbia, os pesquisadores criaram um novo 
índice de desigualdade em saúde baseado em vários dos indicadores usados para monitorar o progresso até os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.85 Nesse modelo, também se consideraram pertinentes os níveis de 
endividamento, a renda e a corrupção. Os índices de desenvolvimento e de pobreza humanos medem ambos os 
avanços nacionais (ou a ausência destes) em três dimensões do desenvolvimento humano: uma vida sã e prolon-
gada, educação e um nível decente de vida. O índice da pobreza humana destaca a carência de opções e as oportu-
nidades que milhões de pessoas enfrentam em todo o mundo e que afetam negativamente seu desenvolvimento. 
Outros índices apoiados pelas Nações Unidas incluem o índice de desenvolvimento humano vinculado com o 
gênero e o índice de empoderamento da mulher.

Além dos índices da saúde e do bem-estar como o criado por Vemuri e Costanza,86 existem muitos índices 
bem estabelecidos para o emprego dos recursos. Entre eles estão os índices que medem as mudanças no sistema 
ecológico, assim como os que se concentram em alternativas dos indicadores econômicos. A pegada ecológica é 
uma medição da demanda de recursos que o homem impõe aos ecossistemas da Terra. Representa a quantidade 
de recursos biologicamente produtivos, tanto de terras como hídricos (incluindo os recursos marinhos), que são 
necessários para sustentar uma população humana em determinado modo de vida.87 Segundo o informe 2008 do 
Fundo Mundial para a Natureza (WWF, sigla do inglês), os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos têm as 
pegadas ecológicas mais elevadas (9,5 e 9,4, respectivamente), enquanto o Uruguai possui a pegada ecológica mais 
elevada entre os países latino-americanos (5,5), e Malaui, Afeganistão e Haiti têm as mais baixas (0,5). Essas cifras 
se alteram com o tempo à medida que se modificam os padrões; contudo, na realidade, em seu cálculo não se in-
corporam questões ou dados relacionados com a saúde. Tanto a pegada ecológica como o Índice Planeta Vivo são 
usados pelo WWF para comunicar uma ideia do impacto do ser humano no planeta. O Índice Planeta Vivo 
concentra-se na biodiversidade para refletir a saúde dos ecossistemas do planeta. A América Latina e o Caribe são 
considerados uma região neotropical; a Figura 4.3 sintetiza o índice. Esse índice se aplica a 202 populações de 144 
espécies neotropicais.

O indicador do progresso genuíno baseia-se nos conceitos do índice de bem-estar sustentável anterior (1989) 
e é considerado a alternativa para o produto interno bruto (PIB), porque usa o mesmo conjunto de dados sobre o 
consumo pessoal que sustenta o PIB, porém distingue entre as transações que aumentam o bem-estar humano e as 
que não o fazem.

Na Europa, está sendo usado um conjunto de quatro indicadores para monitorar o progresso da União 
Europeia em sua estratégia de recursos. Esses índices são a pegada ecológica, o consumo de materiais pon-
derado em relação com o meio ambiente, a apropriação humana da produção primária líquida e as contas de 
terras e ecossistemas.88

Figura 4.1  Mudanças da marca ecológica em alguns países com o transcurso do tempo (1961-2005)
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Figura 4.3  Índice Planeta Vivo Neotropical. A zona neotropical engloba a maior parte da América Latina e do  
Caribe. O índice revela uma notável diminuição da biodiversidade na região nos últimos 25 anos
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Cartografia e tecnologias baseadas na internet

Em todo o mundo, as organizações investem bilhões de dólares anualmente para adquirir dados acerca da terra e 
sua ocupação, os recursos, os habitantes e os usos. Da mesma forma, os profissionais da saúde ambiental criaram 
vários sistemas de informação, a maioria dos quais utiliza atualmente sistemas de informação geográfica (GIS) e 
tecnologias cartográficas na internet para apoiar suas diversas atividades. A combinação da saúde pública com 
os GIS levou à organização de vários simpósios nos últimos 15 anos, assim como a publicações científicas. Muitos 
projetos têm alcançado alto grau de maturidade. Depois de um investimento inicial na metodologia no final dos 
anos 1990, a OPAS vem mantendo sua infraestrutura e oferece um atlas básico não interativo. O mesmo acontece 
na maioria dos países que oferecem serviços de cartografia na internet na região.

Os organismos governamentais estadunidenses, para os quais a lei exige que se divulgue publicamente infor-
mação governamental, são grandes produtores de aplicações cartográficas na internet. A aplicação de Mapas 
Interativos da Mortalidade por Câncer na internet (http://www3.cancer.gov/atlasplus/index.html), elaborados pelo 
Instituto Nacional do Câncer (NCI) e pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), é um bom exemplo, e apresenta as 
características geográficas e as tendências temporais das taxas de mortalidade por câncer (para mais de 40 tipos de 
câncer) no período de 1950 a 1994. Por sua vez, a aplicação dos Centros de Controle de Doenças (CDC), denominada 
Sistema Interativo de Cartografia do Centro de Traumatismos (http://www.cdc.gov/ncipc/maps/), proporciona 
acesso à distribuição geográfica das taxas de mortalidade por traumatismos em Estados Unidos. Esses sistemas 
provavelmente representam os melhores instrumentos cartográficos de saúde pública amplamente disponíveis na 
internet na atualidade.

Contudo, tais sistemas têm sido desenvolvidos com tecnologias geoespaciais de natureza “transacional”, que 
não se beneficiam com os avanços oferecidos pelas tecnologias mais recentes para a tomada de decisões ofereci-
das no âmbito da chamada “Informática Empresarial” (em inglês “Business Intelligence” ou BI). As tecnologias 
de BI não foram criadas para manejar as transações de dados, mas para apoiar a análise complexa e a descoberta 
de conteúdos. A BI baseia-se em uma estrutura de dados diferente, denominada hipercubo, e engloba tecnolo-
gias como Dashboards, Olap (On-Line Analytical Processing), Data Mining, Datamarts e Data Warehousing. O 
emprego de tecnologia BI tornou-se uma prática comum em várias organizações desde que colocada no mer-
cado, há mais de uma década. No entanto, apenas há alguns anos apareceu um software comercial que permite 
aos usuários conectar tecnologias BI e geoespaciais.89 Essas tecnologias novas permitem realizar de maneira mais 
eficiente (com mais rapidez e facilidade), o que é muito difícil e lento com as típicas tecnologias dos GIS e a car-
tografia na internet, como produzir informação sintetizada, dados agregados, análises das tendências, comparações 
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espaço-temporais, a exploração interativa de dados, a descoberta de conteúdos geográficos etc. Essas tecnologias 
não têm a finalidade de substituir os GIS e as aplicações cartográficas na internet, mas servem para agregar nova 
capacidade de análise dos dados armazenados nos sistemas atuais e para proporcionar melhor rendimento do 
investimento.

Os mapas naturalmente ajudam no processo de descobrimento dos conhecimentos. Em um contexto de dados 
espaciais, os mapas fazem mais que tornar visíveis os dados; convertem-se em instrumentos ativos que apoiam o 
processo do pensamento do usuário. Os mapas podem exibir informação que não seria visível utilizando-se dados 
de quadros, especialmente quando se trata de fenômenos cuja distribuição espacial não se ajusta a limites preesta-
belecidos (por exemplo, limites administrativos). Vários estudos nas ciências do conhecimento vêm demonstrando 
a superioridade das imagens sobre os números e as palavras para estimular o entendimento e a memória,90-92 o que 
resulta em melhor processo de descobrimento de conhecimentos (o cérebro está mais alerta, há melhor ritmo visual 
e melhor percepção geral). O potencial total dos mapas não tem sido aproveitado, como explicam em detalhe e com 
vários exemplos Proulx et al.89

Avaliações nacionais por tema

Vários acordos internacionais assinados por países da região exigem que, periodicamente, se apresente um relatório 
sobre o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas Nações Unidas. Tratados como a Convenção Marco das 
Nações Unidas sobre a Mudança Climática (mais conhecida como Protocolo de Kyoto) ou o Protocolo de Montreal, 
relativos têm detalhado e chegado a um acordo sobre métodos de medição dos gases de efeito estufa ou de substân-
cias que destroem a camada de ozônio. Curiosamente, não há nada parecido com relação a informes sobre a saúde 
nos tratados internacionais quando se aplicam às substâncias químicas orgânicas persistentes ou aos efeitos sobre a 
saúde dos poluentes que os tratados pretendem reduzir.

Ainda não foi determinado qual é o melhor método para apresentar informes nacionais sobre poluentes ou 
doenças prioritárias, ou sobre ameaças ambientais de importância para a saúde pública. Em vários casos em que 
é preciso medir os poluentes em matrizes ambientais ou humanas, o controle da qualidade dos laboratórios será 
fundamental para determinar níveis confiáveis de risco. Quando se trata de temas transversais e a longo prazo, 
como a mudança climática, em que as decisões sobre a adaptação afetaram as populações durante décadas, várias 
organizações recomendam energicamente alguma forma de participação real do público no processo de avaliação 
e tomada de decisões.93 Esses enfoques do público também tornam mais difíceis o controle e a ocultação de infor-
mação crucial, ainda retida em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Contudo, existem algumas normas internacionais para certas avaliações. Uma recomendação desse tipo é a 
publicação Guidance on the Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants,94 que oferece metodologias 
para a amostragem e a preparação de amostras para efetuar o acompanhamento dos exames de leite materno e 
de plasma nos informes nacionais, assim como a comparação entre laboratórios e aspectos da cooperação que 
devem ser abordados.

Vigilância da saúde ambiental e o desenvolvimento sustentável  
e avaliação dos riscos na região

Compromisso com a coleta de dados (no setor de saúde  
e em outros setores)

As deficiências da coleta sistemática de dados na América Latina e no Caribe, em particular em níveis nacional 
e subnacional, são um impedimento fundamental para conhecer melhor os vínculos entre o meio ambiente, a 
saúde e o desenvolvimento sustentável na região. Além disso, a ausência de marcos de políticas regionais e na-
cionais para abordar o desenvolvimento sustentável é um problema-chave. Apesar do progresso que se alcançou 
em muitas áreas, a maioria dos países latino-americanos precisa de programas para coletar e integrar estatísticas 
ambientais no nível nacional.57 Por outro lado, é muito pequena a integração efetiva do grande número de con-
juntos menores de dados que existem no país, o que gera a perda de oportunidades para a apresentação de infor-
mes eficientes que poderiam impulsionar mudanças nas políticas da região. Quando existem coletas nacionais 
de dados e/ou foram estabelecidas metodologias para determinar as tendências, a natureza desses programas 
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é de tal ordem que os dados reunidos costumam não ser muito adequados para sustentar comparações regionais 
e/ou contribuir para as compilações regionais.66, 95

No setor de saúde, vários programas regionais de vigilância epidemiológica concentram-se em melhorar a coleta e 
a análise de dados estatísticos comparáveis regionalmente. Incluem segmentos regionais de programas da Organização 
Mundial da Saúde, como o DengueNet (rede mundial de vigilância da dengue), o Global SalmSurb (vigilância da salmo-
nela), e outros programas mundiais, como o PulseNet (vigilância das doenças transmitidas por alimentos e biologia mo-
lecular). Os estudos da carga de morbidez (como o programa atual do Centro de Epidemiologia do Caribe de estudos da 
carga de morbidez com relação às doenças transmitidas pelos alimentos em Santa Lucia, Granada, Trinidad e Jamaica) 
também contribuem para o preenchimento das lacunas dos conhecimentos. Além do mais, existem outras iniciativas 
na região, como a Rede de Vigilância das Doenças Crônicas nas Américas (Amnet) e a Rede de Promoção da Saúde 
de Megapaíses, e se estabeleceram sistemas nacionais de informação, como o Sistema de Informação Regional para a 
Vigilância das Doenças Transmitidas pelos Alimentos (Sirveta) e a Iniciativa Centro-Americana de Diabetes (Camdi).

No âmbito da gestão ambiental, na coleta de dados, nos recursos de informação e nos planos de estudos uni-
versitários, existe forte tendência a tocar em questões relacionadas com o ordenamento dos recursos hídricos, em 
detrimento da capacidade regional de abordar outros problemas difundidos e crônicos, como a contaminação do 
ar, o ordenamento das zonas costeiras e o desmatamento.66 O ressurgimento da febre amarela e os surtos de malária 
na Jamaica e nas Bahamas destacam a necessidade de uma vigilância constante e investimentos em sistemas de 
vigilância epidemiológica e ambiental e de apresentação de informes,10 assim de fortalecer a capacidade em ampla 
gama de disciplinas ambientais e de saúde pública.

Um dos problemas de basear em organizações internacionais para a coleta de dados sobre indicadores é que 
as metodologias mundiais talvez não sejam comparáveis com as estatísticas regionais. Por exemplo, os dados sobre 
a água e o saneamento da Cepal não são comparáveis com os compilados pelo Programa Conjunto de Monitora-
mento do Abastecimento de Água e o Saneamento da OMS e o Unicef, devido a diferenças nas metodologias e nas 
definições usadas.96

Análise de dados, incluindo-se os dados espaciais e temporais

Na América Latina e no Caribe, há uma comunidade pequena, porém ativa, que se concentra nas questões relacio-
nadas com os sistemas de informação geográfica (GIS), a observação a distância e a gestão dos dados. Por exemplo, 
o Programa de Infraestrutura Mundial de Dados Espaciais publica um boletim regional que contém informação 
sobre a ampla gama de programas geoespaciais. Alguns projetos, como a proposta Infraestrutura de Dados Espa-
ciais da Alternativa Bolivariana para América Latina e para o Caribe (Idealba), colocam grande ênfase social em 
suas atividades. Outros, como GeoSUR (a rede geoespacial da América do Sul), se concentram mais nos aspectos 
técnicos. Até o momento, a aplicação de dados geoespaciais ao abordar questões ambientais e de saúde parece baseada 
em projetos, apesar de muitos dos conjuntos de dados iniciais (como os concernentes ao uso da terra, às fronteiras 
hidrológicas e aos sistemas marinhos próximos à costa) serem pertinentes para uma série de questões ambientais e 
de saúde, como a vigilância dos impactos na saúde causados por vetores ou fenômenos climáticos extremos.

No setor de saúde, o programa GeoNetwork da OMS apoia o mapeamento da saúde pública e o estabeleci-
mento de sistemas GIS. A análise efetuada em Perspectivas do Meio Ambiente Mundial (GEO) sobre a Cidade 
do México incluiu o estabelecimento de um sistema de “geotexto”, desenhado para usar análises espaciais, com o 
intuito de proporcionar mensagens mais claras e melhores recursos de informação aos encarregados de formular 
as políticas e ao público.97

Embora a observação a distância tenha contribuído para a criação de alguns conjuntos regionais e sub-re-
gionais de dados, a falta de tecnologia acessível e de capacidade técnica para coletar dados primários conduziu a 
uma excessiva dependência dos dados secundários relacionados com problemas ambientais e de saúde específicos 
na região.98 Contudo, os graves problemas vinculados com a rápida urbanização na região também vêm servindo 
para concentrar a vigilância ambiental nesse nível. O monitoramento da qualidade do ar, por exemplo, está quase 
completamente concentrado em zonas urbanas.66 Essa concentração é um reflexo da gravidade do problema nas 
zonas urbanas, mas a falta de programas nacionais de vigilância pode ser um obstáculo para o desenvolvimento de 
soluções regionais e até subestimar problemas de qualidade do ar em regiões suburbanas, rurais e remotas, assim 
como as emissões de outras fontes, como o transporte fronteiriço de partículas em suspensão provenientes de 
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incêndios florestais ou de tempestades de areia em zonas desérticas, as quais se prevê de acordo com o previsto, 
aumentarão com a mudança climática.

Divulgação

Os informes ambientais nacionais representam outra área dos informes sobre a sustentabilidade. Os indicadores 
usados e os temas dos informes condenam as preocupações sobre as condições ambientais e as atividades huma-
nas que afetam essas condições ou são afetadas por elas. Contribuem, em todo ou em parte, para a ampla gama de 
processos de tratados internacionais na região, cuja colocação em prática (a assinatura, a ratificação etc.) é seguida 
Cepal.96 O PNUD70 criou um indicador do desenvolvimento sustentável especificamente orientado para os dados 
provenientes de informes ambientais nacionais.

Todavia, segundo a última contagem, 24 países da América Latina e do Caribe têm publicado ao menos um 
informe relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio;96 podem-se encontrar esses informes no 
site da Cepal. Supõe-se que o propósito desses indicadores seja fazer que todos os países da América Latina e do 
Caribe apresentem informes completos; entretanto, por si só eles não proporcionam informação acerca da eficá-
cia da divulgação da informação, nem existem normas claras para a transparência e a responsabilização sobre as 
metodologias usadas para gerar a informação contida neles.

Os informes na região são muito heterogêneos e refletem prioridades e capacidades diversas em cada país. A 
falta de transparência no tocante às metodologias e aos dados usados para coletar parte da informação apresen-
tada é um problema em muitos dos informes publicados. Em sua avaliação dos conjuntos de dados nacionais e 
internacionais de 34 países da América Latina e do Caribe, com relação a 47 indicadores concernentes aos Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio, Cecchini e Azócar95 concluíram que apenas 10% dos conjuntos de dados 
nacionais e internacionais continuam os mesmos, enquanto 37% dos dados eram diferentes ou incomparáveis. 
Em 53% dos casos, não se encontraram dados nacionais. A sequência dos passos da apresentação de informes está 
sintetizada na Figura 4.4, extraída do trabalho dos autores mencionados. Esses autores encontraram provas de 
notificação coerente, pouco coerente, incompleta ou excessiva com relação aos indicadores informados nos níveis 
nacional e internacional.

Além disso, o público frequentemente dispõe de informação pela internet, em particular devido ao baixo custo 
da publicação on-line. A divulgação dessa informação a populações com pouca ou nenhuma conexão com a in-
ternet e/ou com escassos graus de alfabetização continua sendo deficiente. Os investimentos em iniciativas am-
bientais locais são uma forma de abordar esse problema e levar aos cidadãos informação ambiental e de saúde. No 
nível da comunidade, Schutz et al.98 destacam a falta de orientação para elaborar métodos inclusivos com o intuito 
de abordar problemas de saúde ambiental na região. O informe de cinco anos do PNUD70 sobre a Iniciativa de 
Desenvolvimento Sustentável na América Latina e no Caribe destaca a necessidade de maiores investimentos no 
fortalecimento da sociedade civil, incluindo investimentos em processos transparentes, acesso a programas de 
informação, iniciativas de justiça ambiental e processos de tomada de decisões inclusivos e responsáveis.

Avaliação do risco

No campo da saúde e do meio ambiente, a avaliação do risco adota muitas formas; a mais frequente tem sido exami-
nada na seção A. Em alguns casos, talvez requeiram avaliações sub-regionais específicas, baseadas nas fronteiras 
naturais. Por exemplo, em seu exame de doenças tropicais desatendidas na América Latina e no Caribe, Hortez84 

identifica onze sub-regiões distintas cujas características humanas e ambientais particulares criam diferentes vias 
para a transmissão de agentes patogênicos. Faz-se necessário dar maior ênfase a métodos intersetoriais que atraiam 
mais os profissionais da saúde pública, os prestadores de serviços sociais e as organizações ambientais. A Fundação 
Interamericana do Coração e a Sociedade Latino-americana de Hipertensão iniciaram recentemente uma avaliação 
múltipla dos fatores de risco cardiovascular na América Latina, conhecida como Carmela, para determinar a pre-
valência de fatores de risco de cardiopatias e acidentes vasculares cerebrais, incluindo a posição socioeconômica. 
Os riscos ambientais e de saúde também estão incluídos em avaliações amplas do risco econômico; por exemplo, o 
Fórum Econômico Mundial99 incluiu uma análise da mudança climática, o desmatamento e a degradação do meio 
ambiente como fatores-chave de risco (juntamente com os abalos econômicos, as desigualdades sociais e a insta-
bilidade política) na região. Contudo, a capacitação é parte de uma série de outros programas, como um recente 
seminário do PNUD concentrado na avaliação e na gestão do risco relacionado com organismos vivos modificados, 
o que complementa seu trabalho conforme o Convênio sobre a Diversidade Biológica.100
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Figura 4.4 Passos para aumentar o uso de dados ODM nacionais nas bases de dados internacionais.
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Fonte: Elaboração própria, sobre a base dos informes nacionais ODM e Nações Unidas, Divisão de Estatística, 2006.

Vigilância ambiental e de saúde pública

O vínculo entre a vigilância do meio ambiente e a vigilância da saúde está claramente demonstrado pela distribui-
ção nos departamentos de origem desses programas. No Chile, na Colômbia, na Guatemala, na Jamaica, no Peru e 
na Venezuela, por exemplo, o monitoramento da qualidade do ar é um programa das autoridades de saúde. Em Bar-
bados, na Bolívia, na Costa Rica, em Honduras, na Nicarágua, no Panamá, na República Dominicana e no Uruguai, 
essa função é desempenhada pelo departamento do meio ambiente. A necessidade de que as dependências de saúde 
e as de meio ambiente colaborem no projeto e na realização da vigilância ambiental e de saúde pública é clara, como 
também o é a utilidade dos dados reunidos por ambos os setores.101 Uma questão muito importante é a localização 
ideal das estações de monitoramento para que sejam representativas da exposição da população.

São necessários programas de vigilância ambiental para proporcionar informação oportuna, sistemática e de 
grande qualidade aos encarregados de adotar as decisões, para estabelecer as prioridades e vigiar os efeitos das 
intervenções. As organizações internacionais, atualmente, proporcionam grande parte da informação estatística 
usada com relação aos recursos naturais e ao meio ambiente. Também é reunida informação sobre os programas 
nacionais usando questionários projetados para esse propósito. A informação reunida de ambas as fontes é publi-
cada na Base de Dados de Estatísticas e Indicadores do Meio Ambiente (Badeima) para a América Latina e para o 
Caribe e nos informes da Cepal.96

Em seu capítulo sobre a América Latina, o informe sobre a adaptação e a vulnerabilidade aos impactos, ela-
borado pelo Grupo de Trabalho II do IPCC53 destaca as atividades em nível de país para instaurar estratégias de 
adaptação, por exemplo, “mediante a conservação de ecossistemas-chave, a gestão do risco na agricultura, estra-
tégias para lidar com as inundações e com a seca e o ordenamento das zonas costeiras, e sistemas de vigilância 
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das doenças” (p. 584). Porém, o informe prossegue destacando que “a eficácia dessas atividades é reduzida pela 
falta de sistemas básicos de informação, observação e vigilância; a falta de medidas para fortalecer a capacidade 
e de marcos políticos, institucionais e tecnológicos apropriados; os baixos salários e os assentamentos em zonas 
vulneráveis, entre outras coisas” (p. 584). Existem muitos grupos que tentam melhorar os programas de vigi-
lância, como a rede de programas de capacitação em epidemiologia e intervenções de saúde pública (Tephinet).

Avaliação de programas

Em 2003, o Banco Interamericano de Desenvolvimento dedicou-se a avaliar seu desempenho, pondo um tom tran-
setorial no desempenho relacionado com o meio ambiente, com a expectativa de que isso também beneficiaria seus 
objetivos de redução da pobreza e crescimento econômico sustentável, por exemplo, mediante o reconhecimento 
do valor do capital natural. A estratégia inclui uma série de indicadores dos produtos, dos resultados e dos impac-
tos, que o banco usa para vigiar e avaliar seus projetos. Além disso, o banco promove a coleta de dados concernentes 
a alguns indicadores das tendências, em particular os vinculados com a governança ambiental, o desenvolvimento 
institucional e das políticas, as condições de recursos naturais e ecossistemas-chave, e o estado das metas e objetivos 
internacionalmente acordados.102 O banco também apoia avaliações de programas em outros setores. Por exemplo, 
a Universidade de Buenos Aires, em colaboração com o BID e a OPAS, avaliou programas de descentralização e 
gestão do controle de doenças transmissíveis na América Latina,103 e o mesmo banco estabeleceu um exame inde-
pendente por cinco anos de sua política de 2007 de gestão do risco de desastres.69

Em seu exame da vigilância das doenças crônicas na América Latina e no Caribe, Choi et al.48 fizeram vá-
rias observações que são relevantes para a vigilância ambiental e de saúde na região em geral. Entre elas está um 
chamado para a instauração de “redes de redes”, tanto profissionais como institucionais, que possam contribuir 
para fortalecer a capacidade nacional, compartilhar as inovações técnicas, melhorar o intercâmbio de informação, 
desenvolver metodologias comuns (conforme o desejado) e investir em estratégias de comercialização conjuntas 
que enfatizem o fortalecimento da capacidade interna. Esse enfoque apoiaria a diminuição gradual das ativi-
dades de vigilância diretamente empreendidas por organizações internacionais, em favor do apoio internacional a 
instituições nacionais mais sólidas. Essas redes não efetuariam a vigilância elas mesmas, com o intuito de reforçar 
a capacidade, e aumentariam as oportunidades profissionais. Os autores sintetizam seu enfoque com o acrônimo 
Science, formado a partir dos termos em inglês correspondentes a estratégia, colaboração, informação, educação, 
novidade, comunicação e avaliação. Esse último termo destaca a necessidade de esforços permanentes para se ava-
liar o planejamento, a aplicação e a utilidade dos programas de vigilância com a finalidade de garantir que sejam 
realmente usados para apoiar medidas de saúde pública.

A tradução do conhecimento adquire cada vez mais atualidade como campo de estudo e como prioridade- 
-chave para as organizações de pesquisa (incluindo-se os organismos de financiamento). A expressão tradução 
do conhecimento foi cunhada pelos Institutos Canadenses de Pesquisas de Saúde (CIHR, sigla do inglês) como 
o intercâmbio, a síntese e a aplicação eticamente correta do conhecimento – dentro de um complexo sistema de 
interações entre pesquisadores e usuários –, com o objetivo de acelerar a captação dos benefícios da pesquisa para 
os pacientes mediante melhor saúde, serviços e produtos mais eficientes e um sistema fortalecido de atenção à 
saúde.104 O progresso nesse campo atualmente pode ser um obstáculo, pela falta de clareza da terminologia usada, 
e está em circulação uma série de definições novas de tradução do conhecimento e termos relacionados.105, 106

Três questões críticas influenciam os debates sobre a tradução do conhecimento na prática: a natureza contro-
versa do que são dados probatórios que constitui um conhecimento; a necessidade de considerar o contexto; e o grau 
em que a “prática” deve ser vista como um sistema complexo (ou seja, não racional nem linear).107, 108 A tradução do 
conhecimento na prática continua sendo um desafio fundamental que requer novas pesquisas. O Centro Interna-
cional de Pesquisas para o Desenvolvimento participa da promoção do conceito de tradução do conhecimento na 
América Latina e no Caribe.

Embora atualmente não haja um consenso na literatura sobre a melhor maneira de se traduzir o conhecimento 
em ação, concorda-se amplamente que esse é um desafio importante para o setor de saúde. Em seu estudo das ati-
vidades de tradução do conhecimento em 33 organismos de financiamento da pesquisa em nove países, Tetroe et 
al.105 destacam que: “Em geral, os organismos pareciam adotar um enfoque mais sistemático das expectativas que 
tinham dos pesquisadores do que das iniciativas tomadas pelo organismo” (p. 151). Esses autores pedem que se 
invista na ciência da tradução do conhecimento com a finalidade de abordar melhor a diferença entre a pesquisa, a 
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prática e a política para melhorar a responsabilização dos organismos de financiamento e, em última instância, os 
resultados de saúde pública.

Resumo, prioridades e recomendações

Resumo

A região deve investir mais na prevenção de riscos para a saúde ambiental e na promoção de ambientes propícios 
para a saúde, não somente responder a emergências a curto prazo. O processo político de fusão das agências de 
saúde e do meio ambiente demorou muito para começar e nunca se concretizou de fato, apesar de ainda persistirem 
desafios importantes na abordagem de prioridades básicas, como água potável, higiene, saneamento, qualidade do 
ar em espaços fechados e exposição ao chumbo ou pesticidas tóxicos. No Capítulo 20, serão analisadas em detalhes 
essas questões relacionadas com a governança. Além disso, a mudança climática e o desaparecimento dos serviços 
dos ecossistemas continuam figurando nos últimos lugares da lista de prioridades na vida real. Nem mesmo os 
países identificados como prioritários para intervenções mais enérgicas nos  têm mostrado grande melhora em 
termos reais. Todavia, em outros países, como o Brasil, têm sido realizados investimentos massivos em infraestru-
tura, capital humano e alívio da pobreza, com melhoras significativas em alguns estados, principalmente mediante 
a orientação do crescimento para favorecer os pobres.109

Evidentemente, o tradicional enfoque de imposição de medidas de cima para baixo não tem funcionado sufi-
cientemente bem nas Américas para abordar e melhorar os problemas prioritários importantes identificados, ainda 
em um período de crescimento econômico, como ocorreu na última década. Entretanto, não existe uma metodologia 
de consenso recomendada do ponto de vista científico para uma situação desse tipo. O enfoque de participação na 
tomada de decisões parece agora logicamente adequado, ainda que não seja mais para tentar um enfoque que até o 
momento não tem sido realmente apoiado por organizações internacionais e nacionais. Esse enfoque de participação 
concorda com as recomendações de Choi et al.48 e as recentes implicações para a governança geradas pela participa-
tiva internet, como observou a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos.110

Prioridades

O investimento no alívio da pobreza e em infraestruturas para a produção de saúde e a melhoria da gestão deve con-
tinuar sendo prioridade. As infraestruturas requeridas devem levar em consideração as necessidades relacionadas 
com a educação, a higiene e os desastres. As melhorias na gestão incluem ampla gama de temas, mas, para apoiar 
melhorias contínuas na saúde ambiental e em serviços dos ecossistemas que promovam a saúde, o compromisso 
a longo prazo é fundamental para o êxito e a eficiência. Leva-se vários anos para estabelecer um bom laboratório 
e reunir uma equipe técnica para colocá-lo em funcionamento e mantê-lo com alto grau de qualidade; os fundos 
variáveis são uma receita para o desastre e traz resultados não confiáveis sobre os quais não seria sensato basear 
políticas de prevenção. O mesmo se pode dizer da formação de um bom epidemiólogo, de um bom engenheiro em 
saúde ambiental ou qualquer outro profissional necessário para tomar decisões fundamentadas no nível da política. 
Como menciona White:111

As competências para a pesquisa que leva anos para se desenvolver podem ser facilmente danificadas pelo 
apoio inadequado, pela gestão deficiente ou por outras influências negativas associadas com ambientes 
tanto internos como externos.

O mesmo pode ser dito sobre a maioria dos especialistas ou técnicos. Embora as prioridades de saúde ambiental já 
tenham sido identificadas há vários anos pelos Ministros de Saúde e do Meio Ambiente das Américas (MSMAA), 
elas continuam sendo pertinentes, pois, uma vez atualizadas, a prioridade mais urgente é, provavelmente, designar 
fundos para colocá-las em prática a longo prazo.

Existem numerosos exemplos da vinculação entre uma fonte de renda e um problema de saúde pública, como 
já acontece com os impostos sobre o tabaco e a prevenção do tabagismo em vários países36 ou os impostos sobre 
o carbono e os programas de saúde pública ambiental de adaptação às mudanças climáticas,112 que poderiam ser 
emulados na região para implementar políticas eficazes e duradouras. Isso está de acordo com as recentes recomen-
dações sobre a política fiscal para o desenvolvimento, originadas na OCDE,113 que conclui que:
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Os governos latino-americanos não fazem uso suficiente da política fiscal como um instrumento de 
desenvolvimento que pode impulsionar o crescimento, reduzir a pobreza e a desigualdade e fornecer bens 
e serviços públicos de alta qualidade. (p. 2)

A OCDE também afirma que a política fiscal bem administrada pode ser a base de um renovado contrato 
social entre os latino-americanos e seus governos. Continua sendo um elemento fundamental a necessidade de for-
necer bens e serviços públicos melhores e mais equitativos, e o êxito nessa área pode contribuir para a consolidação 
da democracia.

Recomendações

O fortalecimento da capacidade nacional como objetivo principal

Deve haver mais ênfase no apoio aos sistemas nacionais de vigilância ambiental e de saúde pública – in-
cluindo o desenvolvimento profissional e a divulgação da informação gerada – a fim de proporcionar aos 
encarregados de formular as políticas e ao público em geral dados de boa qualidade iniciais no que diz res-
peito às tendências.

É necessário estabelecer um programa específico de melhoria da capacidade dos laboratórios e da vigilância, 
levando-se em conta a comparabilidade entre as sub-regiões e os países.

Como as organizações de saúde pública reúnem volumes consideráveis de dados complexos e exigem sistemas 
para vigiar e avaliar as tendências relacionadas com as exposições ambientais e os problemas de saúde correlatos, 
têm de proporcionar aos seus especialistas em saúde ambiental as mais eficientes tecnologias geoespaciais para a 
tomada de decisões.

A avaliação dos impactos na saúde deve ser integrada em processos novos e nos já existentes no nível das estra-
tégias, dos programas e dos projetos. Isso requer contar com equipes nacionais consagradas em seu trabalho, com 
uma base institucional.

Serviços de apoio prestados por organizações internacionais

Os organismos internacionais devem dar mais apoio e exigir as já mencionadas medidas proativas e de ampla 
difusão no nível político ao colaborar com os governos dos países da região. Sem vontade política, apoio e com-
promissos a longo prazo, isso não acontecerá.

Outra função importante das organizações internacionais é oferecer melhores serviços de apoio para a capaci-
tação e a formação de especialistas, o estabelecimento de redes, o controle e a avaliação da qualidade dos laborató-
rios, a difusão dos conhecimentos e a tradução dos conhecimentos para a tomada de decisões. Também deve fazer 
parte do apoio prestado pelas organizações internacionais a realização de algumas pesquisas regionais normaliza-
das periódicas para medir o progresso com relação às prioridades-chave regionais na saúde ambiental e os serviços 
dos ecossistemas para a saúde e o bem-estar das pessoas.

Traduzir as palavras em ações

A região das Américas carece de uma iniciativa de saúde ambiental e desenvolvimento sustentável bem fundamen-
tada e de longo prazo. A criação de um mecanismo fiscal com o intuito de gerar investimentos adequados e susten-
táveis para as recomendações anteriores é, na verdade, o mais importante passo inicial a ser dado.
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Introdução

A saúde e a vida ocupam hoje um lugar central nas agendas dos governos não somente pelo bem-estar, progresso 
e sobrevivência da espécie humana no planeta, mas por suas múltiplas interfaces com uma série de determi-

nantes sociais que as colocam no cenário legal como um direito fundamental dos cidadãos do mundo. Portanto, 
a responsabilidade social do Estado é garantir sua proteção, seu cuidado e sua reparação.1 Fica entendido que o 
Estado, formado por todos os seus cidadãos e seus governantes, deve garantir o efetivo cumprimento do direito à 
saúde da população em geral e em particular dos trabalhadores, levando em conta os denominados grupos vulne-
ráveis (grávidas, crianças, idosos, doentes), como versa a maioria das cartas constitucionais dos países.2

A toxicologia definida como a ciência que estuda os efeitos adversos dos agentes químicos sobre os seres humanos 
é uma das áreas mais antigas e de rápido avanço da saúde. É inegável a contribuição que as substâncias químicas 
deram ao desenvolvimento tecnológico e também durante as fases do crescimento industrial. Desde o início da 
industrialização em larga escala na metade do século XIX, o uso de substâncias químicas transformou os materiais 
brutos em grande quantidade de produtos químicos básicos de grande utilidade para o desenvolvimento. De fato, 
marcaram fortemente a transformação das sociedades agrícolas em sociedades industrializadas e de serviços até al-
cançar as predominantes sociedades do tempo e do conhecimento, que se fortaleceram muito nas últimas décadas.3, 4  
O relato histórico de McWilliams5 é um exemplo de como se abriram os horizontes com a transição do controle 
biológico e social de pragas para o desenvolvimento de pesticidas sintéticos nos Estados Unidos entre 1894 e 1927, 
destacando-se esse feito como um elemento-chave do desenvolvimento da agricultura no país (McWilliams, 2008). 
Além disso, esse fato teve um alcance e uma influência muito grande na medida em que ultrapassou fronteiras, 
impactando o desenvolvimento da agricultura de todos os países.

A demanda contínua de novos e melhores materiais e também de novas substâncias químicas impulsionou 
grandes avanços em áreas de alta tecnologia, como a eletrônica, a bioengenharia e as telecomunicações. Dessa 
forma, a era tecnológica e industrial colocou nas mãos dos homens milhões de substâncias químicas que continuam 
aumentando a cada ano, ou porque são sintetizadas e dão origem a novos produtos que vão para o mercado ou por-
que novos compostos são formulados pela interação dos ingredientes ativos já existentes no mercado. Atualmente, 
o Serviço de Resumos Químicos da Associação de Químicos dos Estados Unidos, cuja enumeração e atualização 
é diária, tem 45,67 milhões de substâncias inorgânicas e orgânicas registradas.6 Isso se deve ao fato de que, junta-
mente com aquelas que anualmente são produzidas com propósitos comerciais, há muitas outras substâncias que 
são produzidas de forma “não intencional”, como subprodutos em processos industriais, manufaturados e combus-
tão, e podem apresentar-se como poluentes, produtos de refugo e liberações no ar, na água e no solo.7

É evidente que as substâncias químicas transformaram a vida e o trabalho na sociedade contemporânea ao 
redor do mundo. Essas mudanças são, por si mesmas, indicativas do auge da produção e dos múltiplos usos que lhe 
vêm sendo dados. Sua presença e seus benefícios contribuem para estabelecer e/ou preservar alto nível de vida em 
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todos os países industrializados e com diferentes graus de desenvolvimento. Por sua vez, sua potencialidade tóxica 
também se tornou cada vez mais visível, tanto em nível da saúde humana, causando doenças agudas e crônicas, 
incapacidade e morte, como em nível ambiental com o constante ingresso de grandes quantidades de substân-
cias tóxicas naturais ou sintéticas no meio ambiente, ultrapassando a capacidade dos ecossistemas de absorvê-las, 
transformá-las ou eliminá-las. Como consequência, o equilíbrio ambiental vem se alterando de forma permanente. 
A contaminação ambiental e suas respectivas causas e consequências, como a destruição da camada de ozônio e 
a mudança climática, a exposição a perigos cuja presença é controversa, por exemplo, os pesticidas, sem os quais se 
torna difícil a prática da agricultura para atender à demanda global de alimentos, e os agentes de uso doméstico em 
suas diferentes modalidades são algumas das manifestações da presença das substâncias químicas em nossa vida 
cotidiana. Também o comportamento social e os hábitos adquiridos, como o consumo de álcool, tabaco e drogas 
ilícitas, tradicionais ou sintéticas, bem como o ameaçador desenvolvimento de armas químicas e de precursores 
químicos para a preparação de drogas ilícitas, continuam sendo objeto de preocupação social, pois se mantêm em 
permanente aumento.

No entanto, a natureza, a variedade e a quantidade de substâncias químicas potencialmente tóxicas (SQPT) 
em cada país variam muito de acordo com fatores como sua estrutura econômica nacional e os setores agrícolas 
e industriais. Além disso, muitas substâncias são liberadas no meio ambiente por outras atividades econômicas, 
como a geração de eletricidade, a mineração, a indústria automobilística, a construção, a extração de recursos 
fósseis e minerais, a metalúrgica, a indústria farmacêutica e o transporte.8 É por isso que sua produção teve um 
grande aumento, que passou de um milhão de toneladas em 1930 para 400 milhões de toneladas atualmente. Sua 
presença se dá tanto em países desenvolvidos como em países em de desenvolvimento (PD), como os países da 
América Latina e do Caribe (LAC), com o potencial de contaminar qualquer um dos meios ambientais (ar, água, 
solo, alimentos).7

Nessa mesma ordem, a toxicologia evoluiu com o desenvolvimento ambiental, começando com a toxicologia 
básica ou fundamental, classicamente abordando o estudo das bases gerais da ação tóxica (toxicocinética e to-
xicodinâmica), cuja evolução conseguiu consolidar a base da toxicologia especial ou aplicada.9 Nessa perspectiva, a 
toxicologia atual é concebida como uma ciência ampla cujo objetivo transcende a visão originalmente circunscrita 
ao estudo do impacto dos tóxicos no homem para se ocupar de outros campos de aplicação, que abrangem a toxi-
cologia médica, clínica, molecular ou química, veterinária, nutricional ou de alimentos, ocupacional ou industrial, 
ambiental e analítica.10

A toxicologia mantém uma estreita relação com o desenvolvimento sustentável (DS), especialmente em sua 
aplicação nos âmbitos ocupacional e ambiental, mais que no doméstico, já que a este chegam por inércia o pre-
juízo ou benefício, pois somente nos países com grande avanço em outras áreas se destina dinheiro e esforço a 
essa preocupação.11 Por sua vez, a toxicologia clínica segue um caminho mais ligado à atenção médica rotineira, 
vinculada aos centros de atenção clínica ou hospitalar, e sua relação com o DS não é direta. Inclusive o diagnóstico 
toxicológico ocupacional e ambiental enfrenta desafios diagnósticos diferentes dos da toxicologia clínica, a qual se 
apoia basicamente no laboratório e na semiologia. No caso do ambiente, palavra que usaremos em geral, incluindo 
o ambiente ocupacional, as manifestações podem ser sutis a longo prazo, com enormes períodos de latência, sem 
biodeterminantes que nos falem de exposição crônica ou subcrônica. É aqui que ocorre a interface entre a epi-
demiologia e a toxicologia, visto que é necessário criar todo tipo de medicamentos, mesmo prescindindo de um 
biodeterminante conhecido.12

Mas o campo mais importante, considerado fundamental para a definição de políticas públicas na aplicação 
da variedade de matérias de que trata, é sua prática para a delimitação de segurança no uso dos agentes químicos, 
também denominada toxicologia experimental. É por isso que a prática da toxicologia é obrigada a cumprir tarefas 
de acordo com a evolução científica, tecnológica e social de nossa era. O toxicólogo deve ter conhecimentos e com-
petências suficientes para a identificação do risco, da probabilidade de que determinado tóxico em certas condições 
causará danos, para estabelecer os limites de segurança de uma substância determinando a certeza de que o produto 
não produzirá danos quando utilizado sob dadas condições e para fazer as relações de uso, restrição ou controle que 
dele derivam.13 Além disso, deve levar em conta que se trata da prática de uma ciência multidisciplinar que se apoia 
em outras disciplinas da saúde e do ambiente (fisiologia, farmacologia, biologia, físico-química, epidemiologia, quí-
mica, medicina legal, medicina interna, patologia, ecologia etc.), aproveitando seu conhecimento e seus métodos 
para a resolução de problemas complexos que lhe são próprios. Portanto, sua prática também é multidisciplinar e 
seu alcance é horizontal e transetorial.
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Esses desenvolvimentos ocorreram em todos os cantos das Américas, ainda que em diferentes graus ou níveis 
de evolução entre o Norte e o Sul. A América do Norte, fundamentalmente, impulsionou e liderou o desenvolvi-
mento científico da toxicologia por meio de suas autoridades de governo, mediante a formulação e a regulação 
de políticas de controle da fabricação, uso, aplicação e disposição das substâncias tóxicas. Sua principal estratégia 
focalizou-se no projeto e na implementação do processo de gestão de riscos, cujos resultados permitiram melhor 
entendimento e abordagem de uma grande variedade de perigos químicos, dado que as agências de governo dos 
países efetivamente a instrumentalizaram para a avaliação de problemas de saúde pública e do ambiente. As regula-
mentações resultantes expedidas são extensas e variadas, tratando desde a proteção do ar e da água até a segurança 
alimentícia, de medicamentos e produtos para os consumidores, tais como brinquedos. Por isso, considera-se que a 
gestão de riscos é uma importante ferramenta das políticas públicas para informar decisões técnicas e reguladoras, 
definir prioridades quanto a necessidades de investigação e desenvolver enfoques para estabelecer custos e benefí-
cios das políticas e regulamentações.14

Por outro lado, para o caso da LAC o cenário é completamente diferente. A industrialização, o crescimento 
populacional e o desenvolvimento industrial também evoluíram, ainda que de forma bastante heterogênea, gerando 
um conjunto de problemas para a saúde de sua população e do meio ambiente e incidindo sobre o próprio desenvol-
vimento. Por exemplo, desde 1930 a população da LAC quadruplicou, induzindo uma extensa urbanização, que re-
sultou em um abrupto aumento do número de automóveis e da contaminação do ar. Houve também o crescimento 
acelerado da indústria química, que se caracterizou por seu estabelecimento em zonas urbanas, algumas das quais 
cresceram anarquicamente em tamanho e densidade, afetando a saúde de seus moradores vizinhos. A indústria 
petroquímica em países como a Venezuela e o México é, em grande parte, responsável por sérios problemas am-
bientais.15 O meio ambiente químico alcançou uma grande complexidade, e os resíduos da produção de energia, o 
transporte e a tecnologia industrial acabaram se convertendo em poluentes do ar, da água do solo e/ou dos alimen-
tos. Entretanto, as maiores consequências ocorrem no aparelho produtor da região, majoritariamente composto por 
indústrias de pequeno e médio portes e pela denominada “economia informal”, amplamente difundida na região.

Assim, tanto a população geral exposta à contaminação dos diferentes meios do ambiente como os trabalhadores 
também expostos são objetos de preocupação e estudo toxicológico em suas diversas ramificações, dando especial 
ênfase a exposições a baixas doses por longo período. O impacto devastador dos desastres ocasionados por acidentes 
químicos, com grande impacto público, e inclusive os casos individuais de intoxicação química de origem acidental 
ou ocupacional não são mais que uma manifestação do problema global dos efeitos adversos das substâncias quími-
cas no homem ou no meio ambiente. Como exemplo, citamos o impacto do acidente ocorrido em 13 de dezembro de 
1984 em Bhopal, Índia, que foi originado ao se produzir a liberação de 42 toneladas de isocianato de metila em uma 
fábrica de pesticidas de propriedade da companhia Union Carbide. O composto liberado decompôs-se em vários 
gases muito tóxicos (fosgênio, monometilamina e especialmente ácido cianídrico), formando uma nuvem letal que 
cobriu milhares de pessoas e animais, os quais morreram asfixiados quase imediatamente. Outras tantas morreram 
na tentativa desesperada e caótica de evacuação da cidade. Estima-se que entre 6 mil e 8 mil pessoas tenham morrido 
na primeira semana após a liberação tóxica e pelo menos outras 12 mil tenham morrido posteriormente, como con-
sequência direta da catástrofe que afetou mais de 600 mil pessoas, 150 mil das quais ficaram com graves sequelas.16

É por isso que as decisões para controlar os riscos químicos e prevenir seus danos, o que no passado pro-
vavelmente estava circunscrito à decisão dos toxicólogos e profissionais da saúde, são conduzidas nas mais altas 
instâncias dos governos locais, municipais ou nacionais, pois são eles que têm a obrigação e o dever de proteger a 
saúde da população e do meio ambiente, minimizar os danos à saúde humana, ao ambiente e ao desenvolvimento, 
dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Mais que isso, os governos devem cumprir e fazer que todos 
os membros do Estado (todos os cidadãos em seu conjunto) cumpram essas decisões, para que, unidos, caminhem 
para atingir o objetivo.

Por fim, é fundamental o papel dos governos como formuladores de políticas públicas e como tomadores de 
decisões para proteger a saúde de seus habitantes e do ambiente, com o objetivo de obter justiça social e igual-
dade. Entretanto, não se pode responsabilizar apenas os poderes públicos, pois as intervenções reais a favor da 
igualdade sanitária somente são possíveis por meio de processos democráticos com ampla participação da so-
ciedade civil para a elaboração de políticas públicas com o apoio local e internacional, o respaldo científico quanto 
a medidas e procedimentos que promovam a igualdade sanitária e a colaboração do setor privado. Por sua vez, os 
ministérios da saúde nos países da região devem assumir a direção e um papel diretor com o apoio da Organização 
Mundial da Saúde.17
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Neste capítulo, apresentamos uma síntese da informação disponível sobre o desenvolvimento, o alcance e apli-
cação da toxicologia na região das Américas, tendo presente o impacto que gera a exposição à SQPT na saúde e no 
ambiente, as lacunas eventuais em seu conhecimento e os desafios colocados pela formulação de políticas públicas – 
como a gestão de riscos – para o seu controle. Também se identifica um conjunto de fatores críticos que limitam 
o desenvolvimento de políticas setoriais sobre a proteção da saúde e do ambiente contra os agentes tóxicos e se apre-
sentam algumas alternativas para fomentar a prevenção e a melhoria real das condições de trabalho. Aclaram-se, 
mediante o registro de experiências, eixos estratégicos, programas e linha de ação que obtiveram êxito para abordar 
a problemática existente. A importância do capítulo está em proporcionar ao setor de saúde dados e experiências 
necessários para participar ativa e efetivamente, a partir da toxicologia aplicada, do processo de tomada de decisões 
sobre a base do desenvolvimento sustentável na região. Com base no que foi citado anteriormente, por último, 
identificam-se os principais desafios para o desenvolvimento da toxicologia e as políticas públicas para a adequada 
gestão e o controle das substâncias químicas.

Análise da situação e suas tendências
Para fazer a identificação e crítica das intervenções, programas e planos de controle dos riscos químicos partin-
do da visão do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente e da saúde pública, dividimos as recomendações 
e políticas públicas em várias categorias, da geral à particular e do internacional ao local, terminando com uma 
análise crítica das políticas que obtiveram êxito e fracasso e suas possíveis causas.

Aplicações da toxicologia em diferentes ambientes: ambiental, ocupacional  
e doméstico dos países e da região

Alinhamento e recomendações internacionais para a definição de políticas públicas 

À medida que aumentavam a consciência e a preocupação dos governos e do público sobre a contaminação ori-
ginada pelas atividades econômicas que utilizam, transformam e produzem emanações de substâncias químicas, 
várias organizações internacionais estabeleceram programas para abordar os aspectos científicos dos problemas 
relacionados. Instituições das Nações Unidas, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização 
para a Agricultura e a Alimentação (FAO), estabeleceram programas cooperativos para abordar os poluentes dos 
alimentos e os pesticidas. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) criou, em 
1970, um comitê para o meio ambiente e, em 1971, estabeleceu um grupo para promover as ações cooperativas para 
investigar, compartilhar informação e avaliar os riscos, bem como as ações para a gestão dos riscos dos pesticidas e 
das substâncias químicas industriais.

Foi nesse ambiente de tomada de consciência que surgiu a necessidade de colocar em prática ações coopera-
tivas internacionais para abordar vários problemas relacionados com as substâncias químicas, incluindo os riscos 
potenciais à saúde e ao meio ambiente provocados por pesticidas e por substâncias químicas industriais. Por isso, 
em 1972, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) concordou em convocar a Conferência 
sobre o Desenvolvimento Humano (Conference on Human Development) para examinar o estado mundial do 
meio ambiente, identificar problemas e determinar necessidades de atuação.7

As evidências dos danos causados à saúde e ao meio ambiente pela produção, pelo uso e pela liberação de subs-
tâncias químicas alcançaram tal nível de preocupação internacional que, em 1992, foram os principais pontos de 
discussão entre os chefes de Estado reunidos na Reunião da Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro e registrada 
na história como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD). Desse 
encontro resultou o Programa 21,18 em que foi definido o marco conceitual e o alcance geral do desenvolvimento 
sustentável, abrangendo uma grande variedade de aspectos e estratégias necessárias para conseguir sua implementa-
ção e seu desenvolvimento. Em particular, o Capítulo 19 aborda a “Gestão Ecologicamente Racional das Substâncias 
Químicas Tóxicas”, incluindo o tema sobre “Prevenção do Tráfico Internacional Ilícito de Produtos Tóxicos e Perigo-
sos” (Environmentally Sound Management of Toxic Chemicals, Including Prevention of Illegal Internacional Trafic in 
Toxic And Dangerous Products), que contempla diretamente os problemas relacionados com as SQPT.

A partir de então, foram iniciados e/ou fortalecidos programas mundiais e regionais sobre o controle das 
SQPT a fim de responder aos desafios do Capítulo 19. Iniciativas como o Fórum Intergovernamental de Se-
gurança Química (IFCS, por suas iniciais em inglês)19 e o Programa entre Organizações para a Gestão  
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Ecologicamente Racional das Substâncias Químicas (IOMC, por suas iniciais em inglês)20 estabeleceram-se para 
coordenar esforços internacionais, acelerar a gestão ecologicamente racional das substâncias químicas e conseguir 
progredir nas metas do Capítulo 19. Nos citados programas concorrem e participam a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento In-
dustrial (Onudi), o Instituto das Nações Unidas para o Treinamento e a Investigação (Unitar, por suas iniciais em 
inglês), a FAO e a OMS, com o objetivo de alcançar a abordagem transversal dos problemas e as soluções.

Mais adiante, em 2002, aconteceram dois eventos de relevância relacionados com a gestão das substâncias 
químicas, a saber:

1. Foi lançado o Enfoque Estratégico para a Gestão das Substâncias Químicas (SAICM, por suas iniciais em 
inglês), uma iniciativa multinacional conformada pelo IFCS, IOMC, Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Unep) e pelo Banco Mundial, cujo objetivo fundamental é obter a gestão sólida das subs-
tâncias químicas por meio de seu ciclo de vida, de forma que, para 2020, todas as substâncias sejam produ-
zidas e utilizadas de maneira que se minimizem os impactos adversos para a saúde humana e o ambiente.21 
A “Meta 2020” foi adotada pela Reunião de Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável, realizada em 
2002 como parte do Plano de Implementação de Johannesburgo.22 Para implementar a estratégia, o SAICM 
organizou-se de forma estrutural e funcional por regiões para projetar e implementar planos de ordem re-
gional, sub-regional e nacional orientados para o cumprimento da gestão das substâncias químicas.

Para o caso da região da LAC no plano de ação 2007-2009, o SAICM efetuou várias reuniões de sensibi-
lização e planificação. A primeira delas, organizada pela Oficina Regional da América Latina e do Caribe do 
Pnuma, foi realizada em janeiro de 2008, na qual representantes dos países da LAC se reuniram no Panamá 
para discutir a utilização integral dos produtos químicos com o objetivo de assegurar a proteção do meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentável.23

A “Reunião Regional da América e do Caribe sobre o Enfoque Estratégico para a Gestão de Produtos 
Químicos” teve por objetivo fazer que cada um dos países-membros alcançasse a integração nacional de 
diversos convênios e programas internacionais que abordam temas específicos sobre os desafios que as subs-
tâncias químicas propõem para o meio ambiente e para a saúde humana. Na reunião, foi manifestada a pre-
ocupação geral pela falta de planejamento e de ações específicas para o controle das substâncias perigosas, 
apesar de existirem alguns projetos que obtiveram êxito com boa experiência toxicológica em países como 
a Argentina, o Chile e o Brasil. Essa reunião foi seguida de outras duas realizadas em junho e dezembro do 
mesmo ano: a primeira para consolidar o grupo de coordenação e a segunda para definir uma consulta com 
relação à gestão das substâncias químicas nos países da sub-região. Com o resultado, oito países (incluindo 
os Estados Unidos), uma organização governamental internacional e três organizações não governamentais 
(ONGs) responderam que haviam começado as atividades de sensibilização e organização, respectiva-
mente, bem como a organização de pontos focais como atividades preparatórias da segunda reunião geral 
da SAICM.22 Essa reunião foi realizada em maio de 2009, durante o preâmbulo da Assembleia Mundial da 
Saúde, que, em sua resolução WHA59.15 de 2006, pediu aos países que empenhassem com urgência todos 
os esforços para implementar o Enfoque Estratégico. Particularmente, solicitou aos países que levassem 
em conta os aspectos da saúde na implementação de programas de segurança química.24 Exatamente por 
esse motivo apresentou um nível de avanço global na implementação da estratégia. Ainda que, ao finalizar 
a reunião, o PNUD tenha reconhecido que passos importantes foram dados no sentido de assegurar que as 
substâncias químicas sejam produzidas, utilizadas e dispostas de maneira segura no mundo e que tenham 
sido alcançados avanços em algumas áreas-chave para definir prioridades para o futuro,21 os resultados ob-
tidos não foram o que se esperava, particularmente no caminho para atingir a meta de minimizar o impacto 
das substâncias químicas na saúde e no ambiente que havia sido fixada para 2020 em Johannesburgo.25 Os 
pontos-chave dos resultados foram: de um lado, destacar a necessidade de assegurar recursos a longo prazo 
para que os países em desenvolvimento consigam implementar a estratégia para tanto, foram outorgados 
projetos com recursos do Fundo de Início Rápido (Quick Start Programme) no valor de US$ 20 milhões 
para cerca de oitenta países; do outro lado, foram abordados os denominados assuntos políticos emergentes, 
relacionados com a utilização da nanotecnologia, as substâncias químicas presentes em produtos de consu-
mo ordinário, o chumbo em pinturas e os resíduos eletrônicos. As discussões de alto nível da mesa-redonda 
sobre saúde pública, ambiente e substâncias químicas destacaram o impacto sobre a saúde e o ambiente com 
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vistas a fortalecer a função do setor de saúde e de outros agentes sociais na implementação da estratégia, 
sugerindo algumas áreas de trabalho do setor de saúde para o futuro.

2. O Projeto Milênio foi encomendado pelo secretário-geral das Nações Unidas, e, como resultado, obteve a defi-
nição das oito Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM).26 Para cada uma das metas foi criado um grupo 
de trabalho, e o grupo de trabalho responsável pelo tema da Meta 7 sobre Sustentabilidade Ambiental foi encar-
regado de produzir uma série de sete documentos técnicos que fornecessem informações sobre antecedentes, 
evidências e recomendações integrais sobre como os governos podem atender aos problemas relacionados com 
a degradação ambiental. A missão do Projeto e do Grupo de Trabalho era desenvolver um marco para a ação 
que pudesse ser útil tanto para quem toma decisões quanto para os administradores ambientais em seu trabalho 
no sentido de atingir as Metas de Desenvolvimento do Milênio. O informe final do Grupo de Trabalho, Am-
biente e Bem-Estar Humano: Uma Estratégia Prática, indica que os esforços “deverão incluir a adoção mundial 
de políticas e medidas, a nível mundial, que correspondam às necessidades dos países em desenvolvimento e 
das economias em transição e que a apliquem com a participação efetiva desses países e dessas economias”.

Propõe também que os países, independentemente de seu grau de industrialização, desenvolvam e 
implementem Programas para a Gestão Ecologicamente Racional das Substâncias Químicas por conta do 
efeito potencial que esses produtos causam na saúde do ser humano e no meio ambiente, no crescimento 
econômico e no desenvolvimento. Esses programas devem ser orientados e dirigidos para proteger a saúde 
do ser humano e o meio ambiente, assegurando, assim, que o desenvolvimento econômico mundial seja 
realmente sustentável.7

Nesse sentido, reconhecendo que o enfoque principal da maioria dos países em desenvolvimento é “desen-
volver-se”, considera-se que os responsáveis pela tomada de decisões, pela formulação de políticas públicas e pelos 
desenvolvimentos regulatórios e normativos nesses países devam ter presente e reconhecer que o desenvolvimento 
sustentável pode ser alcançado, minimizando-se seus efeitos adversos na saúde e no meio ambiente. Por isso, a 
implementação de uma gestão ecologicamente racional das substâncias químicas, mundial e nacional pode contri-
buir significativamente para que as Metas de Desenvolvimento do Milênio sejam atingidas, principalmente as que 
concernem à erradicação da pobreza e da fome extremas, à redução da mortalidade infantil, à melhoria da saúde 
materna e para assegurar a sustentabilidade do meio ambiente.7

É evidente que os países realizam um planejamento estratégico interinstitucional e multissetorial em nível 
nacional para prevenir e controlar os efeitos adversos causados por agentes químicos. Essa planificação é funda-
mentalmente um compromisso de política e atuação pública e deve ser assumida e compartilhada pelo Estado com 
a participação de todos os agentes sociais envolvidos nesses temas.

Políticas gerais da gestão de riscos químicos

Como as SQPT estão em todos os níveis da sociedade de consumo, a toxicologia tem presença e aplicações transe-
toriais e, por essa razão, as políticas públicas em relação à vigilância e ao controle também devem ter esse mesmo 
enfoque para que sejam executáveis, efetivas e sobrevivam ao tempo. Entretanto, existem muitas zonas obscuras 
em torno do tema de controle de políticas públicas e também muitas zonas matizadas, já que na mesma região 
coexistem o bloco poderoso integrado pelos países da América do Norte –, que, com base em seus desenvol-
vimentos legais e pelas condições definidas no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN ou 
Nafta), deve cumprir normas e regulamentos que abarcam o âmbito da toxicologia – e o bloco dos países em 
desenvolvimento ou em transição, com regulamentos escassos e limitados, sendo muitos deles cópias de outros 
países, o que torna difícil sua prática em países subdesenvolvidos por limitação de recursos econômicos, tecno-
lógicos e humanos, por burocracia ou por corrupção, impedindo sua aplicação e verificação em níveis domés-
tico, ocupacional e ambiental. Com o apoio da Usaid e da Transparência Internacional, diversas organizações 
estão estudando e documentando o fenômeno da corrupção na América Latina, demonstrando se tratar de um 
fenômeno variado, complexo e expansivo. Manifesta-se de várias maneiras, indo desde formas casuais ou inci-
dentais, que envolvem pequenos desfalques, subornos, favoritismos ou discriminação, até ações envolvendo tran-
sações médias e também grandes capitais públicos, favorecendo grupos especiais interessados em intercâmbios 
para receber favores públicos, econômicos ou comerciais.27 Foram tipificadas como formas “normal”, quando é  
fácil identificar, sancionar e suprimir as condições que a ocasionaram, e “estendida” e /ou sistêmica, na qual a 
possibilidade de detecção e sanção é menor, o que implica a geração de incentivos que a fazem aumentar. A forma 
sistêmica implica que as instituições, regras e normas de conduta possuam um modus operandi corrupto, onde 
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funcionários, políticos e outros agentes sociais seguem o exemplo provocando um grave risco de instabilidade para 
as instituições democráticas, corroem o estado de direito e corrompem o crescimento econômico e a competitivi-
dade, principalmente das empresas.28 O informe das colisões de transparência e anticorrupção, com ONG no Peru, 
Paraguai, El Salvador e Bolívia identifica claramente algumas das condições que perpetuam o fenômeno, tais como 
a politização, a personalização, a falta de participação dos diferentes agentes sociais nas tomadas de decisões, a de-
pendência de financiamentos externos, os conflitos e a falta de definição nas comunicações.29

Dado que os países do Norte se destacaram no desenvolvimento da indústria, da toxicologia e na decisão de 
políticas públicas na questão do controle das SQPT mediante a gestão de riscos, começaremos por revisar seu 
alcance. No caso dos Estados Unidos, o processo teve início nos anos 1970 e foi definido como o processo de identi-
ficar, avaliar, selecionar e implementar ações com vistas a diminuir os riscos para a saúde humana e para os ecossistemas. 
Seu objetivo era realizar ações de redução ou prevenção de riscos que se fundamentassem no conhecimento científico, 
fossem economicamente eficazes e abrangentes e que levassem em conta os aspectos sociais, culturais, éticos, políticos 
e legais (P/CCRA&RM/Risk World, 1997). Essas ações vinham sendo aplicadas por agências como a Agência de 
Proteção Ambiental (EPA), Agência de Controle de Medicamentos e Alimentos e FDA dos Estados Unidos e também 
por outras autoridades competentes.

Em 1990, o Congresso ordenou a formação de uma Comissão de Avaliação e Gestão de riscos para avaliar as 
implicações e o uso da avaliação e gestão de riscos nos programas oriundos de leis orientadas para prevenir o câncer 
e outros efeitos crônicos à saúde humana, os quais poderiam ser resultantes da exposição a substâncias perigosas. 
Tratava-se de dar ao processo um enfoque muito mais participativo. Como resultado, obteve-se a definição de um 
marco de referência único para a Gestão de Riscos na Saúde Ambiental, no qual a comissão definiu os princípios 
para assegurar a correta tomada de decisões de política pública que: 1) envolvesse ativamente todos os agentes so-
ciais participantes; 2) servisse de orientador para a investigação, avaliação, caracterização e redução de riscos e 3) 
permitisse a inclusão de riscos emergentes.30

Na mesma época, no Canadá,31 afirmava-se que, como todo processo decisório, a gestão de riscos possuía forças 
e fraquezas. Sua maior força era o rigor científico com que métodos lógicos e consistentes eram aplicados para chegar 
a decisões sólidas diante de complexos problemas técnicos. Porém, sua maior fraqueza estava na rígida aplicação de 
passos, presos a regulamentos formais, para a tomada de decisões que não permitiam considerar outros aspectos 
humanos além dos critérios científicos preestabelecidos. Adicionalmente, o uso de um complicado jargão científico 
no processo de decisão e nas notícias sobre a gestão aumenta as dificuldades para sua compreensão e informação 
ao público, uma vez que se mostra como um processo tecnocrático que não necessariamente se compadece da 
realidade social e que tende a ofuscar a comunicação do processo. Assim, a Rede Avaliação e Utilização de Riscos 
do Canadá, integrada por múltiplos agentes sociais, estabeleceu um processo que busca definir um nível racional de 
risco tolerável ou aceitável de exposição a um perigo ambiental, levando em conta a probabilidade e a gravidade dos 
danos à saúde, a duração do tempo de exposição por populações humanas, as fontes e meios de controle das contami-
nações e os custos e benefícios esperados das estratégias de redução de riscos.31

Ao oferecer um marco científico nacional, a gestão de riscos tem um alcance que transcende o âmbito nacio-
nal e tem impacto regional e global. Por esse motivo, o processo continua sendo questionado, porque deve passar 
pelo exame científico, político e público, tendo como agravante o fato de que os métodos científicos estão se 
tornando cada vez mais complexos, as técnicas analíticas oferecem mais informações e conduzem a perguntas mais 
complexas, tais como as exposições múltiplas, os efeitos múltiplos e a suscetibilidade populacional. Além disso, 
estendeu-se à análise de ciclo de vida e outros aspectos de custos, benefícios e compensações por riscos, e tudo isso 
fez que o processo de avaliação se tornasse dispendioso e lento.

No passado as políticas públicas relacionadas a importação, fabricação, uso, aplicação e disposição das substân-
cias químicas foram tímidas ou mesmo permissivas por desconhecimento dos riscos e danos anteriormente men-
cionados, e também por falta de uma avaliação e vontade política. O informe de Finkelman (Finkelman, J., 1986) 
ratifica que, após avaliar oito países da América Latina em 1985, era evidente que o precário manejo das substâncias 
químicas, o qual havia levado a múltiplos acidentes com sérios danos, e sua acumulação em massa trouxeram danos  
à saúde pública e ao ambiente, criando uma situação que comprometia tanto o desenvolvimento nacional em geral 
quanto a saúde pública em particular. A situação da segurança química era precária, porque não se conhecia com 
clareza a magnitude e a natureza dos usos, da fabricação e da manipulação das substâncias químicas, aspecto que se 
apresentava altamente impedido de avançar pela falta de vontade política para implementar programas de controle 
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nacional, pela ausência de coordenação política entre os setores, pela magnitude dos problemas que ultrapassavam a 
capacidade resolutiva das autoridades e inclusive pelo fato de que as autoridades sanitárias não assumiam sua função 
diretiva em matéria de saúde pública. Como agravante da situação, o acesso à informação era limitado e a investiga-
ção toxicológica, bem como os laboratórios de química e toxicologia, eram muito precários e pouco desenvolvidos.

Pouco a pouco a situação da segurança química foi mudando para melhor, ainda que nos últimos trinta anos 
o que se conseguiu foi viabilizar os problemas que antes eram ignorados. Como exemplo, temos a contaminação 
acidental dos alimentos e da água potável por pesticidas, ocasionada pela prática deficiente na manipulação, no 
armazenamento, no transporte e na aplicação, gerando um risco maior de exposição per capita humana a pesticidas, 
já que há maior proporção de população vivendo nas áreas rurais agrícolas nesses países.33

Nos últimos anos, a OMS mostrou grande número de atividades relacionadas à avaliação dos efeitos das 
substâncias químicas sobre a saúde, questão essencial para o planejamento e execução de programas nacionais de 
higiene do meio.

Políticas gerais de disponibilidade e difusão de informação sobre SQPT

Para obter os benefícios máximos dos progressos da química, da toxicologia e da tecnologia e para poder orientar 
as políticas públicas quanto ao uso seguro e/ou restrito dos agentes químicos ou ainda a erradicação (proibição total) 
dos mais perigosos, é fundamental ter informação suficiente, consistente, válida, acessível e disponível a todos os 
usuários e agentes interessados no programa de gestão de risco químico. Para isso, é necessário um esforço multi-
disciplinar, nacional e internacional, que permita de maneira conjunta preencher os grandes vazios de informação e 
as graves lacunas de conhecimento sobre os efeitos adversos das numerosas substâncias químicas às quais o homem 
está exposto em seu meio ambiente no cotidiano.

A ausência de informação de caráter científico pode ser suprida mediante o acesso via internet a diferentes sites 
e fontes, tais como bases de dados, livros eletrônicos, bibliotecas virtuais públicas e privadas e centros de informação 
científica, colocados à disposição dos usuários das comunidades científicas, educativas, governamentais e interna-
cionais. Esse avanço foi conseguido graças ao desenvolvimento da tecnologia da comunicação e também ao interesse 
e suporte de organizações internacionais de relevância no campo da tecnologia, como a Federação Internacional de 
Toxicologia (International Union of Toxicology, Iutox), a Federação de Farmacologia Básica e Clínica (International 
Union of Basic and Clinical Pharmacology, Iuphar), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization, Unesco), a OMS, as Nações Unidas (United 
Nations, UN) e o Programa Internacional de Segurança Química (International Program of Chemical Safety, IPCS).

Por outro lado, a difusão da informação é parte fundamental do exercício do Direito ao Conhecimento dos 
trabalhadores e da população em geral. Na região, existem projetos e experiências que buscam difundir informação 
e gerar consciência dos danos causados na população pelos riscos químicos por meio de diferentes modelos didáti-
cos que ilustram e explicam as interações das substâncias químicas tóxicas na vida diária. Um exemplo que merece 
destaque pela sua disponibilidade on-line, em inglês e espanhol, é Toxtown,34 criado pela Biblioteca Nacional de 
Medicina e direcionado a cidadãos de língua espanhola e inglesa. Esse modelo ilustra mais de sessenta situações 
que podem ocorrer no cotidiano da cidade, do campo, do povoado, do porto e das fronteiras, destacando os peri-
gos causados pela presença das substâncias químicas nos lugares de residência, trabalho e entretenimento, como 
também os danos causados à saúde das pessoas e seus prováveis impactos para o ambiente. O acesso permanente 
permite que o público se informe e assuma uma atitude responsável diante dos riscos químicos.

Outra função da difusão de informações é facilitar o indispensável processo de intercâmbio de conhecimentos 
entre a população e os níveis técnicos que assessoram os tomadores de decisões. Nesse caso, a tecnologia se serve 
de outros modelos didáticos e informativos, como o projeto e uso das matizes diagnósticas de indicadores obtidos 
por redes de observatórios, como no caso da rede de Observatórios Ambientais Urbanos (OUA) da Colômbia.35 Essa 
rede foi concebida por iniciativa interinstitucional como ferramenta que oferece informação consistente e coerente 
sobre a qualidade ambiental das principais cidades da Colômbia pela apresentação de indicadores urbanos dispo-
nibilizados on-line para os tomadores de decisões e para o público em geral.

Nessa mesma ordem e para cumprir os requisitos da gestão de riscos químicos, os Ministérios da Saúde, 
Ambiente, Agricultura e similares das nações da região devem elaborar e atualizar anualmente a lista de agentes 
químicos de uso aprovado, restrito ou proibido. Em nível global, muitos países industrializados criaram sistemas de 
registro e inventários de substâncias químicas, detalhando inclusive sua distribuição por setores industrializados.
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Na América do Norte existem várias fontes de informação sobre a quantidade de substâncias despejadas no meio 
ambiente nos chamados Registros de Emissões e Transferência de Poluentes (RETC). Seguindo os passos do Canadá 
com o Inventário Nacional de Emissões de Poluentes36 e dos Estados Unidos com o Inventário de Emissões Tóxicas,37 
o México está em processo de estabelecer seu Registro de Emissões e Transferência de Poluentes (RETC)38, de cunho 
obrigatório, já que havia sido voluntário até 2005. No Canadá e nos Estados Unidos, todos os anos as indústrias que 
seguem determinados critérios devem registrar as quantidades de substâncias químicas despejadas no ar, na terra ou 
na água ou que são injetadas no subsolo; também são registradas as quantidades de químicos transferidos para fora 
do local para eliminação, tratamento e reciclagem. Anualmente os departamentos de regulamentação dos governos 
recolhem esses dados e os compilam em informes anuais e bases eletrônicas de dados, aos quais toda a população 
tem acesso.39 No México, a lei federal para a prevenção e gestão integral dos resíduos, que existia desde 2003, sofreu 
as últimas reformas em junho de 2007 e se aproximou do estabelecimento do seu próprio RETC.40

Na LAC, a situação é variável, pois, enquanto alguns países avançaram no processo de construção dos seus 
registros e inventários – como no caso do Chile com o Registro de Emissões e Transferência de (RETC)41 –, outros 
preparam as plataformas para sua elaboração, como Costa Rica na América Central e Trinidad e Tobago no 
Caribe inglês, e ainda outros que, segundo a Organização dos Estados Americanos (OEA), estão atrasados,42 pro-
vavelmente pelas limitações de recursos e do desenvolvimento de tecnologia de informação. Entretanto, a mesma 
OEA vem impulsionando, apoiando e instando outros países a iniciar o projeto de RETC, fortalecendo sua capaci-
dade de Avaliação do Impacto Ambiental e inserindo (de forma preliminar) os dados dos RETC nos seus Sistemas 
Nacionais de Informação Ambiental.

Políticas sobre gestão de riscos químicos na América do Norte

Dentro do TLCAN, a Comissão para a Cooperação Ambiental43 produziu instrumentos informativos e guias gerais 
que foram de grande contribuição não somente para a América do Norte, mas para toda a região. Para compreen-
der melhor a interação entre saúde e meio ambiente, o conselho diretivo da CCE adotou, em 2002, o Programa de 
Cooperação sobre Saúde Infantil e Meio Ambiente na América do Norte. O principal propósito dessa iniciativa foi 
fomentar a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos entre Canadá, Estados Unidos e México, bem com forne-
cer às autoridades a informação necessária para abordar adequadamente os riscos ambientais para a saúde infantil. 
O produto dessa colaboração trinacional nessa área obteve como resultado a publicação de dois instrumentos de 
grande utilidade, partindo dos inventários dos poluentes em determinada data, com uma análise científica preven-
tiva e o entendimento de que devem ser modificados com o passar do tempo. Os produtos mencionados são: subs-
tâncias químicas tóxicas e saúde infantil na América do Norte e Saúde Infantil e Meio Ambiente na América do Norte: 
um primeiro informe de indicadores e medições disponíveis. Neles são destacados os avanços e identificadas as lacunas 
de informação relacionadas ao vínculo entre a saúde e o meio ambiente.44 Posteriormente, o tema saúde infantil e 
meio ambiente deixou de ser prioridade de trabalho. Não obstante, seus resultados merecem destaque exemplar.

No que diz respeito aos indicadores relacionados com a tarefa toxicológica, estes serão descritos a seguir, com 
indicações de suas peculiaridades e os resultados de cada um.

a) Emissões industriais de chumbo

Nesta seção, os dados dos RETC servem de indicador de ação e mostram as tendências nas emissões de poluentes no 
meio ambiente, incluindo emissões locais no ar, na água e no solo, assim como a injeção subterrânea em poços e a 
transferência para outros locais. Não se dispõe de informações sobre a exposição infantil, mas os dados conseguidos 
servem para indicar que ações devem ser tomadas para prevenir as emissões de chumbo no meio ambiente. Os dados 
RETC correspondem às instalações industriais sujeitas a requisitos semelhantes no Canadá e nos Estados Unidos. O 
Canadá registrou uma redução geral de 46% nas emissões locais e não locais de chumbo e seus compostos nas ins-
talações de manufatura entre 1995 e 2000 (de 4.124 toneladas para 2.220). As transferências para outro local (princi-
palmente para aterros sanitários) representaram a maior proporção das emissões e também das reduções no período.

Dado que o Registro de Emissões e Transferência de Poluentes (RETC) do México não está em pleno funcio-
namento,45 o México não conta com dados para esse indicador. Os Estados Unidos registraram um aumento de 9% 
nas emissões de chumbo e seus compostos provenientes de instalações industriais entre 1995 e 2000: de 19.492 a 
21.211 toneladas. As maiores reduções nas emissões de chumbo nesse período ocorreram nas emissões locais no ar 
e no solo, enquanto o maior aumento unitário ocorreu em emissões não locais (principalmente transferências para 
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aterros sanitários). Os dados do México provêm fundamentalmente de grupos de pesquisa de instituições públicas 
de coordenação,46-54 que, pelo menos no caso do chumbo, deram resultados muito bons na transferência de resulta-
dos da ciência para a definição de políticas públicas e regulatórias.

Neste ponto, deve-se destacar a experiência e o esforço realizado pelo México nos últimos 25 anos, com grande 
impacto na redução dos níveis de chumbo no binômio mãe-filho, especialmente em sua capital.48, 52 Teve também 
um grande impacto na reforma da normatização, dentro de um marco de acordo entre investigadores, políticos 
e industriais, e graças a isso obteve-se a publicação da norma ambiental para o chumbo55 e reformou-se a norma 
ocupacional. No entanto, persiste o problema dos locais contaminados por chumbo,55, 56 a exposição ocupacional e 
ambiental pela cerâmica vitrificada e as exposições paraocupacionais e ocupacionais de pequenas empresas. Para o 
restante da América Latina, destacam-se as descobertas por meio de um estudo realizado por Romieu et al., 1996,52 
no qual se descobriu que, apesar de 72% dos países da América Latina considerarem a exposição crônica ao Ph um 
importante elemento de segurança para seus trabalhadores, somente 50% possuem algum tipo de legislação legal 
sobre o assunto. Os autores do artigo sugerem que na maior parte da América Latina existe uma “necessidade ur-
gente” de fomentar ações em prol de maior prevenção da exposição laboral e ambiental a esse material.

b) Emissões industriais de certas substâncias químicas tóxicas

De acordo com os requisitos dos registros de emissões e transferências de poluentes do Canadá e dos Estados 
Unidos, no período de 1998 a 2002 foi produzido um conjunto combinado de 153 substâncias químicas. Com o 
objetivo de dar prosseguimento aos avanços na redução e prevenção das emissões das mencionadas substâncias de 
atividades industriais, esses dados dos RETC apresentam as tendências nas emissões locais do ar, da água, do solo e 
da injeção subterrânea, além das emissões em outros locais (sobretudo na transferência para aterros sanitários).

No Canadá, as emissões locais e não locais das 153 substâncias químicas do conjunto combinado sofreram uma 
diminuição de 11% entre 1998 e 2002 (de 137 mil a 154 mil toneladas), ao mesmo tempo que o número de fábricas 
registradas no período diminuiu 41%. A redução nas emissões foi conseguida, em parte, por meio das reduções regis- 
tradas no setor básico de metais (33%) e no setor de manufatura de substâncias químicas (36%). A base da infor-
mação é composta por dados informados pelas instalações industriais no Inventário Nacional de Emissões de 
Poluentes do Canadá (NPRI) e no Inventário de Emissões de Tóxicos (TRI) dos Estados Unidos sobre substâncias 
químicas despejadas no ar, na água e no solo ou transferidas para outros locais para posterior tratamento. São in-
cluídos apenas os dados (substâncias e setor industrial) que podem ser comparados entre os sistemas canadense e 
norte-americano. Do México não se dispõe dos dados correspondentes, porém os registros provenientes e estima-
dos da indústria maquiladora, por exemplo dão ideia dos volumes.57

O Centro de Controle de Enfermidades (CDC) de Atlanta elabora informes anuais baseados nesses mesmos 
registros e fazendo a combinação com o biomonitoramento periódico efetuado na população. Analisa as substân-
cias químicas e os setores comuns registrados tanto pelo TRI dos Estados Unidos quanto pelo NPRI canadense 
nas seguintes categorias: cancerígenos conhecidos, tóxicos do desenvolvimento – conhecido ou presumível – e 
neurotóxicos presumíveis. Uma única substância química pode pertencer a mais de uma das categorias anteriores. 
Todos os anos, na América do Norte, determinados estabelecimentos industriais devem informar a esses registros 
sobre os montantes das substâncias enumeradas nos RETC despejadas no ar, na água, no solo ou injetadas no 
subsolo. Para o informe, o registro de emissões é feito em toneladas métricas (“toneladas”) ou em quilogramas 
(“kg”). O total de emissões e transferências desses químicos registrados em 2002 no Canadá e nos Estados Uni-
dos e incorporados por categoria às suas respectivas bases de dados subiu para quase meio milhão de toneladas 
de cancerígenos e quase meio milhão de toneladas de tóxicos do desenvolvimento e reprodução reconhecidos 
nas listas dos RETC para 2 milhões e um quarto de toneladas de “presumíveis” tóxicos do desenvolvimento e 
reprodução e para mais de 2 milhões e meio de toneladas de “presumíveis” neurotóxicos. As substâncias quími-
cas derivadas dos setores da metálica básica e manufatura de químicos são responsáveis pela alta porcentagem 
dentro das emissões totais. Outros setores, como da fabricação de produtos de borracha e plástico, são também 
importantes fontes de emissão dessas substâncias. O mesmo ocorre com os fabricantes de produtos de papel e a 
indústria automobilística. Na América do Norte, as três jurisdições que emitiram as maiores quantidades de subs-
tâncias cancerígenas, entre as listadas em 2002, foram os estados do Texas, Ohio e Indiana, e as que emitiram as 
maiores quantidades de substâncias tóxicas reconhecidas como tóxicos do desenvolvimento e reprodução foram 
Tennessee, Ontário e Texas.

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   110 17/10/2011   13:25:32



111Desenvolvimento da toxicologia nas Américas: luzes e sombras

Torna-se alentador o fato de que a emissão de cancerígenos reconhecidos tenha decrescido 26% entre 1998 
e 2002. Uma tendência semelhante se apresentou em relação a emissão de tóxicos do desenvolvimento e repro-
dução, que teve uma redução de 28% nos Estados Unidos e no Canadá durante o mesmo período.44 Ainda que 
os dados dos RETC ofereçam uma perspectiva importante com relação às grandes quantidades de substâncias 
químicas que entram a cada ano em nosso meio ambiente, esse panorama tende a subestimar as cargas reais pelo 
fato de que os mencionados registros recolhem nos estabelecimentos industriais informações de uma limitada 
lista de substâncias químicas. Na medida em que os riscos dessas substâncias que afetam a saúde dependem da 
quantidade ou do tempo de exposição, bem como da sua toxicidade, não é possível tirar conclusões a respeito dos 
riscos que a emissão dessas substâncias representam para a saúde de crianças ou adultos, partindo unicamente 
dos dados dos RETC. Além disso, a toxicidade esconde um complexo processo relativo às “janelas de vulnerabi-
lidade”, estritamente dependente de fatores como o caráter do efeito tóxico, a potência da substância e o tempo 
de exposição. Ainda com essas limitações, os dados dos RETC são valiosos instrumentos para o desenvolvimento 
de uma rota de avanço que permita proteger especialmente populações vulneráveis como a população infantil.

Complementando, o “Informe Nacional sobre a Exposição Humana as Substâncias Químicas Ambientais” 
(National Report on Human Exposure Environmental Chemicals)58 realiza uma avaliação contínua sobre a expo-
sição da população norte-americana a substâncias químicas ambientais, utilizando o método do monitoramento 
biológico conhecido como biomonitoramento. Esse método analisa de forma direta a exposição humana a substân-
cias químicas, medindo-as ou a seus produtos de degradação (metabólitos) em mostras de fluidos humanos, tais 
como sangue, urina e ar exalado. O CDC tornou público o “Primeiro Informe Nacional sobre Exposição Humana 
a Substâncias Químicas Ambientes” (First National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals) em 
março de 2001. Esse documento apresentou o resultado da análise de 27 substâncias químicas ambientais a partir 
de mostras obtidas da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (National Health and Nutrition Examination Survey, 
Nhanes) de 1999.59 O segundo informe, publicado em janeiro de 2003, contém dados recolhidos por meio do bio-
monitoramento sobre a exposição da população civil não institucionalizada dos Estados Unidos a 116 substâncias 
químicas ambientais (incluídas as 27 do Primeiro Informe) de 1999 e 2000. O Terceiro Informe apresenta infor-
mações sobre 148 substâncias químicas e representa a análise mais completa até agora realizada sobre a exposição 
da população dos Estados Unidos a substâncias químicas ambientais. O Laboratório do Centro Nacional de Saúde 
Ambiental dos CDC encarregou-se da realização de todas as análises químicas.44

Os CDC utilizam a pesquisa Nhanes para recolher informações sobre o estado de saúde e nutrição da popula-
ção dos Estados Unidos. A coleta dessas informações é feita por meio de entrevistas, exames médicos e análise de 
laboratório. Para o Terceiro Informe, os CDC mediram os níveis de 148 substâncias químicas nas pessoas que fize-
ram parte da pesquisa. Essas 148 substâncias químicas estão agrupadas nas seguintes categorias: metais, cotinina, 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), dioxinas, furanos e bifenilos policlorados (PCB), alates, fitoestró-
genos, pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforados, herbicidas, inseticidas piretroides, outros pesticidas 
e inseticidas do tipo carbamato.

Nos relevantes dados se destaca a contínua redução dos níveis de chumbo no sangue das crianças. Os novos 
dados sobre os níveis de chumbo no sangue de crianças de 1 a 5 anos permitem calcular o número de crianças com 
elevados níveis desse metal (isto é, níveis maiores ou iguais a 10 microgramas [μg] de chumbo por decilitro [dL] 
de sangue). Entre 1999 e 2002, 1,6% das crianças entre 1 e 5 anos tinham altos níveis de chumbo no sangue. Essa 
porcentagem é inferior aos 4,4% registrados no início da década de 1990. Esses dados provam que os esforços da 
saúde pública para reduzir o número de crianças com altos níveis de chumbo no sangue continuam produzindo 
resultados positivos. Entretanto, outro grupo de dados indica que algumas populações especiais de crianças em 
condições de alto risco de exposição ao chumbo (por exemplo, crianças que vivem em casas cuja pintura é à base 
de chumbo ou onde há pó contaminado com essa substância) apresentam concentrações mais elevadas de chumbo 
no sangue e continuam sendo motivo importante de preocupação para a saúde pública. Como não se identificou 
nenhum nível seguro de chumbo no sangue, deve-se dar ênfase aos esforços para controlar ou eliminar o chumbo 
do ambiente antes que crianças sejam expostas. 

c) Exposição à fumaça ambiental de tabaco

Os efeitos do hábito do cigarro têm sido suficientemente estudados e demonstrados. A expectativa de vida diminui 
entre 5 e 8 anos e entre 18 e 22 anos, conforme ausência ou presença de enfermidade, respectivamente. Ao hábito de 
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fumar, fumantes ativos, associam-se as seguintes condições: doença pulmonar obstrutiva crônica, infarto do mio-
cárdio, coronariopatia isquêmica, aneurisma da aorta, morte súbita e câncer de pulmão, entre outras. Os fumantes 
passivos também são afetados.

Os fumantes passivos apresentam um aumento da morbidade e mortalidade por enfermidade cardiovascu-
lar, inclusive com estudos feitos com biomarcadores como a nicotina. Além disso, têm risco maior de apresentar 
câncer de pulmão, de mama e na cavidade nasal. Em crianças é maior o número de sintomas respiratórios agudos 
e crônicos, infecções respiratórias baixas, otite média e síndrome da morte súbita infantil. A fumaça ambiental 
do tabaco favorece a indução e a exacerbação da asma brônquica em crianças e adultos. Na saúde reprodutiva, 
antecipa o início da menopausa e provoca desordens menstruais. Os recém-nascidos filhos de mães fumantes 
passivas têm maior probabilidade de nascer com baixo peso ou de apresentar tamanho inferior ao esperado de 
acordo com a idade gestacional.60

Existem métodos para monitorar os metabólitos da nicotina nos indivíduos. A cotinina é um metabólito da 
nicotina cujos níveis no sangue servem para rastrear a exposição à fumaça ambiental do tabaco (HTA ou ETS, 
por suas iniciais em inglês) em não fumantes. Entre 1988 e 1999 e entre 1999 e 2002, os níveis de cotinina em não 
fumantes sofreu uma queda de 68% em crianças, 69% em adolescentes e aproximadamente 75% em adultos. Nos 
negros não hispânicos esses níveis eram mais que o dobro dos níveis nos méxico-americanos e nos brancos não 
hispânicos. Nas crianças, eram mais que o dobro em relação aos adultos. Apesar dos esforços para reduzir a expo-
sição ao HTA na população em geral, os quais indicam um progresso bastante significativo, a exposição ao HTA 
continua sendo um importante motivo de preocupação para a saúde pública. CDC. Terceiro Informe Nacional 
dos CDC sobre a exposição humana a substâncias químicas ambientais: http://www.cdc.gov.exposurereport/pdf/
SP_faxtsheet_general.pdf.

d) Exposição ao cádmio

Respirar altos níveis de cádmio (Cd) pode afetar de forma importante a função pulmonar. Ingerir alimentos ou 
tomar água com níveis muito alto do metal provoca grave irritação do estômago, causando vômitos e diarreia. A 
exposição prolongada a níveis mais baixos de Cd no ar, nos alimentos ou na água produz o acúmulo deste nos rins, 
podendo levar a uma doença renal. Outros efeitos da exposição prolongada geram fragilidade óssea.

Estudos realizados recentemente demonstraram que níveis de Cd de apenas 1 micrograma [μg] por grama de 
creatinina encontrado na urina humana poderiam estar associados a uma lesão renal leve (isto é, uma lesão que 
talvez não fosse aparente) e a maior probabilidade de apresentar baixa densidade mineral nos ossos. O Terceiro 
Informe44 indica que 5% da população norte-americana acima dos 20 anos tinham níveis urinários com concen-
tração de Cd igual ou próxima desses níveis. O tabagismo é uma das causas mais prováveis desses níveis de Cd.

Esses resultados sobre o Cd merecem um monitoramento contínuo, e mais investigações deveriam ser pro-
movidas a fim de descobrir as consequências para a saúde pública da exposição ao Cd nesse grupo etário.

e) Resultados alentadores acerca da exposição a pesticidas organoclorados:  
aldrina, endrina e deldrina

Esses três pesticidas são similares, e, no passado, foram amplamente utilizados na agricultura como inseticidas, 
especialmente no cultivo de milho e algodão. Nos Estados Unidos, a aldrina e a dieldrina deixaram de ser utilizados 
na agricultura em 1970, e o controle dos cupins com essas substâncias químicas terminou em 1987. A produção e o 
uso da endrina foram descontinuados em 1986; entretanto, esses pesticidas continuam sendo utilizados em outros 
países. Os resultados que aparecem no Terceiro Informe44 indicam níveis muito baixos ou não detectáveis de cada 
um desses pesticidas organoclorados em soro.

f) Melhores dados sobre a exposição humana às dioxinas e aos compostos relacionados

O mesmo informe contém dados sobre 29 dioxinas, furanos e bifenilos policlorados similares às dioxinas, cujos 
limites de detecção atualmente são mais baixos que os níveis de possível detecção anteriores. Pela primeira vez são 
apresentados resultados correspondentes a três dessas substâncias.

Essa nova informação contribuirá significativamente com a evolução que vem sendo obtida no sentido de 
determinar os riscos para a saúde da população dos Estados Unidos e, por analogia, de outros países da região, 
causados pela exposição a essa família de substâncias químicas.
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g) Exposição das mulheres em idade reprodutiva (16 a 49 anos) ao mercúrio

A maior parte do mercúrio presente no sangue é proveniente do consumo de peixes e mariscos, os quais acumu-
lam o multimercúrio absorvido da água e do solo. O monitoramento nas mulheres em idade reprodutiva é impor-
tante, pois a exposição ao mercúrio pode causar efeitos adversos no neurodesenvolvimento dos fetos através do 
sangue materno utilizado como fonte alimentícia. Os dados do Terceiro Informe44 correspondentes ao período de 
1999 a 2002 indicam que todas as mulheres em idade reprodutiva tinham níveis inferiores a 58 microgramas [μg] 
por litro (μg/L), uma concentração associada a efeitos no neurodesenvolvimento do feto.

No entanto, os níveis de mercúrio nessas mulheres continuam merecendo um monitoramento mais rigoroso, 
porque 5,7% em idade reprodutiva tinham níveis estabelecidos no fator 10 daqueles associados à presença de efei-
tos no neurodesenvolvimento. A determinação dos níveis seguros de mercúrio no sangue continua sendo uma área 
de investigação ativa.

De acordo com a EPS, as usinas que queimam carvão mineral são a principal fonte de emissão de mercúrio nos 
Estados Unidos.61

h) Melhores marcadores da exposição aos ftalato

Os ftalatos são “plastificantes”, nome dado a um grupo de substâncias químicas que amolecem os plásticos e o 
vinil e aumentam sua flexibilidade e elasticidade. A exposição a esses plastificantes é generalizada. Os marcado-
res recentemente identificados dão melhor indicação da exposição a essas substâncias. Mesmo não tendo sido 
mencionada no Terceiro Informe,44 sua investigação avançou rapidamente e já se conta com grupos de investi-
gação, técnicas de laboratório padronizadas e com evidências de associação à saúde reprodutiva, principalmente 
masculina infantil.62-64

i) Novas medições de alguns inseticidas piretroides amplamente utilizados

Piretroides são um grupo de inseticidas sintéticos mais utilizado atualmente em nível doméstico. O Terceiro In-
forme,44 contém informações sobre a exposição a cinco inseticidas piretroides de uso comum. Os resultados 
indicam que existe uma exposição generalizada aos inseticidas piretroides, pois em grande parte da população 
dos Estados Unidos se detectou a presença do ácido 3-fenoxibenzoico, um metabólico comum em vários inseti-
cidas piretroides. Atualmente, conta-se com informação científica muito limitada sobre os efeitos potenciais dos 
inseticidas piretroides na saúde dos seres humanos, segundo os níveis detectados na população norte-americana 
constantes desse Informe.

Políticas sobre gestão de riscos químicos particulares da América Latina  
e do Caribe LAC

Ainda que os países da LAC tenham sido obrigados a tomar decisões e definir políticas, expedir normas e elaborar 
programas para o controle das substâncias tóxicas seguindo as pautas e tendências das políticas internacionais, 
seu desenvolvimento é diferente e limitado, porque, mesmo elaborando políticas, leis, normas e regulamentos, sua 
aplicação e seu controle são escassos, incompletos ou limitados.

Por isso, é difícil encontrar iniciativas governamentais como as norte-americanas mencionadas, e mais difícil 
ainda no âmbito de outros tratados de livre-comércio com os países da região. Ao contrário, o efeito Norte permeia 
o Sul e serve de base para a maioria das regulamentações desses países. Além disso, no âmbito da metodologia da 
gestão de riscos, não é correto, como informalmente se coloca, que toda a informação de avaliação da dose-resposta 
seja produzida no Norte, enquanto no Sul se aplicam somente a avaliação da exposição e a caracterização do risco. 
Demonstrou-se que a contribuição de certos grupos de investigação da América Latina, como os do Brasil, do Mé-
xico, da Argentina e da Colômbia,65-67 pesa cada vez mais, tanto com estudos toxicológicos como epidemiológicos, 
ainda que mais em qualidade que em quantidade, e isso é ocasionado pela falta de cultura de publicação desde as 
etapas inicias da formação do profissional, diferentemente do que ocorre no Norte.

Pode-se afirmar que, de maneira geral, os países contam com o apoio, as recomendações e o acompanhamento 
das organizações governamentais internacionais de cooperação internacional. No aspecto regional, contam com 
a colaboração de instituições do Sistema Interamericano das Nações, com a OEA e seus corpos de convergência 
e governança democrática e com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Muitas instituições de ordem 
global, pertencentes ao Sistema das Nações Unidas, como a OIT e a OMS, entre outras, também contribuíram para 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   113 17/10/2011   13:25:32



114 Determinantes ambientais e sociais da saúde

implementar projetos e programas direcionados à busca de caminhos para a formulação de políticas de segurança 
química e de soluções para os problemas ocasionados pela presença das SQPT. A seguir, serão reavaliadas algumas 
descobertas sobre os problemas de substâncias tóxicas especiais.

a) Diante da problemática dos pesticidas

Os países vêm desenvolvendo suas próprias políticas e regulamentações relacionadas ao uso maciço de pesticidas 
e seu controle. A maioria deles se esconde nos códigos sanitários formulados no final do século passado, cuja 
aplicação foi limitada.2 A Colômbia, por exemplo, definiu sua política geral de saúde pública em 1979 por meio do 
Código Sanitário Nacional (Lei no 9, 1979), o qual incluiu a política geral sobre a utilização das SQPT. A partir desta 
e de outras leis sobre saúde e ambiente expedidas nos anos 1990, foi emitida uma série de regulamentações e regras 
técnicas sobre a utilização de pesticidas, sua classificação toxicológica, a proibição de alguns em particular, sua ges-
tão ambiental e sua vigilância epidemiológica, até se atingir a elaboração do Conselho Nacional de Pesticidas, onde 
interagem todos os agentes sociais intervenientes.68 

Da mesma forma, levando em conta e identificando muitos problemas que são comuns aos territórios frontei-
riços, durante os anos 1990, essas normas serviram de base para o início da harmonização de normas relacionadas 
ao tema dentro da Comunidade Andina de Nações (CAN). Como resultado, foi obtido o acordo para formular 
políticas sub-regionais, por meio do qual a CAN aprovou e expediu a chamada Decisão 436 “Norma Andina para o 
Registro e Controle de Pesticidas Químicos de Uso Agrícola”, tendo como base as regulamentações e procedimen-
tos elaborados na Colômbia. A decisão estabeleceu os requisitos e os procedimentos harmonizados para o registro 
e o controle de pesticidas químicos de uso agrícola, orientou seu uso e sua manipulação corretos para prevenir 
e minimizar danos à saúde e ao ambiente, dentro das condições autorizadas, e facilitou seu comércio dentro da 
sub-região.69 Determina-se, assim, a conveniência de harmonizar as normas de registro e controle de pesticidas 
químicos de uso agrícola na CAN, levando em conta as condições agronômicas, sociais, econômicas, ambientais e 
de saúde dos países-membros, com base nos princípios estabelecidos no Código Internacional de Conduta para a 
Distribuição e Utilização de Pesticidas da FAO e as diretrizes dos organismos internacionais competentes, acorda-
das pelos países-membros. Com referência ao uso de pesticidas, com base nas diretrizes internacionais menciona-
das, os países estão desenvolvendo inventários, já que o problema do armazenamento obsoleto de pesticidas não se 
restringe aos países do continente africano, nem somente a alguns países da América Latina.

Um projeto que se destaca por sua extensão, impacto, resultados e também por ser exemplo de cooperação 
internacional e multilateral é o Projeto “Aspectos Ocupacionais e Ambientais da Exposição a Pesticidas no Istmo 
Centro Americano”.70 Por um lado, alcançou o desenvolvimento de programas bem-sucedidos de sensibilização e 
controle da problemática de pesticidas, considerando que, nos países do Istmo Centro Americano, a importação e 
o uso de pesticidas praticamente triplicaram de 1992 a 2001, tendo em conta um dos maiores consumidores de pes-
ticidas per capita do mundo, razão pela qual se estimou que 1,4 milhão de agrícolas estavam expostos a pesticidas e 
que o número de intoxicações excedeu o de outros países da região. Por essa razão, a Divisão de Ambiente e Saúde 
da OPAS e a Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional (DANIDA) realizaram o projeto com 
a finalidade de atender essa problemática de saúde pública, seu impacto na questão da mortalidade infantil e para 
buscar mecanismos de controle das substâncias tóxicas. O projeto teve diversas fases com importantes conquistas 
nos países em que foi aplicado, particularmente no que se refere a diagnóstico, manipulação e registros dos casos 
de intoxicação aguda por pesticidas; o desenvolvimento de Sistemas de Vigilância Epidemiológica de Intoxicações 
Agudas por Pesticidas; o fortalecimento das normas e regulamentações sobre importação, uso e manipulação con-
trolada dos pesticidas, incluindo estratégias de educação, emissão de documentos de formação etc.

Um segundo exemplo é o Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, o qual vem 
prestando ajuda econômica para abordar os problemas dos pesticidas nos PD, especialmente para facilitar a elimi-
nação do uso de brometo de metila (um produto químico que esgota a camada de ozônio) como um fumigante na 
agricultura, inclusive o amadurecimento de frutos já colhidos.7

b) Diante da problemática do chumbo

Sendo sua presença originada em diversas fontes, múltiplas iniciativas foram lançadas para seu controle. A Primeira 
Reunião de Cúpula das Américas, realizada em 1994, em Miami, em sua declaração de princípios assinala que:  
“... os governos deverão formular e executar planos nacionais de ação visando à eliminação gradual do chumbo con-
tido na gasolina”. Estiveram envolvidas nesse programa as seguintes agências: Banco Mundial (BM), Organização 
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dos Estados Americanos (OEA), Escritório Pan-Americano de Saúde (OEA), Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), Organização Latino-Americana de Energia (Olade), Agência para a Proteção do Meio Ambiente dos 
Estados Unidos (EPA), Agência Internacional para o Desenvolvimento dos Estados Unidos (Usaid), Departamento 
de Energia dos Estados Unidos (Usdoe) e Administração de Regulamentos e Permissões (Arpe) de Porto Rico.

Da mesma forma, vale a pena mencionar a oficina realizada no México em 1995, na qual se reuniram espe-
cialistas e pesquisadores para examinar a problemática, suas origens, consequências e magnitude e formular uma 
estratégia regional para o controle do chumbo nas Américas.71 Ainda que se tenham feito muitas propostas de 
emenda à problemática, particularmente no que tange à ingestão e inalação do chumbo por exposição ocupacional 
e ambiental, não se tem conhecimento de uma continuação dos seus resultados em nível regional, mesmo sabendo 
da importância do seu impacto. Sabe-se que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) exi-
giu dos governos que eliminassem o uso do chumbo na gasolina, e a maioria já o atendeu. Como a Convenção de 
Estocolmo identificou que as emissões dos veículos são fontes significativas de dioxinas e furanos, especialmente 
os veículos que utilizam gasolina com chumbo, maior atenção foi dispensada a esse assunto. Apesar de nas últimas 
décadas esse tema já ter sido abordado, existem países em desenvolvimento que ainda não o fizeram. Assim, gover-
nos e demais agentes que possam colaborar na eliminação dessa prática continuam sendo motivados.

c) Diante da problemática do mercúrio (Hg)

Trata-se de outro tóxico de grande impacto e relevância na região. São bastante conhecidos os efeitos e as consequên-
cias humanas e ambientais causados pela exposição ao Hg inorgânico (elementar, por exemplo) e ao Hg orgânico. 
Em países como Brasil, Venezuela, Equador e Colômbia coexistem a mineração formal do ouro, realizada por em-
presas industrializadas, e a exploração artesanal ou informal, na qual grande quantidade de Hg metálico é utilizada 
para amalgamar o ouro.72 Além desta, o mercúrio tem muitas outras utilizações e está presente em instrumentos de 
medição (termômetros, barômetros etc.) que ainda existem em alguns centros hospitalares da região, bem como em 
baterias, células catalisadoras para a produção de cloro e aparelhos elétricos.

As emissões de Hg derivadas da mineração do ouro representam um problema de saúde para a população hu-
mana que vive no ecossistema do Amazonas, que inclui Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname 
e Venezuela. A contaminação pelo mercúrio pode ocorrer por meio de um risco ocupacional (Hg metálico) ou pela 
exposição ambiental (Metil-Hg).73 O ouro é encontrado na forma sólida e o Hg metálico é utilizado na amálgama 
Hg-ouro para tornar mais fácil o processo de extração. Quando essa amálgama é queimada nas áreas de minera-
ção produz emissões do metal na atmosfera. No Brasil, identificou-se contaminação intramuros pela queimada de 
amálgama dentro das casas.74 Alguns microrganismos aquáticos podem converter o Hg elementar que existe nos 
sedimentos dos rios em Metil-Hg, que é mais tóxico que a forma inorgânica. O Metil-Hg é captado pelo plâncton 
e pelas algas e concentrado nos peixes através da cadeia alimentar. Por fim, o metal alcança concentrações muito 
maiores do que as originalmente encontradas no ambiente.75

Em 2002, o Pnuma publicou o informe sobre a Avaliação Mundial para o Hg,76 no qual demonstrou que sua 
concentração no meio ambiente havia aumentado significativamente desde a industrialização com as exposições 
espalhadas pelo mundo e as liberações geradas pelo homem. Em 2003, o corpo regulador do Pnuma concluiu que 
a contaminação por Hg era um problema mundial que deveria ser abordado por meio de ações nacionais, regio-
nais e internacionais, tanto imediatas como de longo prazo, para proteger a saúde do homem e do meio ambiente. 
Suas ações foram voltadas para facilitar, proporcionar assistência técnica e realizar atividades visando aumentar a 
capacidade nacional e contribuindo com os esforços dos países, particularmente dos países em desenvolvimento e 
com economias em transição, para que estes pudessem atuar contra a contaminação por mercúrio. Para isso, iniciou 
um programa para ajudar os países a entender a natureza, caracterizar a magnitude dos problemas do Hg e desen-
volver ferramentas e estratégias para diminuí-los. Por essa razão, durante 2004, o Pnuma deu início a uma série de 
oficinas regionais e sub-regionais com o objetivo de: a) produzir e aumentar a consciência; b) promover produtos, 
tecnologias e processos livres de Hg e c) desenvolver estratégias para maior alcance e comunicação dos riscos nas 
populações expostas.7

O aspecto educativo e de discussão sobre a problemática do Hg para implementar a eliminação de instrumen-
tos com Hg foi difundido com êxito em muitos dos países integrantes da rede Saúde sem dano. Ao mesmo tempo, 
organizações como a Associação Americana de Enfermagem (American Nurses Association) trabalham com o 
mesmo objetivo obtendo excelentes resultados (www.icn.ch). Em 4 de agosto de 2006, na Primeira Conferência 
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Latino-Americana sobre “a eliminação do Hg no cuidado com a saúde”, foi criada a chamada “Declaração de Bue-
nos Aires”, patrocinada por “Saúde sem dano” em associação com o Pnuma.77 Dessa forma, teve início oficial na 
América Latina a campanha “Saúde sem dano”, pois, apesar de já ter sido implementada oficialmente no Canadá, 
como uma iniciativa institucional nos Estados Unidos, ainda não havia sido desenvolvida nos países da LAC. Essa 
campanha tem como finalidade reduzir ao mínimo o uso de Hg no setor de saúde, o qual é despejado na água e no 
solo e em alguns países chega a ser um terço do Hg consumido. Inclui também, na área da saúde, a eliminação de 
outros tóxicos, como os ftalatos e a substituição da incineração por outras práticas que diminuam a liberação de 
dióxidos e furanos. Como consequência criou-se uma coalizão de mais de 440 grupos em 52 países que trabalham 
para obter um cuidado com a saúde sem danos ao trabalhador por meio da Rede “Saúde sem dano”.64, 78

d) Diante do problema dos resíduos

Apesar de, em nível mundial, o Convênio de Basileia abordar o comércio e o controle internacional de resíduos 
(Buccini, J. e Cortinas, C., 2004), incluindo os resíduos que contêm substâncias químicas, e de sua implantação 
se basear nos princípios de redução/minimização de sua produção, o tratamento e a disponibilidade próximos à 
sua fonte de produção de acordo com a redução de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e o apoio 
dos países em desenvolvimento e países com economia em transição, essa política não foi cumprida na íntegra. 
Efetivamente, o Informe do Banco Mundial de 200279 reconheceu que, nos países em desenvolvimento, os casos 
de exposição e os efeitos das substâncias tóxicas estavam muitos dispersos e seu estudo não era sistemático, pois 
existiam vínculos muito próximos entre a pobreza, a exposição a substâncias tóxicas e o desenvolvimento, visto 
que a população pobre, devido a vários fatores, está em maiores condições de vulnerabilidade e exposição às SQPT. 
Referiam-se, em particular, às condições de vida e do meio ambiente imediato, porque muitos deles efetuam a 
queima de combustíveis fósseis em lugares fechados, vivem na periferia, dentro de áreas industriais, aterros sani-
tários com fontes de água contaminadas, depósito de lixo ou locais de queimada ao ar livre. Esse habitat, combi-
nado com as condições de desnutrição, exclusão social, desconhecimento dos perigos potenciais das substâncias 
químicas, abuso do uso de agrotóxicos e maior exposição do trabalho infantil, perpetua os danos dos resíduos nas 
populações vulneráveis.

O Informe reconheceu também que muitos países em desenvolvimento priorizam ajuda relacionada às necessi-
dades básicas (alimentação, água, moradia, cuidados médicos, diminuição da pobreza etc.) e que, no que se refere 
aos problemas relacionados com as substâncias químicas, estes faziam parte de sua lista de prioridades para a ajuda 
no desenvolvimento bilateral e multilateral. O Informe mostrou que os pobres, especialmente as crianças, sofriam 
elevadas exposições a substâncias químicas e poluentes e eram mais suscetíveis a essas exposições que as pessoas de 
nível econômico mais elevado.7

Além disso, é provável que a rápida urbanização e a crescente migração rural-urbana nos países da LAC 
possibilitem que a camada pobre das zonas urbanas e rurais estejam cada vez mais sujeitas a exposições tóxicas. 
O Informe mostrou também que a carga que impõe a saúde do ser humano como um percentual da carga total de 
doenças é mais alta nos países e regiões que têm a maior parte da população pobre do mundo, e alguns desses países 
suportam uma carga dobrada, devido a doenças tradicionais (diarreia, malária etc.) e doenças modernas causadas 
pela poluição por pesticidas, resíduos, correntes industriais etc.7

Dentro do quadro da gestão de riscos químicos foram formuladas políticas públicas de ordem nacional e inter-
nacional, dirigidas à manipulação integral dos resíduos antropogênicos com o objetivo de minimizar seu impacto 
na saúde e no meio ambiente. Os resultados foram limitados em toda a região, ainda que muitos países tenham 
formulado e implementado planos de manipulação, principalmente vinculados à gestão de resíduos em grandes 
zonas urbanas. Além de estarem classificados em diferentes categorias, os diferentes componentes dos resíduos são 
identificados por sua base volumétrica e sua origem (municipal, empresarial, industrial ou doméstico) e expressam 
sua massa em termos percentuais. Também estão categorizados por umidade e conteúdo com o objetivo de deter-
minar se servem para fins de reciclagem, tratamento e eliminação final. Em todo o caso, para efeito de uma gestão 
local de resíduos eficiente, deve-se estimar sua produção per capita em um assentamento populacional e predefinir 
os mecanismos de tratamento e eliminação final, e incentivar uma cultura cidadã que garanta boas práticas para o 
desenvolvimento sustentável (Habitat II). Este é, provavelmente, o maior problema para alcançar seu êxito, pois a 
mudança dos comportamentos individual e coletivo quanto à manipulação de resíduos pode ser lenta, dispendiosa 
e transcender gerações.
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Experiências com enfoques integrais e iniciativas regionais

a) Programa Saúde e Trabalho na América Central (Saltra)80

O programa é o resultado de ampla colaboração em matéria de saúde ocupacional entre instituições suecas (Insti-
tuto Sueco para a Vida Trabalhista, NIWL) e múltiplas instituições centro-americanas (Centro de Investigação da 
Saúde dos Trabalhadores e Ambiente, Cista/Universidade Autônoma da Nicarágua em Léon, Unan-Léon e Instituto 
Regional de Estudos de Substâncias Tóxicas da Universidade Nacional da Costa Rica, Iret-UNA). Trata-se de um 
programa interuniversitário, interinstitucional e intergovernamental de ação investigativa, capacitação e desen-
volvimento cujo objetivo a longo prazo é promover a saúde trabalhista na América Central. Seus esforços estão 
direcionados para as capacidades nacionais e regionais para a prevenção de riscos ocupacionais com perspectivas 
de saúde pública e a melhoria sustentável da qualidade e eficácia da produção nos países da região.

Os projetos e as atividades que vêm sendo realizados focalizam diferentes campos, um dos quais busca desen-
volver a capacidade para o monitoramento de riscos ocupacionais e danos à saúde, considerado muito importante 
pelos governos e agentes sociais para a tomada de decisões em matéria de formulação de políticas e programas de 
prevenção e gestão de riscos químicos. O projeto foi realizado em sete países da região, obtendo o consenso sobre a 
definição de indicadores de segurança e saúde no trabalho, a elaboração de uma lista de indicadores, quatro infor-
mes nacionais completos (Costa Rica, Honduras, Nicarágua e Panamá), três incompletos (El Salvador, Guatemala e 
Belize), bem com a disseminação dos seus resultados em seis dos sete países. Todos eles vinham tornando visíveis 
a problemática da gestão das substâncias químicas na região. 

Embora no balanço do projeto ao final da primeira etapa (três de 12 anos) o programa tenha atingido o cum-
primento de 60% de suas metas,81 é necessário reconhecer que graças ao seu trabalho foram elaborados os perfis 
de saúde e segurança ocupacionais dos países e levantada uma série de bases de dados sobre o uso e a importação 
de pesticidas e outras substâncias químicas e, com base nessas informações, foram elaboradas as matrizes de ex-
posição ocupacional a muitas dessas substâncias, apesar de os processos de coleta, sistematização e interpretação 
da informação terem sido muito mais difíceis do que se esperava. Isso ocorreu devido à escassez de informação 
confiável disponível, fontes dispersas e divergentes de informação, inexperiência em cooperação intersetorial, busca 
e sistematização de informação e limitações do grupo de trabalho para redigir relatórios. Entretanto, nem os resul-
tados parciais nem as dificuldades na implementação do programa prejudicaram sua força, e atualmente ele segue 
trabalhando na elaboração dos perfis do risco químico para a definição de políticas de prevenção de danos à saúde e  
ao ambiente.

b) Comunidade de Prática sobre o Enfoque Ecossistêmico na Saúde Humana. 
Toxicologia América Latina e do Caribe (CoPEH-TLAC)82

O esforço da CoPEH-TLAC, com o auspício do IDRC, merece uma menção especial pelo sucesso alcançado, 
em tão curto prazo, medido pelo impacto regional, pela quantidade de publicações e pela incorporação de 
quadros regionais com a iniciativa denominada “Comunidade de Prática sobre o Enfoque Ecossistêmico na 
Saúde Humana” (CoPEH). Ainda que seu projeto tenha tido início no final dos anos 1990 e sua aplicação fosse es-
perada para o final de 2004, as atividades só se iniciaram em 2006, produzindo muitas soluções práticas e literatura 
científica originada na região, por meio de publicações de alto impacto, e com muitas soluções práticas locais 
avaliadas, algo que não se via nos anos anteriores. Além disso, essa iniciativa teve a sabedoria de incorporar grupos 
de trabalhadores locais, ativando-os e impulsionando-os em termos de investigação-ação.

Uma comunidade de prática (CoP) é uma rede composta por indivíduos e organizações que compartilham 
preocupações e interesses comuns em determinado assunto. A definição comum para uma CoP é um grupo de 
participantes (comunidade) com uma concordância de interesses e práticas (enfoque) para tratar um desafio espe-
cífico e fomentar uns aos outros metas e objetivos em uma área específica (prática compartilhada). As comunidades 
de prática respondem à demanda profissional e seus resultados são orientados. Elas servem tanto para desenvolver 
e aperfeiçoar o conhecimento quanto para ideias inovadoras. Entre os importantes papéis desempenhados por uma 
CoP está o de contribuir com a ampliação dos canais de comunicação bilateral (Provedor-Sócio) e as modalidades 
horizontais (Sócio-Sócio). Isso significa que em ambas as modalidades existe um padrão de comunicação-associação. 
Incorpora como pilares de investigação-ação a perspectiva de gênero e a participação comunitária.
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A CoPEH-TLAC é uma Comunidade de Prática sobre o Enfoque Ecossistêmico em Saúde Humana, assim 
como o dos Tóxicos na América Latina e no Caribe. É um programa de colaboração entre organizações e institui-
ções da América Latina e a Universidade de Quebec, em Montreal, Canadá (http://www.insp.mx/copeh-tlac/esp/
inf/). O comitê coordenador da CoPEH-TLAC é constituído pelo Centro de Investigações Biológicas para a Saúde 
e o Ambiente da Universidade de Quebec, em Montreal (Cinbiose-UQAM, Canadá), pelo Instituto Regional 
para o Estudo de Substâncias Tóxicas da Universidade Nacional da Costa Rica (Iret-UNA), pelo Instituto Nacional 
de Saúde Pública do México (INSP-México), pela Fundação para a Saúde, Ambiente e Desenvolvimento (Funsad- 
Equador), pelo Centro de Estudos da Mulher (CEM-Chile), pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável CDS da 
Universidade de Brasília e pelo Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Seu objetivo geral é promover um marco de investigação do Enfoque Ecossistêmico na Saúde Humana (concei-
tos, métodos e ferramentas) e vincular a investigação às políticas e às intervenções locais para reduzir a exposição 
às substâncias tóxicas. Por intermédio da Comunidade Prática, foram fortalecidas as relações técnicas e de coo-
peração entre pesquisadores do Canadá e da região da América Central e do Caribe (ACC). Dentro das sombras 
que mencionamos para o sul da região e alguns países da América Central e do Caribe, essa iniciativa é uma luz, 
pois se transformou em uma ferramenta para potencializar recursos de todo tipo na área das ciências ambientais 
relacionadas com a saúde humana.

c) Iniciativas do setor privado para a manipulação integral  
dos produtos químicos

Nas últimas décadas, uma série de iniciativas e práticas ocorreram no setor da indústria química, visando adiantar a 
gestão integral de riscos. Faremos alguns comentários à medida que correspondam ao desenvolvimento da toxicologia 
e da gestão de riscos das substâncias químicas, destacando que algumas surgiram como reação a tragédias ocasio-
nadas por acidentes químicos e, com o passar do tempo e o crescente aumento de políticas de proteção do ambiente e 
o reconhecimento dos determinantes sociais da saúde, foram se direcionando para enfoques de maior impacto social.

1. Produção mais limpa, que trata da aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva e integrada 
aos processos produtivos, produtos e serviços para reduzir os riscos relevantes para os seres humanos e o 
meio ambiente. Os processos produtivos são orientados para a conservação de matérias-primas e energia, a 
eliminação de matérias-primas tóxicas e a redução da quantidade e toxicidade de todas as emissões poluentes 
e seus resíduos. No caso dos produtos, orienta-se para a redução dos impactos negativos que acompanham o 
ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria-prima até a sua eliminação final. Nos serviços, orienta-
-se para a incorporação da dimensão ambiental, tanto no projeto como na prestação destes – definição adap-
tada da Unep (United Nations Environment Programme). Embora sua prática esteja sujeita às disposições 
legais em alguns países, como o Chile, ou à discrição de algumas empresas, como na Colômbia, o certo é que 
muitos países da região alcançaram experiências individuais e coletivas de sucesso que obtiveram resultados 
significativos. Por exemplo, no Chile,83 sob a liderança do Ministério da Economia, foi emitida uma política 
de PML, criando um Conselho Nacional de PML e impulsionando a assinatura de Acordos de PML com o 
aparelho produtivo e as empresas que SS estendeu por todo o país. Em 2005, haviam sido assinados 35 APL, 
que abrangiam 27 setores produtivos, dos quais participavam 2.500 empresas com 3.560 unidades produtivas, 
a maior parte delas Mipymes. Estimava-se que as vendas desse conjunto de empresas correspondiam a cerca 
de 10% do Produto Interno Bruto do país e representavam mais de 20% do total de exportações.

Outro exemplo de aplicação de sucesso é o da Colômbia, que, em 1997, definiu sua Política Nacional 
de PML, cuja execução foi encabeçada pelo Centro Nacional de Produção Mais Limpa e Tecnologias Am-
bientais da Colômbia,84 uma cooperação mista sem fins lucrativos, regida pelo direito privado, fundada em 
março de 1998 como resultado de um trabalho de cooperação conjunta de um grupo promotor composto 
por instituições públicas de ordens local, regional e nacional, empresas privadas, grêmios, associações, uni-
versidade, autoridades ambientais e pelo governo suíço, por meio da Oficina Federal de Assuntos Econô-
micos no exterior, Bawi e pelo Instituto Federal de Provas de Materiais e Investigação, Empa, representado 
institucionalmente na Colômbia pela Câmara de Comércio Colombo-Suíça. Seu objetivo principal é pro-
mover a melhoria do desempenho econômico e ambiental do setor produtivo e tornar-se o principal centro 
de referência colombiano para a transferência de conhecimento para a implementação de PML em todas as 
empresas do país.
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2. A iniciativa de “Responsabilidade Integral Empresarial” (RIE), Responsible Care, em inglês,85 criada em 1985 
pela Associação Canadense de Produtores de Substâncias Químicas como resposta ao desastre de Bhopal, 
é um código de ética único para a manipulação segura e ambientalmente sólida das substâncias químicas. 
Por meio de sua prática, a indústria química comprometeu-se a fazer as coisas corretamente e com transpa-
rência sob as orientações da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Trata-se de um compromisso 
mundial para a gestão responsável das substâncias químicas através de seu ciclo de vida e da responsabili-
dade social, regido pelos princípios da vigilância dos seus produtos e serviços para proteger as pessoas e o 
ambiente de maneira responsável, respeitosa e participativa, com tendência a leis e padronizações efetivas, 
cumprindo-os e superando-os e inspirando outros para que se comprometam com essa iniciativa. Esses 
princípios éticos estão compilados em seis códigos de práticas, cuja aplicação cobre o ciclo de vida das 
substâncias químicas e inclui: 1) consciência de comunidade e resposta às emergências; 2) investigação e 
desenvolvimento; 3) manufatura; 4) transporte; 5) distribuição e 6) gestão de resíduos perigosos.

No relatório apresentado vinte anos após a sua criação,86 informa-se que a iniciativa havia sido aceita e 
licenciada por 52 associações industriais ao redor do mundo, porém sua efetividade, credibilidade e trans-
parência continuavam sendo debatidas e questionadas. De um lado, os mega-acidentes químicos continu-
avam acontecendo e eram o motivo de demandas e litígios pela compensação de vítimas e comunidades; 
do outro, as regulamentações sobre o controle das substâncias químicas eram impostas além do esforço da 
indústria para aplicar as práticas responsáveis, como o direito ao saber e a preparação obrigatória de inven-
tários de substâncias químicas nos Estados Unidos e do Canadá. Era necessário demonstrar as diferenças 
entre a gestão de empresa com e sem a adesão e prática de RIE, e punir (ou ao menos tentar) aquelas empre-
sas que não seguiam os princípios, sendo este um aspecto de prática muito limitada pelo qual se continuava 
percebendo a indústria como um “mal necessário”.

Para dar um ar de renovação e fortalecer os aspectos positivos de sua prática, em 2005, expediu-se a 
“Carta Global da Responsabilidade Integral Empresarial”,85 na qual a transparência e a responsabilidade são 
altamente consideradas. Foram publicados três estudos de casos nos quais se percebe um resultado com 
impacto positivo ao melhorar os sistemas de gestão de empresas químicas. Como resposta, houve um endu-
recimento da opinião pública e convocou-se ao monitoramento das empresas, porque, apesar das boas in-
tenções da REI, continuam acontecendo acidentes químicos, visto que, efetivamente, grande quantidade das 
empresas da indústria não se vinculou ao REI, razão pela qual o fantasma do Bhopal “continua rondando”.

3. A iniciativa de Responsabilidade Social Empresarial, RSE (também chamada Responsabilidade Social Corpo-
rativa, RSC),87 adquiriu grande força a partir dos anos 1990 com a presença da globalização, da aceleração da 
atividade econômica, da consciência ecológica e do desenvolvimento de novas tecnologias. A RSE é definida 
como a contribuição ativa e voluntária à melhoria social, econômica e ambiental por parte das empresas, 
geralmente com o objetivo de melhorar sua situação competitiva e valorativa e também seu valor acrescen-
tado. Nesse contexto, as empresas vêm adquirindo uma boa capacidade para sua gestão, atuando em matéria 
normativa, operacional, econômica, social e ambiental. As empresas têm uma responsabilidade indelegável, 
razão pela qual devem alinhar seus processos produtivos e comerciais com um fim social, promovendo o 
desenvolvimento humano sustentável – incluindo a gestão de riscos químicos – e protegendo os direitos 
humanos. Portanto, sua manipulação se baseia no compromisso, na participação e na construção de uma 
cultura de autorregulamentação.

Desde 2006, com a expedição da “Declaração Tripartida dos Princípios sobre Empresas Multinacionais 
e a Política Social”, da Organização Internacional do Trabalho,88 vem-se promovendo fortemente sua práti-
ca, entendida como o conjunto de ações que as empresas levam em consideração para que suas atividades 
tenham repercussões positivas sobre a sociedade e que afirmam os princípios e valores pelos quais se regem, 
tanto em seus próprios métodos e processos internos como em sua relação com os demais agentes sociais. 
Partindo desse ponto de vista, as principais responsabilidades éticas da empresa com os trabalhadores e a 
comunidade focalizam-se em servir a sociedade com produtos úteis e em condições justas, criando riqueza 
da maneira mais eficaz possível, respeitando os direitos humanos com condições de trabalho dignas que 
favoreçam a segurança e a saúde ocupacional e o desenvolvimento humano e profissional dos trabalhadores. 
Busca-se a continuidade da empresa e, se possível, um crescimento razoável, respeitando o meio ambiente e 
evitando, dentro do possível, qualquer tipo de contaminação, minimizando a produção de resíduos e racio-
nalizando o uso dos recursos naturais e energéticos. Cumprem-se, assim, com rigor, as leis, regulamentos, 
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normas e costumes, respeitando os legítimos contratos e compromissos assumidos e visando a distribuição 
equitativa da riqueza gerada.

Ainda que a RSE seja uma iniciativa de caráter voluntário, tem grande aceitação, pois é um esforço 
maior que melhora os resultados das empresas e se converteu em uma atividade estratégica adicional na 
competência comercial. Por essa razão, não só é fomentada nas grandes empresas, mas também nas Py-
mes, aspecto muito conveniente para a estrutura empresarial da LAC. Como consequência, desde 2004, 
o Fundo Multilateral de Investimentos,89 administrado pelo BID, criou uma linha de projetos para o fo-
mento de RSE, por meio da qual foram desenvolvidos muitos projetos de sucesso em 13 países da região, 
além das iniciativas de ordem regional, como Agrupar com o nome Promover a competitividade através da 
Responsabilidade Social Empresarial (RSE), cujo objetivo é fomentar e facilitar a utilização da RSE como 
um instrumento pelas empresas de toda a região, buscando ajudar as de menor porte a melhorar sua com-
petitividade por meio da aplicação de medidas de RSE, que foi aprovada por ser uma forma mais efeti-
va para o desenvolvimento do setor privado. A empresa chilena Recycla Chile,90 por exemplo, conseguiu 
inovar a reciclagem tecnológica, fortalecer programas de reinserção social (incorporando ex-presidiários 
em sua fábrica), assumindo um perfil protagonista nesse campo e conseguindo grande visibilidade para 
a empresa nos meios de comunicação local e regional. O impacto positivo de sua imagem e reputação 
trouxe novos sócios e fundos subsidiários nacionais e internacionais, pois a imagem criada ultrapassou 
as fronteiras nacionais, facilitando novas alianças. A ampla difusão do modelo de empresa os colocou em 
contato com empresários de diferentes países latino-americanos que estão interessados em multiplicar o 
modelo do empreendimento social na área da reciclagem tecnológica, que consegue uma eficiente gestão de  
substâncias químicas.

Por último, a prática de RSE levou, em 2005, a Organização Internacional de Padronização, ISO91 a 
iniciar o desenvolvimento de um Padrão Internacional ISO 26000 que fornecesse roteiro para a RSE. A 
aplicação do padrão será de caráter voluntário. O roteiro não tem requerimentos e não será um padrão para 
certificação, porque se trata de fortalecer e convocar o compromisso voluntário que conduz à construção de 
roteiros sobre conceitos, definições e métodos de avaliação comuns. Sua publicação está prevista para 2010. 

Políticas de educação e treinamento em toxicologia na LAC

Os problemas comuns enfrentados pelos países da LAC, já mencionados, são indicativos de que a região se encon-
tra em uma situação deficitária em matéria de prestação de serviços de toxicologia, seja por meio de serviços de 
saúde pública, ocupacional ou ambiental ou da atenção à saúde. Independentemente do escasso acesso a programas 
de informação e do treinamento deficiente, é necessário suprir a crescente demanda da gestão das substâncias 
químicas, bem como da avaliação de segurança e controle regulatório de químicos, dispondo de novas gerações de 
toxicólogos competentes. Nessa área, destacam-se algumas das deficiências e diferenças consideráveis que ainda 
existem entre os países da região quanto à formação de base e ao treinamento de toxicólogos competentes.66 Por 
exemplo, na formação de profissionais de saúde ocupacional, alguns planos de estudo continuam desatualizados, 
necessitam de um enfoque inter e multidisciplinar e têm excessiva carga acadêmica teórica e pouca prática, que não 
correspondem às necessidades da organização do trabalho atual. Entretanto, a tarefa de treinamento não é fácil. 
Impõe uma formação quase contínua de trabalhadores e empregadores para assegurar práticas de prevenção que 
garantam sua saúde.92

A necessidade de estabelecer e organizar especializações da toxicologia em áreas de rápido crescimento é mais 
evidente a cada dia e tem uma perspectiva de crescimento acelerado. Também são críticas as novas solicitações de 
nova informação do manejo dos problemas toxicológicos. Portanto, as especializações tradicionais da toxicologia 
(clínica, forense, experimental, analítica, descritiva) unem-se a novas especialidades, como toxicologia ambiental, 
ocupacional, genética, bioquímica, neurotoxicologia, ecotoxicologia, imunotoxicologia, toxicologia da reprodução 
e toxicologia alimentar, entre outras.

Devido à falta de meios para identificar e manipular os efeitos adversos que as mencionadas condições propi-
ciam, a AL é considerada vulnerável em termos da escassez de especialistas em toxicologia. Por essa razão, deve-se 
enfatizar a educação em saúde ambiental e toxicologia, já que os toxicólogos desempenham um papel fundamental 
na avaliação dos efeitos adversos dos agentes químicos. Além disso, estão envolvidos no processo acadêmico e de 
investigação, avaliação e manipulação dos riscos químicos e também nos aspectos reguladores, motivo pelo qual 
devem estar muito bem treinados e experimentados.93
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Apesar da carência de formação na área, muitos países promovem cursos eletivos de toxicologia nas diferentes 
carreiras que incluem a toxicologia como disciplina de caráter obrigatório, tais como medicina, farmácia, bioquí-
mica, medicina veterinária, nutrição e cosmetologia. Existe na região grande variedade de programas de pós-gra-
duação em toxicologia que credenciam o estudante a obter um diploma, um título de especialização ou mestrado, 
doutorado ou PhD e pós-doutorado. Também há cursos teóricos oferecidos pela internet, como os que existem 
na Argentina (Unsam).94 Os programas são muito variados em seus objetivos, suas prioridades e seus conteúdos 
curriculares, como também na qualidade e quantidade de trabalho experimental exigido para se obter o título ou 
grau acadêmico. Porém, poucos são os esforços para a padronização do treinamento em toxicologia, tanto em nível 
nacional quanto no intercâmbio com outros países.95

No México, por exemplo, as pós-graduações válidas são as que fazem parte do Padrão Nacional de Pós-Gra-
duação de Qualidade (PNPC).96 Lá, observa-se que, de 1.072 programas, somente três são de toxicologia, a saber: 
um doutorado e um mestrado do Centro de Investigação e Estudos Avançados do IPN (Cinvestav) e um mestrado 
consolidado na Universidade de Aguas Calientes. Não existem pós-graduações nas áreas relacionadas com a toxi-
cologia ambiental e ecotoxicologia, nem as universidades que possuem todas as especialidades médicas têm pro-
gramas de especialização reconhecidos. Por outro lado, existem cinco pós-graduações em farmacologia, as quais, 
ao que parece, abrangem pouco conteúdo da área toxicológica.

Outros países, como Brasil, Colômbia e Uruguai, contam com programas de mestrado reconhecidos, autoriza-
dos e registrados nos sistemas nacionais de ciência e tecnologia, mas o resultado de licenciados é baixo em relação 
à demanda por formação nesses países. No Brasil, a formação em toxicologia está praticamente ausente da maioria 
dos currículos das universidades, com exceção da toxicologia analítica ensinada nas faculdades de farmácia. Para 
suprir essa ausência, foi criada a Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária organizou um curso de quarenta horas, dirigido aos membros dos centros e ao 
pessoal de assistência aos intoxicados do sistema público de saúde, e outro, um pouco mais extenso (três meses), 
organizado a distância pela web. Entre julho de 2003 e julho de 2009, foram formados cerca de 1.850 profissionais.97

Portanto, a quantidade de toxicólogos na LAC é baixa, e a maioria está empregada principalmente em insti-
tuições acadêmicas e de pesquisa. Também é comum observar os “autodenominados” toxicólogos que trabalham 
como tal, com base em sua formação nas ciências da saúde, do trabalho ou do ambiente e em sua experiência de 
trabalho, conseguindo realizar tarefas que correspondam ao perfil de um toxicólogo. Na LAC, essa ausência de 
talento humano qualificado coloca em evidência a necessidade de fortalecer a prestação de serviços toxicológicos 
em cada país. Ao contrário, nos países do Norte, a procura por prestação de serviços de toxicologia é publicada nos 
meios de comunicação, pois os toxicólogos são considerados talento fundamental nas indústrias química, farma-
cêutica, de alimentos etc. Na LAC, nem os empresários nem os governos têm essa consciência, o que faz com que os 
toxicólogos trabalhem em instituições acadêmicas, onde, além de estarem sempre atualizados, têm a oportunidade 
de pesquisar e aplicar os resultados nas diferentes problemáticas de suas regiões. 

Concluindo, a participação e a decisão dos governos no projeto de políticas de fortalecimento do talento hu-
mano nas áreas comuns da toxicologia e ambiente são relevantes para se garantir a saúde de seus habitantes. So-
mente assim será possível manter atualizado o diagnóstico de necessidades e problemas da toxicologia e das áreas 
relacionadas.

Certificação de toxicólogos: esse procedimento pretende assegurar a competência e a experiência dos pro-
fissionais relacionados à toxicologia. O propósito, segundo explica Albores et al.,97 é estabelecer uma base para a 
formação de profissionais latino-americanos com o objetivo de torná-los comparáveis aos de outros países. A pro-
posta sugere um currículo comum em toxicologia que possa ser útil para a equiparação de todos os toxicólogos da 
região. Os processos de certificação e o registro de toxicólogos são muito variáveis, não há harmonia nos critérios 
utilizados. Se levarmos em conta os critérios para a certificação de toxicólogos nos países desenvolvidos como os 
Estados Unidos, além da experiência na área e da avaliação de credenciais, há um exame de conhecimento de apro-
vação obrigatória [American Board of Applied Toxicology,98 American Board of Forensic Toxicology,99 American 
Board of Veterinary Toxicology100 e American Board of Toxicology].101 Ao contrário, em alguns países da LAC, 
basta a verificação de credenciais para a certificação por alguma Associação de Toxicologia do país ou de alguma 
instituição acadêmica.102

A realidade é que os mecanismos de certificação variam entre países e mesmo dentro dos próprios países. 
No México, por exemplo, é mais importante a certificação do programa acadêmico no qual o profissional tenha 
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se formado, do que a certificação individual. Quando o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Conacyt, 
2009) certifica um programa, este fica inscrito no Programa Nacional de Pós-Graduação de Qualidade (PNPC);96 
o registro oferece apoio ao programa com bolsa de estudo para alunos e professores incluídos no sistema educa-
tivo que queiram se graduar nos mencionados programas. Outro exemplo é o da Argentina, onde a especialidade 
“Toxicologia” se encontra incluída na lista de especialidades médicas aprovada pela Resolução do Ministério da 
Saúde no 1.337 de 14 novembro de 2001 e é certificada pela Associação Médica Argentina, por meio da Sociedade 
de Medicina Legal e Toxicológica.

É evidente que na LAC existe uma grande iniquidade no acesso à informação e educação de toxicólogos. Para 
solucionar esses problemas seria recomendável a formulação de novas políticas de educação e treinamento na ma-
téria e projetar sua aplicação em níveis trabalhista, ambiental e doméstico. Para isso, além de modificar, enriquecer 
e tornar obrigatórios os conteúdos curriculares relacionados à toxicologia, o governo de cada país deveria incluir 
cursos nas escolas de saúde pública, nas entidades dos setores de saúde, ambiente e agricultura para preparar devi-
damente os profissionais. Desse modo, sob o patrocínio do Estado, se criaria um alerta e maior preocupação com 
relação aos perigos da exposição de agentes químicos. Também deveriam ser incluídos elementos de prevenção nos 
programas de educação, desde a básica primária até a universidade, bem como criadas ferramentas adequadas para 
facilitar o entendimento do público.92

A ação conjunta dos governos, universidades e indústria privada criaria uma sinergia para fomentar a educa-
ção e sua prática de maneira eficiente. Essa formação poderia gerar políticas públicas acertadas de regulamentação, 
avaliação para manipulação, prevenção e controle das SQPT. Portanto, deveria haver uma sinergia para enfatizar a 
demanda da toxicologia como ciência.

Políticas de pesquisa toxicológica

As políticas de pesquisa na região também oferecem múltiplos contrastes, não somente no Norte e no Sul, como 
também dentro do próprio Sul e no interior dos países, centro-periferia. A situação do Canadá e dos Estados Uni-
dos é diferente, já que contam com orçamentos maiores destinados a pesquisa e com agências governamentais que 
têm seus próprios centros de pesquisa e apoio à produção de políticas, tais com o EPA, a Agência para Substâncias 
Tóxicas e Registro de Enfermidades (ATSDR) e o Sistema de Institutos Nacionais de Saúde.

Os grupos de pesquisa localizados no restante da região têm diferenças particulares segundo sua localização, 
que pode ser no centro do país ou em uma província, em centros de pesquisa ou em universidades públicas fora do 
centro, nas quais a atividade de pesquisa é uma das quatro importantes atividades que desenvolvem: docência, ges-
tão, pesquisa e extensão. A maioria dos países da LAC conta com um Conselho de Pesquisa, Ciência e Tecnologia 
ou uma entidade análoga, por exemplo, no México (Conacyt), no Chile (Conicyt), na Colômbia (Colciencias), na 
Venezuela (Fonacit) etc., os quais geram políticas de investigação com diferentes graus de avanço, dentro das quais 
se incluem as políticas que estão relacionadas com toxicologia, saúde ambiental e desenvolvimento sustentável. 
Esses sistemas realizam reuniões periódicas para apoio a projetos de pesquisa setorial (por área de conhecimento) e 
regionais (divisões político-geográficas), que funcionam com base em demandas específicas, geralmente definidas 
pela saúde pública e dentro das quais se contemplam de forma constante aquelas relacionadas a aspectos toxicoló-
gicos relevantes, sem que pareça somente toxicologia. 

Seja por esforços estatais, regionais, por intercâmbio norte-sul ou pelas políticas que promovem as redes, os 
resultados obtidos conseguiram impactar as políticas. Entretanto, o panorama ainda tem muitos contrastes. Para o 
caso do México, que conta com um dos sistemas mais avançados nessa linha (htpp://www.conacyt.mx), as políticas 
de pesquisa contemplam amplo leque de tópicos, como: desenvolvimento de recursos humanos mediante bolsas de 
estudo de pós-graduação, residências em pós-doutorado, anos sabáticos, avaliação e apoio a programas de pós- 
-graduação com critérios de qualidade, estabelecimento de um Sistema Nacional de Pesquisadores com estímulos 
proporcionais à produção nas áreas: físico-matemática, biologia e química, medicina e ciências da saúde, huma-
nidades e ciência da conduta, ciências sociais, biotecnologia e ciências agropecuárias e engenharia. A toxicologia 
aparece transversalmente em várias delas, e sua produção em comparação com os países desenvolvidos da região 
não é ótima, mas aparece como o sistema de ciência e tecnologia mais completo da LAC. Na Argentina, existe 
um grande número de grupos de pesquisa que abrangem diferentes linhas de pesquisa, como toxicologia clínica, 
analítica, genotoxidade, carcinogênese química, pesticidas (estudos epidemiológicos, monitoramento ambiental, 
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estudos mecanísticos etc.), ecotoxicologia, toxicologia ambiental, toxicologia de alimentos, metais e não metais, uso 
de drogas, entre outros.103

O esforço dos países é traduzido em resultados concretos para diferentes SQPT, como os que são ilustrados 
a seguir:

a) Pesticidas e agroquímicos. As descobertas mais recentes sobre os efeitos dos pesticidas na saúde foram 
realizadas e publicadas no Canadá, em 2004, e podem ser vistas com detalhes no documento e nos artigos 
originados deste, os quais abrangem efeitos cancerígenos (tumores sólidos, leucemia e linfoma de Hodgkin) 
e não cancerígenos (efeitos reprodutivos, genotóxicos, dermatológicos e um parágrafo especial sobre os 
efeitos nas crianças).104 O estudo revisou a literatura disponível desde 1992 em inglês, espanhol, francês e 
português, e selecionou um estrito sistema de avaliação metodológica, incluindo aqueles artigos que não 
passaram no controle de qualidade e a literatura sobre organoclorados, de acordo com sua reclassificação, 
designando-os como compostos orgânicos persistentes. Foi notória a ausência de artigos em espanhol, uma 
vez que muitos dos selecionados em primeira instância não passaram no controle de qualidade, porém foram 
incluídos muitos artigos provenientes da América Latina, publicados em inglês. Foram revisados cerca de 
350 artigos em espanhol, e destes foram escolhidos 79, dos quais somente 11 foram incluídos. Cerca da me-
tade de todos os artigos é proveniente da região, dos quais menos de 10% provêm dos demais países, exceto 
Canadá e Estados Unidos. 

b) Organoclorados e isômero gama. A pesquisa sobre os efeitos na saúde teve continuidade na região por gru-
pos de pesquisa isolados, com produção de qualidade, porém em pouca quantidade em comparação com a 
literatura mundial. Estão associados a efeitos reprodutivos indesejáveis, principalmente o câncer de mama. 
O caso da criptorquidia exige especial atenção por sua relação com a síndrome da disfunção testicular, a 
qual está associada a esses poluentes de forma sequencial com o câncer de próstata e de testículos. Quanto às 
iniciativas de pesquisa-ação, o Tratado do Livre Comércio da América do Norte e suas entidades criaram um 
modelo regional por meio da CCA.43 Eles reconheceram que a exposição a pesticidas organoclorados, de-
nominados isômero gama, e outros isômeros do hexaclorociclohexano (HCH) poderia constituir um risco 
para a saúde humana e o meio ambiente.43 Os três países trabalharam em conjunto para iniciar a execução 
do plano, tendo sido a chave disso a criação de um grupo de trabalho trilateral para a instrumentação do 
Plano Regional da América do Norte sobre monitoramento e avaliação ambientais,105 integrado por repre-
sentantes nacionais experientes que se encarregaram de supervisionar essas atividades. Além disso, outras 
iniciativas internacionais interviram para fomentar as reduções nas emissões de outras fontes mundiais do 
isômero gama.

O Canadá eliminou os usos agrícolas ou veterinários do isômero gama registrados desde 1o de janeiro 
de 2005 e assumiu o compromisso de avaliar e manipular os riscos do uso da substância como fármaco 
no setor de saúde, o único restante. Além disso, vai se ocupar dos assuntos relacionados com a manipu-
lação dos resíduos do isômero gama, fomentar a pesquisa científica e fortalecer a difusão e a educação.  
O México concordou em eliminar os usos agrícolas, veterinários e farmacêuticos do isômero gama para o 
cancelamento voluntário de todos os registros restantes de pesticidas com isômero gama no país e planeja 
aprovar as solicitações de cancelamento voluntário dos produtores. Também revisou os seis usos restantes 
do isômero gama para o tratamento de sementes e determinou que estes não reuniam requisitos para reno-
var seu registro. Portanto, facilitará o desenvolvimento de alternativas para o isômero gama no combate a 
piolhos e escabioses e fortalecerá o nível de consciência mediante iniciativas relacionadas aos demais usos 
do isômero gama como fármaco para aplicações em matéria de saúde infantil.

c) Chumbo. Na região, a investigação sobre o chumbo tem sido um exemplo de pesquisa-ação, modelo de 
cooperação de organização e de impacto. É um caso claro de como a pesquisa conseguiu, em curto espaço 
de tempo, impactar as políticas, estabelecer prazos de mudanças industriais e demonstrar como a presença 
de danos é reduzida a concentrações cada vez menores. O México, particularmente, conseguiu modificar 
a regulamentação em muitos aspectos relacionados ao tema, incluindo gasolinas, pinturas, cerâmicas e 
também estabelecer as bases para uma legislação sobre exposição ambiental.55 Durante as décadas passa-
das, foi desenvolvida vasta rede de informação acerca dos seus efeitos sobre a saúde. À medida que novas 
informações confiáveis sobre o tema foram surgindo, progressivamente foram sendo identificados níveis de 
exposição mais baixos como ameaça para a saúde pública. Entretanto, os efeitos menos óbvios da exposição a 
baixos níveis também merecem atenção por se tratarem de um problema igualmente grave, pois o número de 
sujeitos expostos pode ser considerável, especialmente em populações vulneráveis (que sofrem de escassez, 
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desnutrição, pouco ou nenhum uso dos serviços de saúde). Na Colômbia, por exemplo, os relatórios sobre 
exposições ocupacionais a Ph mostram dados impressionantes. O estudo de Cárdenas indica que 60,3% dos 
trabalhadores apresentaram níveis de zinco protoporfirina eritrocitária maiores que 70 µg/dl e o intervalo de 
chumbo no sangue foi de 15 a 369 µg/dl, com uma média de 88 µg/dl.106

Como observa Schwartz: “na nossa sociedade, as pessoas continuam sendo expostas ao chumbo 
não porque se pensa que a exposição é boa, mas porque reduzi-la custa caro. No entanto, o fato de 
manter a exposição também tem seus custos”.107 A intoxicação infantil por chumbo é uma doença de 
prevenção possível e representa um importante desafio para os programas de saúde pública em toda a 
extensão da LAC.

d) Mercúrio. Os maiores avanços nesse aspecto partiram de duas vertentes já descritas: 1) a Comunidade de 
Prática sobre o Enfoque Ecossistêmico na Saúde Humana, bem como dos Tóxicos na América Latina 
e Caribe (CoPEH-TLAC), produziu importante informação científica e avanços metodológicos que per-
mitiram integrar e desenvolver na fronteira grupos de pesquisa da mais alta qualidade e com abordagens 
holísticas, criativas e inovadoras, que preencheram os vazios ao incluir a perspectiva de gênero e a partici-
pação comunitária; e 2) o desenvolvimento da campanha “Saúde sem Dano” na região,64 que fez importantes 
avanços na eliminação do mercúrio no setor de saúde com avaliações globais, como a realizada no México, 
demonstrando que somente por conta do termômetro e do amálgama são lançadas na água mais de 6 tone-
ladas por ano. As atividades incluem também a capacitação para a coleta de derramamentos, as alternativas 
de instrumentos e a eliminação progressiva. No marco dessa campanha se iniciou um projeto em seis esta-
dos para avaliar o ciclo dos peixes, a frequência de consumo destes por mulheres em idade reprodutiva e a 
avaliação dos níveis nesse mesmo grupo, já que os efeitos deletérios na saúde reprodutiva e desenvolvimento 
neurocondutor foram documentados dentro e fora da região.

É importante mencionar que, em 2001, para apoiar o avanço dos sistemas de ciência e tecnologia e com 
o objetivo de melhorar o acesso, a disponibilidade e a localização de recursos humanos qualificados em 
ciências e tecnologia dos países em desenvolvimento na internet, criou-se o CvLAC, um projeto estratégico 
de cooperação técnica da Coordenação de Pesquisas da OPAS.108 Seu principal objeto é colaborar com o 
desenvolvimento da gestão da ciência e da tecnologia, facilitando processos de colaboração e intercâmbio 
internacional em função de um desenvolvimento sustentável e equitativo. O espaço comum do CvLAC 
permite a integração e o intercâmbio de informação de currículos de todas aquelas pessoas que fazem parte 
dos sistemas de ciência, tecnologia e inovação, no qual participam a maioria dos países da região, permi-
tindo-lhes catalogar e qualificar os pesquisadores e seus resultados por grupos de pesquisa, empresas ou 
instituições, bem como por áreas de conhecimento e por projetos.109

Outro projeto regional que merece ser mencionado é o Sistema Regional de Informática para a Re-
vista Científica da América Latina, do Caribe, da Espanha e de Portugal Latindex, disponível on-line para 
consulta gratuita.110 É fruto da cooperação entre diferentes instituições de ciência e tecnologia de 17 paí-
ses ibero-americanos e da cooperação internacional.111 Sua presença constitui um sistema de informação 
próprio para as publicações jornalísticas de caráter científico dos países de língua castelhana e portugue-
sa. Desde 1997, dispõe de um diretório que registra a existência de revistas com conteúdo acadêmico edi-
tadas nos países da região, e atualmente possui 17.755 revistas registradas (vigentes ou descontinuadas), 
publicadas em trinta países. Conta também com 3.301 revistas eletrônicas para consulta direta on-line e 
um catálogo de qualidade criado como um serviço de referência especializado nas características rele-
vantes de cada revista, o qual inclui 4 mil revistas que atendem aos recursos editoriais preestabelecidos 
pelo sistema.110 

Portanto, CvLAC, Latindex e Bireme permitem que a coleção sistematizada de conhecimento, a expe-
riência e a produção científica se encontrem disponíveis na internet. Graças a esses esforços regionais, hoje 
se facilitam o acesso à informação e à produção científica dos países ibero-americanos, dando visibilidade à 
pesquisa que se produz na região e contribuindo para a definição de prioridades e incentivos para o desen-
volvimento de projetos em diversos campos de conhecimento,112 e, em particular, a saúde, o desenvolvimen-
to sustentável e a toxicologia.

e) Investigação do câncer ocupacional. A investigação do câncer geral e de origem ocupacional continua 
sendo uma preocupação do desenvolvimento sustentável e da saúde pública universal. Na Europa, desde 
1999, estimava-se que as exposições ocupacionais dos homens podiam ser responsáveis por 13% a 18% dos 
cânceres de pulmão, 2% a 10% dos de bexiga e 2% a 8% dos de laringe, enquanto para as mulheres eram da 
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ordem de 1% a 2% a 8%, 0% a 5% e 0% a 1%, respectivamente.113 De acordo com a análise da epidemiologia 
do câncer no século passado e as projeções para o futuro de Peto,114 entre 4% e 10% dos cânceres podem 
estar associados com exposições ocupacionais. Estudos mais recentes estimam que os cancerígenos ocupa-
cionais causem ao menos 152 mil mortes por ano e cerca de 1,6 milhão de Anos de Vida Saudável Perdidos 
por Incapacidade (Avisas).115

Graças às pesquisas, são muitas as SQPT que foram reconhecidas, documentadas e catalogadas como cance-
rígenos no local de trabalho, muitas das quais já mencionamos ao longo deste texto. Yassi13 as classifica em cinco 
grandes grupos de cancerígenos: orgânicos, inorgânicos, amianto, fibras sintéticas minerais, radiações e vírus. En-
tretanto, segundo a lista de Cancerígenos Ocupacionais do Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental,116 
o inventário de substâncias químicas reconhecidas como cancerígenas é muito maior e está estimado em 160, das 
quais 28 estão definidas, 27 são prováveis e 113 são possíveis cancerígenos humanos. Também com base no estudo 
da carga da enfermidade realizado por Driscoll et al.,115 considera-se que os cânceres mais bem documentados 
são os de pulmão, a leucemia e o mesotelioma maligno; os demais (bexiga, fígado, cavidade nasal, ouvido médio, 
ossos e cartilagem, pele) são menos numerosos e têm pouca evidência de exposição de risco.

Nas Américas, as pesquisas e as estatísticas de câncer ocupacional são muito variadas, dada a heterogeneidade 
regional em matéria de trabalho, proteção social, acesso à saúde e os marcos legais dos países.117 Por exemplo, o es-
tudo de Driscoll et al.115 estimou que, para Canadá, Cuba e Estados Unidos, a fração atribuível do câncer de pulmão 
por exposição no trabalho era de 5%, ao passo que para o restante da região era de 8%. Em 2002, estimou-se que 
as mortes por mesotelioma maligno nesses mesmos países foram de 0,7 por mil em contraste com 2,2 por mil que 
ocorreram nos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guiana, Honduras, 
México, Panamá, Paraguai, Uruguai, Venezuela e os países caribenhos. Ao revisar a exposição à sílica cristalina, 
diferenças similares foram encontradas; por exemplo, estima-se que no Brasil somente 5% da população trabalha-
dora estão expostos, enquanto na Bolívia, no Chile e na Colômbia entre 15% e 22% dos mineiros sofrem de silicose, 
cuja fração respirável também está associada ao câncer de pulmão e outras enfermidades respiratórias.118 De forma 
semelhante, a exposição a pesticidas e radiações solares é razão de preocupação nas populações de trabalhadores 
agrícolas por serem causas de câncer ocupacional em diferentes regiões da Costa Rica.119

Estima-se que ao menos um terço de todos os casos de câncer possa ser prevenido e que, a longo prazo, a 
prevenção seja a estratégia mais efetiva para preveni-lo17 e que a única maneira de fazer isso é minimizando ou 
eliminando a exposição aos cancerígenos. Por isso, o Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional (FIOH) projetou 
um sistema de informação sobre a exposição a cancerígenos ocupacionais Carex (CARcinogem EXposure), que 
permite estimar a magnitude e o número de trabalhadores expostos a substâncias cancerígenas.120 Vários países 
vêm construindo seu próprio Carex, seguindo o mencionado modelo. Entre eles se encontram Canadá, Costa Rica, 
Colômbia, Nicarágua e Panamá, com o objetivo de formular políticas e planos nacionais para o estudo, registro, 
prevenção e controle do câncer ocupacional. O Canadá, por exemplo, construiu seu Carex (Carex Canadá, 2009) 
e criou a Estratégia Nacional para Controle e Prevenção do Câncer Ocupacional e Ambiental, com o objetivo de 
promover e fomentar políticas de pesquisa, controle e prevenção desse tipo de câncer.122 No caso da Costa Rica, o 
Ticarex conseguiu a inclusão de 27 cancerígenos e sete grupos de pesticidas que servem de base para a regulamen-
tação sobre o controle ou proibição do uso de tais substâncias.123

Outra estratégia é promover o registro obrigatório do câncer ocupacional. A Argentina, por exemplo, regu-
lamentou o registro e notificação de substâncias cancerígenas que entram no país, assim como a notificação e 
vigilância dos trabalhadores expostos nas indústrias reportadas,124 de tal forma que, em 2006, contava com mais de 
500 empresas registradas cujos trabalhadores eram monitorados pelas Administradoras de Riscos do Trabalho.125 O 
Brasil também criou um Sistema Obrigatório de Informe de Doenças do Trabalho, no qual vêm sendo recolhidos os 
casos de câncer ocupacional, porém sua pesquisa está voltada para a busca de metodologias para calcular a fração 
atribuível de exposição ao câncer ocupacional, dando particular ênfase à construção de Matrizes de Exposição 
Laboral (MEL)126 sem abandonar a tentativa de construir seu Carex. Nessa mesma ordem, com base nas pesquisas 
sobre o tema feitas na última década, a Colômbia projetou as Matrizes de Agentes Cancerígenos127 e atualmente está 
construindo as Matrizes de Exposição Laboral e o Plano Nacional, uma norma técnica de prevenção do câncer 
ocupacional, e um sistema de vigilância epidemiológica que inclui o Carex.128

Em nível internacional, a OMS17 criou várias iniciativas que contribuíram para controlar os fatores mais reco-
nhecidos como causadores de câncer, a saber: 1) a Livre Iniciativa de Tabaco (considerada a única maior causa de 
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câncer que pode ser prevenida); 2) modificações na dieta (relação com a obesidade e o sobrepeso); 3) enfermidades 
infecciosas (os agentes infecciosos HBV/HVC, HPV e o helicobacter pylori); 4) exposição a radiações ionizantes 
(diferentes tipos de câncer de pele); e 5) exposições ocupacionais e ambientais (amianto, anilina e benzeno etc.). 
Como consequência, vem antecipando duas fortes campanhas para a eliminação global de cancerígenos: a elimina-
ção do uso do amianto e o controle da exposição à sílica, em coordenação com suas oficinas regionais ao redor do 
mundo e a OIT. Seguindo essa mesma linha, a OPAS vem promovendo a implementação desses planos nas Améri-
cas.117 Para isso, organizou a Rede Regional da América Latina e do Caribe (LAC), orientada para a prevenção e o 
controle do câncer, e está elaborando um Plano de Ação buscando minimizar a ocorrência de câncer ocupacional 
na região e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores com câncer. As linhas de ação que prevê são a formu-
lação de políticas; o monitoramento e a vigilância para efetuar um acompanhamento adequado ao trabalhador; a 
promoção da saúde e a prevenção e prevenção do câncer.

Laboratórios de toxicologia (prestação de serviços)

A toxicologia analítica é um ramo da toxicologia que está intimamente relacionado com as demais áreas dessa 
ciência. Por isso, os profissionais das diferentes disciplinas vinculadas a ela devem conhecer pelo menos os aspectos 
gerais do trabalho que é executado em um laboratório de análise toxicológica. A análise químico-toxicológica é, 
por sua vez, todo processo analítico que tem como objetivo identificar ou quantificar os agentes tóxicos presentes 
nas amostras, sejam elas ambientais ou humanas, e é de grande importância em todos os campos nos quais se aplica 
a toxicologia, isto é, em saúde populacional, ambiental, ocupacional e toxicológica clínica, bem como nos campos 
da toxicologia clínica, da medicina interna e da medicina forense. Seu funcionamento e gestão de qualidade têm 
demandas em diferentes campos, a saber: 

a) No campo ambiental e/ou ocupacional, no qual se distinguem o Monitoramento Ambiental (MA) e o 
Monitoramento Biológico (MB) de sujeitos expostos. A exposição do organismo a um agente químico 
exógeno é avaliada e sempre comparada com uma série de valores de referência. Seu objetivo é reconhecer 
precocemente os efeitos biológicos da interação entre agentes tóxicos e órgãos “brancos”.129, 130 O laboratório 
de toxicologia ambiental identifica e quantifica as substâncias tóxicas presentes em um ecossistema que 
possam, direta ou indiretamente, ocasionar riscos para a saúde das pessoas. Inclui análise de águas, ali-
mentos, solos e ar. Portanto, a avaliação integral dos indivíduos – que engloba o monitoramento biológico 
e/ou ambiental dos agentes – é um recurso metodológico sistemático que contribui para a caracterização 
dos agentes tóxicos envolvidos, mas, acima de tudo, para a antecipação de medidas preventivas e de con-
trole da exposição. Por outro lado, a determinação da concentração desses agentes nos meios de exposição 
usuais (água, ar, alimentos, solo) permite medir a intensidade dos seus efeitos adversos, os quais podem ter 
diferentes graus de gravidades.132

b) O laboratório analítico-toxicológico desempenha um importante papel no estabelecimento da toxicociné-
tica de uma substância, quer dizer, a absorção dos agentes químicos pelo organismo, sua forma de distribui-
ção e/ou acumulação, sua biotransformação e excreção. O mesmo se dá em relação à sua toxicodinâmica, 
visto que por meio da análise químico-toxicológica se pode estabelecer a correlação entre a dose e os sinais 
e sintomas que os tóxicos mencionados são capazes de produzir no organismo.132 No caso dos ensaios da 
toxicidade animal (toxicologia experimental), todas as medições necessárias em fluidos e/ou tecidos dos 
animais utilizados para a avaliação prospectiva ou retrospectiva de substâncias químicas são efetuadas em 
laboratórios de análise químico-toxicológica.

c) No campo da toxicologia clínica, o laboratório contribui não somente como suporte para o médico no 
diagnóstico e prognóstico de uma intoxicação, como também na continuidade da avaliação e do tratamento, 
já que, com base nas análises de controle subsequentes à intoxicação, é possível inferir se o agente tóxico 
permanece no organismo, verificando sua concentração, ou se foi eliminado.

d) Na medicina legal ou forense é igualmente importante para a confirmação de suspeita de envenenamento ou 
intoxicação, identificação e quantificação do tóxico em amostras biológicas (incluindo vísceras), uma vez que 
uma intoxicação, por mais acidental que pareça, pode ter implicações médico-legais ou operário-patronais, 
cujo resultado depende da análise pós-morte. O laboratório de toxicologia forense investiga também fatos 
com implicação médico-legal nos quais estejam envolvidas substâncias tóxicas, por exemplo, o consumo de 
drogas ilícitas.133
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Anexo 5-1  Relação de redes relevantes relacionadas com a toxicologia e seus diferentes 
âmbitos de aplicação

a) Renaciat (Rede Nacional de Centros de Informação 
e Atenção Toxicológica do Brasil) (http://www.tox.
bvs.br/html/pt/home.html).

b) Retoxlac: http://www.bvsde.paho.org/bvstox/e/reto-
xlac/retoxlac.html. É uma lista de discussão em toxi-
cologia promovida pela Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS/OMS) e Centro Pan-Americano de 
Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente (Cepis/
OPAS). Além disso, é um foro regional e internacio-
nal de debate e difusão de informação em espanhol, 
português e inglês sobre a toxicologia. Esse foro está 
aberto à participação de todos os toxicólogos e pro-
fi ssionais interessados na temática. 

c) Redartox (Rede Argentina de Toxicologia) (http://
www.msal.gov.ar/redartox/): Criada em 1999, na Ar-
gentina, a partir do Programa de Prevenção e Con-
trole de Intoxicações do Ministério da Saúde e com 
a colaboração de agências internacionais como o 
Programa Internacional de Substâncias Químicas / Or-
ganização Mundial da Saúde (IPCS/OMS) e a Organi-
zação Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 
da Saúde (OPAS/OMS), a Redartox agrupa as unidades 
assistenciais de toxicologia clínica do país (incluídos 
os Ciaat e os laboratórios de análise clínica toxicoló-
gicas). Seus objetivos são: i) Melhorar o intercâmbio 
de informação; ii ) Contribuir com a harmonização de 
registros e normas; iii) Promover pesquisas multicên-
tricas, atividades de capacitação e prevenção, bem 
como programas de controle de qualidade analítica; 
iv) Criar bancos virtuais de antídotos e padrões de la-
boratório; ev) Promover a capacitação em toxicologia 
clínica e em epidemiologia aplicada.

d) Rita (Rede de Informação Toxicológica e Alerta do 
Chile) (http://www.ritachile.cl) A Rede de Informa-
ção Toxicológica e Alerta (Rita) do Ministério da 
Saúde do Chile (Minsal) foi fundada em abril de 
1999. A partir de então, iniciou a captura e o regis-
tro harmonizado das consultas por intoxicações, 
análise toxicológica e disponibilidade de antídotos, 
registrando os incidentes por materiais perigosos, 
que, emobra menores em número quanto a con-
sultas individuais por intoxicação, não são menos 
importantes quanto ao seu risco, tanto para as pes-
soas como para o meio ambiente (Capote et al.).

e) Retomex (Rede de Toxicologia do México) (http://
www.salud.gob.mx/unidades/retomex). Nasceu em 
17 de agosto de 2000, durante o marco da Segunda 
Reunião de Responsáveis por Centros de Informação 
Toxicológica. Foi criada de forma aberta para todas 
as pessoas relacionadas com a área de toxicologia. 
Seu objetivo é manter uma inter-relação fl uida, dinâ-
mica e profi ssional entre todos seus integrantes, em 
que se compartilhe informação e unifi quem critérios, 

com o principal fi m de fortalecer todos os seus mem-
bros. 

f ) Repatox (Rede Panamenha de Toxicologia). Com 
essa rede, busca-se incrementar o intercâmbio de 
informação, harmonizar relatórios de intoxicações 
que permitam trabalhar com base na evidência, 
padronizar técnicas de laboratório e protocolar tra-
tamentos de intoxicações.

g) Rede de Segurança e Saúde dos Trabalhadores da 
Venezuela, (RED_Seguridad_Y_Salud_Ocupacional@
yahoogroups.com). É um site para intercâmbio de 
experiências em saúde e segurança no trabalho su-
fi cientemente amplo para que dele participem em-
pregadores e trabalhadores, delegados de prevenção, 
funcionários do Estado, bem como professores, estu-
dantes e pesquisadores com interesse em disciplinas 
como higiene, segurança, saúde e medicina ocupa-
cional, além de profissionais relacionados à Saúde 
Ocupacional da Venezuela, incluindo a toxicologia.

h) RSST: Rede de Segurança e Saúde no Trabalho 
(Peru). http://mx.groups.yahoo.com/group/rsst/. 
É o resultado do esforço conjunto da OPS e OIT 
para difundir temas, intercambiar experiências e 
compartilhar conhecimentos entre profi ssionais e 
especialistas de SST da região. É a lista mais antiga, 
tem mais de 15 anos de funcionamento e conta 
com mais de 1.800 subscritores (Varillas, W.).

i) Saúde ambiental. http://www.eListas.net/lista/
salud_ambiental. Lista criada pela Sociedade de 
Ecologia Médica e Social para incrementar a comu-
nicação e informação da área da saúde ambiental 
e setores relacionados.

j) Sinitox. Sistemas de Informação Tóxico Farmacoló-
gicas. http://www. ocruz.br/sinitox.

k) WHO/Paho: Repidisca. Pan American Information 
Network on Environmental Health. http://www.
paho.org/English/HEP/hep_repidisca.htm: Criada 
em 1982 e localizada em Lima, Peru. Seu objetivo 
é disseminar informação disponível sobre saúde 
ambiental, epidemiologia ambiental, toxicologia am-
biental, engenharia sanitária e ambiental, água e 
resíduos, cidades saudáveis, saúde no lar, resíduos 
perigosos, saúde ocupacional.

l) Centros de Informação de Segurança e Saúde 
do Trabalho da OIT (CIS/OIT) http://www.ilo.org/
public/spanish/protection/safework/cis/index.htm. 
É o sistema de informação e gestão de conhecimen-
tos do Programa de Segurança e Saúde no Trabalho 
e Meio Ambiente da OIT cujo objetivo é oferecer 
informação relevante para ajudar a prevenir os aci-
dentes de trabalho e as doenças do trabalho. Para 
isso, conta com a assistência de mais de 135 pontos 
focais (Centros CIS) nos âmbitos nacional, regional 
e internacional em mais de 120 países.
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Controle de qualidade (CC): Para resultados analíticos confiáveis, é necessário considerar a “exatidão, 
a precisão e o limite de detecção” do método empregado. Isso se torna mais fácil com a utilização do Pro-
grama de Garantia/Controle de Qualidade Intralaboratorial, Interlaboratorial ou aliando-se a Programas 
Internacionais de CC. A participação em Programas de CC é um excelente aval para certificar o trabalho 
que se realiza, dado que as margens entre os níveis admissíveis e inadmissíveis por vezes são muitos estreitas 
e que desses resultados podem se originar condutas terapêuticas, de prevenção e/ou controle equivocadas. 
A contribuição oferecida pela metodologia analítica para a prevenção e o diagnóstico de efeitos adversos 
produzidos por agentes tóxicos é muito relevante. Além disso, supõe-se que a cada dia vêm sendo desenvol-
vidas técnicas analíticas mais sensíveis, com equipamentos mais sofisticados que permitem quantificar as 
substâncias nocivas muito pequenas, cujos efeitos geralmente passam despercebidos pelos encarregados de 
velar pela saúde da população.132

A capacidade resolutiva dos laboratórios toxicológicos dos países da LAC é limitada. De maneira geral, 
não existem laboratórios completos que possam realizar todas as determinações analíticas e avaliar apropria-
damente a exposição ocupacional ou ambiental. Como os laboratórios realizam somente algumas técnicas, as 
empresas privadas ou governamentais se veem obrigadas a enviar suas amostras a outros laboratórios e isso 
faz com que aumente a margem de erro nos resultados, pois, ao efetuar a divisão das amostras biológicas ou 
ambientais, estas podem ser contaminadas, e a precisão, a exatidão e a confiabilidade dos resultados podem 
ser comprometidas pela utilização de diferentes técnicas analíticas. No que se refere à análise de caráter labo-
ral, normalmente são as instituições governamentais (ministérios da saúde, do trabalho ou do seguro social 
ou, ainda, as instituições deles derivadas) que contam com laboratórios equipados para essas análises. Dada a 
grande quantidade de análises a serem efetuadas, normalmente seus resultados costumam ser demorados. Por 
outro lado, as instituições acadêmicas, especialmente as universitárias, possuem seus próprios laboratórios, 
mas, como regra, se dedicam mais à pesquisa que à prestação de serviço ao público. Algumas empresas pos-
suem seus próprios equipamentos para realizar suas avaliações ambientais ou humanas, porém, muitas vezes, 
apresentam resultados questionáveis. A Argentina conta com laboratórios públicos e privados, ambos com 
objetivos muito distintos. A maioria dos laboratórios privados se dedica a avaliar populações de trabalhadores 
expostos às SQPT ou a identificar indivíduos consumidores de drogas ilícitas, enquanto os públicos realizam 
determinações como as já mencionadas, participam de estudos de medições de biomarcadores por exposi-
ções a poluentes ambientais, pesquisam analitos em meios biológicos responsáveis por intoxicações agudas 
e desenvolvem trabalhos de pesquisa toxicológica, entre outros. Com relação a programas de controle de 
qualidade, são muito poucos os laboratórios credenciados (como o Ceprocor de Córdoba, ISO 17025). Alguns 
poucos possuem sistemas de gestão de qualidade e outros têm implementado sistemas de controle externo e/
ou interno (Villaamil Edda, comunicação pessoal).

Para finalizar, todos os desenvolvimentos que, em matéria de pesquisa dos efeitos das substâncias químicas, 
tenham sido feitos com seres humanos estão sujeitos às regulamentações da bioética, a qual vem se desenvolvendo 
minuciosamente em nível mundial. De fato, debates expressivos vêm ocorrendo no campo das práticas éticas em 
matéria de saúde ocupacional e ambiental, pesquisas experimentais com mutagênicos e teratogênicos e com mo-
delos experimentais para entender os mecanismos próprios da toxicocinética e da toxicodinâmica em indivíduos 
ou populações humanas. Em todo caso, este é um dilema que deve ser equilibrado para que sejam respeitados os 
preceitos básicos da bioética e dos direitos humanos.

m) Nos Estados Unidos: Extoxnet Innovase, que provê 
informação variada sobre os pesticidas. Permite 
acessar o Pesticida Informação Profijes (Pipas). Os 
Toxicology Informação Brees (Tibás) contêm uma 
discussão acerca de conceitos sobre toxicologia e 
química ambiental. Outras áreas incluem: Toxicology 
Issues of Concern (TICs), Factsheets, News about 
Toxicology Issues, Newsletters, Resources for Toxi-
cology Information, e as Technical Information.

n) De WHO/Paho: Requilac (http://www.bvsde.
olps-oms.org/requilac/e/requilac.html) é uma 
rede aberta a todos os interessados de língua es-
panhola, portuguesa ou inglesa ou de qualquer 
outra nacionalidade. Dela fazem parte profissio-
nais das mais variadas áreas que se interessam 
por emergências químicas.
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A cooperação e a comunicação como meios de resolução de problemas toxicológicos

Redes de toxicologia e vertentes afins

A divulgação de informação, conhecimento e tecnologia de ponta se consegue mediante o constante intercâmbio de 
informação entre os profissionais dos centros de toxicologia, acadêmicos, funcionários, empregadores e operários, 
bem como de profissionais de outras disciplinas relacionadas com a toxicologia (saúde ocupacional, saúde ambiental, 
higiene e segurança ocupacional, manipulação de emergências químicas etc.). Por isso, estimulou-se a criação de 
redes profissionais de intercâmbio e produção de conhecimentos. 

Um dos principais resultados da gestão de informação é justamente sua difusão de forma oportuna e conve-
niente em todos os níveis de formação. A necessidade de intercâmbio entre os gestores de informação impulsionou 
a criação de redes regionais com a participação de centros e profissionais da toxicologia. Tem como principais 
objetivos incentivar o intercâmbio de informações, agrupar os relatos de casos de intoxicações, padronizar as téc-
nicas de laboratório e estabelecer os protocolos para o tratamento das intoxicações.104 As redes de conhecimento 
constituem a máxima expressão do homem enquanto produtor de conhecimentos e sua necessidade de intercam-
biar, compartilhar e transferir o que aprende e o que cria (conhecimento), a partir da interação por meio da plata-
forma tecnológica possibilitada pela sociedade globalizada,134 e as discussões sobre as redes de conhecimento foram 
aprofundadas nos anos 1990. 

Algumas dessas redes, por exemplo, as do Brasil e do México, estão integradas somente pelo Centros de In-
formação e Assessoria Toxicológica (Ciat), ao passo que nos demais países são integradas também por outras ins-
tituições vinculadas ao tema de substâncias químicas, como as unidades de proteção civil, bombeiros, alfândegas, 
universidades, ministérios da saúde, da agricultura, do ambiente, da indústria etc. 

Ainda que na LAC existam países que não possuem redes toxicológicas próprias, em geral muitos profissionais 
de toxicologia e disciplinas relacionadas de toda a região participam ativamente desses foros de informação e inter-
câmbio de conhecimentos. Essas redes virtuais são de grande ajuda para a promoção da saúde da população em geral 
e dos trabalhadores dos países da região. Possuem diferentes características, objetivos e importância. O fato de serem 
administradas pela internet facilita e potencializa sua capacidade de comunicação e trabalho internacional, articulado 
em sinergia com os profissionais de diferentes países. Permite também a divulgação de cursos, por meio dos quais os 
usuários podem enriquecer seus conhecimentos profissionais e obter treinamento a partir de seus lugares de origem. 
Por fim, são bastante úteis, amigáveis e de fácil acesso para resolver problemas provocados pela exposição a agentes 
tóxicos, já que se dispõem a discutir, compartilhar e recomendar intervenções com base nas experiências dos usuários 
e no conselho de especialistas participantes. Existem, na região, quase 46 redes sobre saúde, trabalho e ambiente que 
contam com a participação de aproximadamente 25 mil pessoas de mais de cinquenta países.135 

A cooperação internacional, técnica e financeira 
(BID, Pnuma, BM, OMS/OPAS)

Ao longo deste capítulo foram mencionadas diferentes formas por meio das quais as agências de cooperação 
internacional vêm apoiando políticas, programas, planos e projetos relacionados à gestão integral de riscos das 
substâncias químicas. Para completar o panorama regional, falta mencionar mais detalhadamente a estrutura, o 
alcance e o impacto da Rede de Centros de Colaboradores da Saúde Ocupacional e Ambiental da OPAS/OMS. 
Esses centros operam e contribuem na região e têm sido, em boa parte, os que têm conseguido muitos avanços 
ligados à pesquisa e à formação em matéria de toxicologia relacionada com a saúde pública, o desenvolvimento 
sustentável e a saúde ambiental descritos nos parágrafos anteriores. Desses centros, sete correspondem a temas 
de saúde ambiental; um, à água; quatro, ao controle de tabaco e à saúde dos seus consumidores; e 12, à saúde 
ocupacional.136 Ainda que a maioria deles se concentre nos Estados Unidos, as contribuições dos outros centros 
em países como Chile, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba e México constituíram esforços valiosos para o de-
senvolvimento dessas áreas e para solucionar problemas em matéria de toxicologia ocupacional e ambiental. Os 
centros colaboradores da OMS/OPAS, seus programas e pontos de contato encontram-se na página web da OMS: 
http://apps.who.int/whocc/.
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Desafios emergentes para o desenvolvimento da  
toxicologia regional

A definição de desafio está diretamente relacionada com a determinação de prioridades, as quais estão sujeitas a 
potencialidades e limitações do desenvolvimento da ciência e tecnologia dos países, bem como à vontade política de 
cada um deles para superá-los. A determinação das lacunas de informação e as sugestões para o desenvolvimento 
de linhas de pesquisa que atendam às necessidades regionais e possibilitem a construção de capacidades foram 
esboçadas ao longo deste texto. Entretanto, somente por meio de esforços combinados resultantes das sinergias 
entre os agentes sociais é que se conseguirá fixar acordos e metas comuns para definir marcos reguladores e projetar 
políticas que permitam melhorar a capacidade instalada e resolutiva das instituições, o fortalecimento do talento 
humano qualificado e o desenvolvimento da pesquisa toxicológica para a ação em prol dos habitantes da região.  
A seguir apontamos as reflexões que merecem destaque.

A agenda pendente

Apesar das políticas que estão sendo aplicadas e do desenvolvimento nos campos da toxicologia aplicada e da 
epidemiologia para atender aos problemas de saúde ocupacional, ambiental e pública, ainda persistem múltiplas 
interrogações a serem resolvidas. A seguir, faz-se uma análise das carências:

a) Da priorização da gestão de riscos químicos nas políticas públicas. Sem dúvida, o primeiro elemento a ser 
considerado é a inclusão da gestão de riscos na definição de prioridades de políticas integrais de saúde e do 
ambiente, direcionada para a gestão e controle de riscos produzidos pelas substâncias químicas. Objetivando 
a priorização, será necessário propor a revisão, avaliação e orientação das políticas públicas adotadas pelos 
governos nacionais. Trata-se de encaminhar os compromissos e restabelecer linhas de trabalho orientadas 
para exercer um controle efetivo sobre os agentes químicos tóxicos, modificando procedimentos existen-
tes, aumentando os recursos destinados, aplicando de forma mais eficaz os resultados de pesquisas realiza-
das pelas instituições pertinentes e as denúncias apresentadas pela comunidade, e aumentando o número 
de atividades destinadas à inspeção e ao controle das zonas e indivíduos expostos, bem como avaliando os 
resultados obtidos de tudo isso.

Desafio
•	 Como conseguir/fortalecer/melhorar a transferência dos resultados da pesquisa toxicológica, epidemiológica 

e social a serviço dos tomadores de decisões.
•	 A aplicação e o cumprimento dos resultados.

b) Da educação e do treinamento em toxicologia aplicada. Por exemplo, será que foram suficientemente de-
monstrados os benefícios do treinamento em toxicologia como meio para reduzir os riscos toxicológicos, 
justificar políticas, regulamentações e padrões que governam a conduta dessas práticas? Que lugar ocupa a 
educação em toxicologia na hierarquia das medidas para prevenir e controlar esses riscos?

Ainda que saibamos que existem na região alguns programas e que algumas agências estatais em nossos 
países apoiam e compartilham a responsabilidade de transmitir programas de formação em saúde ocu-
pacional e ambiental e, de maneira geral, educação ambiental, o mesmo não ocorre com a educação no 
campo da toxicologia. A alternativa interessante seria o fomento e a produção de redes de conhecimento e 
intercâmbio norte-sul e sul-sul, de maneira que se incrementasse o número de profissionais competentes e 
hábeis para servir na região.

Desafio
•	 Formular uma política de educação e treinamento no campo da toxicologia e suas respectivas diversificações
para o serviço do desenvolvimento sustentável.

c) Da gestão da informação e da comunicação dos riscos químicos. A experiência mostra que os países onde 
não há dados básicos sobre a mortalidade e a morbidez social associadas à exposição a agentes tóxicos (em 
função de uma série de indicadores socioeconômicos) têm dificuldades na hora de melhorar a equidade 
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sanitária. Nesse sentido, a dívida com os habitantes da região continua sendo muito alta. Esse elemento 
é o primeiro passo para superar as carências de informação disponível e garantir o direito ao saber e os 
direitos humanos.

Desafio

•	 Fortalecer o registro, o uso, as proibições e as restrições das substâncias químicas, assegurando que todos e 
cada um dos países cumpram com o levantamento dos inventários nacionais das SQPT. 

d) Da capacidade resolutiva institucional. Outro elemento-chave é a grande debilidade institucional da LAC 
em matéria de toxicologia analítica, que afeta todos os campos de sua aplicação no trabalho, no ambiente, 
na educação e nos sistemas de vigilância, para aumentar a eficácia e a eficiência das autoridades de vigilância 
e controle dos Estados, tanto por intermédio das instâncias governamentais como das organizações sociais 
em seus diferentes níveis: comunitárias, sindicais, cooperativas ou associativas.

Desafio

•	 Desenvolver redes de laboratórios de toxicologia, pois os que existem em matéria de saúde pública não 
correspondem às necessidades da região.

•	 Garantir programas de controle de qualidade nesses laboratórios.

e) Das soluções aplicadas. O terceiro elemento é focalizar atividades com soluções integrais e boas práticas 
na gestão de riscos químicos nas atividades econômicas prioritárias e naquelas emergentes. Por exemplo, a 
“maquila”, que em alguns países da região é uma indústria que tem gerado grande quantidade de problemas 
sociais, econômicos e de saúde, ocasionados por múltiplas exposições, como aos derivados de seus compo-
nentes eletrônicos, e pelo uso de muitas substâncias tóxicas, como solventes ácidos (crômico, nítrico), bases, 
gases, metais (Ph, Ni, Cr), resinas etc. As consequências da exposição ocupacional e dos resíduos que atentam 
contra a saúde ambiental são conhecidas e têm sido objeto de múltiplos estudos.137

f) Os velhos inimigos que continuam causando problemas. O controle da silicose, do amianto e de diversas 
substâncias químicas, que ocasionam enorme variedade de doenças crônicas e câncer ocupacional, continua 
sendo objeto de preocupação. 

Desafio

•	 Programas efetivos de controle de substâncias cancerígenas.

Os novos desafios

Agora, há outros problemas dentro dos contrastes citados anteriormente que merecem menção especial. Cito 
aqui alguns casos:

•	 O controle químico dos cultivos ilícitos pelo desastre ecológico a que conduz, somado à controvérsia sobre 
o uso de glifosato para sua erradicação. Eles se unem de forma inequívoca à qualidade dos registros nos 
países andinos que enfrentam esses problemas e onde o princípio de precaução deve prevalecer. Como é 
possível vigiar o efeito cancerígeno de um tóxico se não se tem um bom registro de câncer em nível nacio-
nal? Como podem ser avaliados seus efeitos reprodutivos? Isso só pode ser feito mediante pesquisas pon-
tuais ou com a evidência de estudos de outras regiões, o que não é ideal, já que os problemas enfrentados 
são únicos e regionais.

•	 A devastação mais indiscriminada em regiões como a floresta amazônica, com liberação de Hg por lixi-
viação nas fontes de água das quais a população obtém o peixe para o seu consumo diário.73 O que pode estar 
ocorrendo em outras regiões?

•	 A ausência de biomarcadores de exposições crônicas e subcrônicas é outro grande problema que pode ser 
avaliado e resolvido pelo trabalho conjunto da toxicologia e epidemiologia no caso de exposições predomi-
nantemente e de maneira relevante a pesticidas organofosforados, para mencionar apenas um.138 É necessário 
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considerar métodos mais complexos e criativos que, mesmo na ausência de um biomarcador stricto sensu, 
permitam estabelecer associações e, assim, produzir bases técnicas para o controle.

•	 A identificação, avaliação, tratamento e inventário dos lugares contaminados é um ponto não qual não houve 
muitos avanços e ainda há muito por fazer.139, 140

•	 A nanotoxicologia: novo ramo em razão de novas formas de produção e tecnologias.
•	 A aplicação do princípio da precaução em razão da incerteza da chegada de novos tóxicos.
•	 A busca e aplicação de “eventos sentinela” que orientem precocemente sobre os efeitos de tóxicos ambientais 

na saúde. Um exemplo é o chamado “tempo para gravidez” ou TTP (time to pregnancy) por suas iniciais em 
inglês, que é um indicador da fecundidade ou número de ciclos, sem uso de anticoncepcionais, que permite 
a um casal conseguir uma concepção clinicamente detectável. Um aumento nesse tempo pode indicar as 
perdas reprodutivas ocasionadas por problemas durante a gametogênese, o transporte dos gametas nos tra-
tos do homem ou da mulher, a fertilização, a migração do zigoto ao útero, a implantação e a sobrevivência 
fetal precoce.

•	 O TPE é uma forma de medir perdas reprodutivas no período durante o qual ocorre a maioria desses eventos. 
Considera-se que aproximadamente 31% das concepções se percam em períodos precoces, inclusive antes de 
terem sido reconhecidos pela mulher. Em meados da década de 1980, essa metodologia foi proposta para ser 
utilizada na exploração dos efeitos tóxicos de agentes ambientais sobre a reprodução humana. Entre eles, a 
exposição a pesticidas, café, cigarro, bifenilos policlorados, óxido nitroso, éteres de etilenglicol, estireno, sol-
ventes, tolueno, formaldeído, chumbo, óleo e os produtos oleosos, entre outros. As perspectivas de uso dessa 
metodologia são cada vez maiores, dado o custo relativamente baixo, necessário para reunir a informação 
sobre esse resultado.141

•	 A aplicação da genômica à toxicologia, o que hoje é conhecido como toxicogenômica, para se entender o papel 
das interações entre genes e tóxicos ambientais no desenvolvimento de efeitos sobre a saúde. O desafio é a utili-
dade populacional em vigilância e diagnóstico precoce diante da utilização clínica, individual, elitista e de alto 
custo. Com relação a esse tópico, o estudo dos efeitos epigenéticos induzidos pela ação de tóxicos ambientais 
ou pela interação destes com outros estressores nutricionais ou profissionais requer estudos experimentais e 
epidemiológicos prospectivos que incluam mais de uma geração, motivo pelo qual são necessários novos mé-
todos e alianças científicas e tecnológicas que permitam elucidar associações transgeracionais.

Conclusões e recomendações

A complexidade do tema nos impede soluções simples e precisas, mas é claro que uma orquestração regional de 
políticas-pesquisa-ação de uma maneira mais uniforme e colaborativa dará melhores frutos a baixo custo. A coope-
ração Norte-Sul, bem como dentro dos próprios países, permitirá melhor utilização dos recursos e estabelecimento 
de bases para gerar um sistema de informação de referência e contrarreferência que possibilitará melhor avaliação, 
formação de recursos, desenvolvimento de pesquisas, ajuste periódico de normatividade, entre outras vantagens.

A designação de laboratórios regionais de referência imersos em programas de controle de qualidade sérios 
e rigorosos, com uma política de cooperação com centros provinciais e periféricos, multiplicará as opções de 
pesquisa, já que atualmente são realizados muitos trabalhos de iniciativa pessoal ou de pequenos grupos em labo-
ratórios que, embora sérios e bem montados, carecem de certificação, inclusive nas universidades públicas, não 
permitem a publicação das descobertas em revistas de impacto internacional, minimizando o impacto na formu-
lação de políticas de interesse público. O ideal seria unificar, em nível pan-americano, os critérios de qualidade 
contemplados em alguns países da região.

É necessária também a melhoria na comunicação de risco em todos os níveis para conseguir essa articulação 
entre ciência e política, a qual tem dado exemplos de sucesso, como é o caso do chumbo no México, para men-
cionar apenas um caso, mas que deve ser multiplicada e convertida em uma atividade rotineira. Portanto, seria 
importante considerar:

•	 Proposição de apoio à formulação/atualização de políticas públicas, programas existentes e intervenções exe-
cutadas com base nas lições aprendidas para otimizar a aplicação dessa ciência no desenvolvimento sustentável 
dos países.

•	 Necessidades de pesquisa segundo as evidências encontradas e necessidades de ações a executar.
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•	 O descaso do desenvolvimento da higiene ocupacional e ambiental na América Latina, como uma das grandes 
limitações para a gestão dos riscos químicos. Sem o apoio dessas disciplinas, tanto com recursos humanos 
competentes como com a capacidade instalada em matéria de laboratórios, tecnologia e conhecimentos, a 
toxicologia nunca será completamente desenvolvida.

•	 Propostas de fortalecimento educativo.

Por isso, as políticas para a gestão ecologicamente racional das substâncias químicas deveriam ser elementos 
essenciais de todas as políticas nos países em todos os graus de desenvolvimento, devido aos efeitos potenciais das 
substâncias químicas para a saúde do ser humano, o meio ambiente, o crescimento econômico, o desenvolvimento 
e, por fim, o desenvolvimento sustentável.
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Introdução

Nunca como agora a humanidade havia enfrentado desafios tão grandes: transformações climáticas, surgimento 
de novas doenças ou reaparição de outras já esquecidas, transição epidemiológica, novas tecnologias, indus-

trialização, crescimento urbano, estresse hídrico, perda da biodiversidade, lixo eletrônico, surgimento de milhares 
de novos compostos químicos, reaparição de compostos químicos cuja produção foi estimulada no vencimento de 
suas patentes, novos hábitos alimentares, petróleo em extinção, uso de grãos básicos na produção de biocombus-
tíveis, comunicação em massa que permite o transporte global de espécies exóticas e de agentes patógenos, uso da 
genética para modificar espécies, ecoturismo lastimável em áreas protegidas, fontes de trabalho limitadas, uso em 
grande escala de drogas que geram dependência, jovens sem esperança e velhice esquecida.

Os desafios de agora agregam-se aos desafios de sempre: água contaminada, queima de biomassa em zonas 
urbanas e rurais marginalizadas, doenças transmissíveis, ambientes imundos, extinção de espécies, ecossistemas 
degradados, desmatamento, desertificação, crescimento populacional, manipulação inadequada do lixo, pobreza 
perniciosa, pobreza persistente, desigualdade ambiental. Contextos complexos, vulneráveis, populações em risco.

Várias áreas do conhecimento conceituaram a vulnerabilidade, porém o fizeram de acordo com seu objeto de 
estudo, por isso podemos encontrar diferentes definições. No entanto, o fator comum na fórmula é a existência de uma 
ameaça e, como mencionava Lavell,1  é impossível falar de vulnerabilidade sem a presença de uma ameaça e vice-
-versa, entendendo-se como ameaça a probabilidade de ocorrência de um evento danoso para a sociedade. Wilches- 
-Chaux vai mais além e percebe a vulnerabilidade como um sistema dinâmico que surge como consequência da 
interação de diversos fatores cuja interação tem como resultado a incapacidade da comunidade para responder de 
maneira adequada a um risco determinado;2  o autor refere-se a essa inter-relação de fatores como vulnerabilidade 
global. Assim, a vulnerabilidade global é composta por vulnerabilidade física, econômica, natural, social, política, 
técnica, ideológica, cultural, educativa, ecológica, ambiental e institucional.2 Nas definições deveria ser incluído o fato 
de que existem diferentes graus de vulnerabilidade para os quais se requerem diferentes níveis de atenuação.

Este capítulo abordará a vulnerabilidade das comunidades, entendendo-a como a suscetibilidade particular 
que alguns grupos populacionais possuem diante de ameaças químicas, físicas ou biológicas.

O capítulo não pretende ser um tratado sobre o tema, mas busca ressaltar alguns pontos úteis para a tomada de 
decisões. Dessa forma, três aspectos gerais serão tratados: 1) a diferente suscetibilidade do ser humano ao longo de suas 
distintas etapas de desenvolvimento; 2) a vulnerabilidade dos grupos marginalizados, enfatizando o caso dos 
indígenas e dos migrantes; 3) a apresentação de alguns campos emergentes que surgiram exatamente da busca de 
ferramentas que permitissem melhor promoção da saúde para os grupos vulneráveis de nossa sociedade.
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Vulnerabilidade associada ao desenvolvimento e à idade

Vulnerabilidade pré-natal

A exposição a um agente químico durante o desenvolvimento de um organismo pode trazer graves consequências 
para a saúde em virtude do fato de o organismo em crescimento ser extremamente vulnerável a esse tipo de 
ameaça. Durante as etapas embrionária e fetal, as células se multiplicam, se transportam, se diferenciam e, inclu-
sive, algumas têm de morrer para que os tecidos e órgãos atinjam sua maturidade funcional. Esses processos sofrem 
intervenção de múltiplos sinais celulares que, caso sofram modificações, podem causar alterações no desenvolvi-
mento. As maiores manifestações de alteração no desenvolvimento são: a morte do organismo, o aparecimento de 
anormalidades estruturais, crescimento alterado ou deficiências funcionais.3 É importante esclarecer que a apresen-
tação de uma ou outra manifestação depende da dose do agente perigoso, mas também do momento crítico durante 
o qual ocorre a exposição. Em outras palavras, a mesma exposição pode ocasionar diferentes efeitos em diferentes 
órgãos ou tecidos, dependendo do momento em que ocorrer. Esses períodos críticos de suscetibilidade à exposição 
são denominados janelas de suscetibilidade e são diferentes para cada órgão ou tecido, já que cada um depende de 
seu próprio desenvolvimento.3 

As janelas de suscetibilidade adquiriram renovado interesse, devido ao fato de que as manifestações de 
uma exposição intrauterina se tornam aparentes ao nascimento (baixo peso, má formação congênita, mortali-
dade infantil etc.), mas também podem surgir durante a infância (asma, câncer, alterações neurológicas e efeitos 
no comportamento) ou inclusive na idade adulta (alterações neurodegenerativas, problemas cardiovasculares  
ou câncer).3 

Em 1988, surgiram os primeiros relatos que correlacionavam o baixo peso neonatal com o aparecimento 
de doenças ao longo da vida.4,5 Esses trabalhos levaram à hipótese da origem fetal da doença, a qual mos-
tra que o eventos intrauterinos que afetam o crescimento são capazes de alterar permanentemente as estru-
turas e a fisiologia do feto, de tal forma que chegam a aumentar o risco de problemas cardiovasculares ou 
diabetes em uma idade avançada.4 Nesse caso, o peso ao nascer é realmente um reflexo do que possa ter ocor-
rido em nível celular e/ou genético; por essa razão, foram incrementadas as pesquisas que buscam correlacio-
nar exposições químicas intrauterinas com o surgimento de doenças durante a infância, a adolescência ou a  
idade adulta.

Estudos recentes reforçaram a hipótese da origem fetal de doenças.5 O tabagismo durante a gravidez, por 
exemplo, tem sido associado ao baixo peso neonatal, bem como entre adolescentes cujas mães sofreram exposições 
à droga dietilestilbestrol, em que se relatou um aumento de câncer vaginal. Por sua vez, a exposição pré-natal ao 
chumbo foi relacionada com atraso no desenvolvimento mental infantil, e a exposição intrauterina ao metilmercú-
rio causa alterações profundas no neurodesenvolvimento.5 

Os mecanismos por meio dos quais aconteceram esses efeitos não estão de todo claros, mas os que mais 
chamaram a atenção dentro da comunidade científica foram os relacionados com as modificações na regula-
mentação da expressão genética. Sabe-se, por exemplo, que alguns pesticidas são capazes de aumentar a trans-
locação de genes (dieldrin, toxafeno, lindano, atrazina e diversos fungicidas); alteração do nível de metilação 
do DNA por múltiplos compostos; o cádmio origina modificações na reparação do DNA; vários poluentes 
atmosféricos (e outros compostos como o DDT e o arsênico) induzem genes de inflamação; diferentes tóxicos 
amplificam os genes, alterando a estabilidade do ARNm, modificam a degeneração de proteínas e/ou a ativação 
por transposones.6 

Todos esses mecanismos podem ser ativados durante uma exposição pré-natal, e não se conhece a importância 
da maioria dos compostos, mas, por exemplo, a modificação epigenética da metilação do DNA por hidrocarbone-
tos aromáticos policíclicos no período pré-natal foi relacionada com o surgimento de asma em crianças;7 a modi-
ficação da expressão e da função para N-metil-D-aspartato (NMDA) foi sugerida como o fenômeno associado ao 
efeito pré-natal do chumbo como causa de esquizofrenia.8 

Atualmente, mais de 85 mil compostos sintéticos têm licença de comercialização, 2.800 deles são produzidos 
anualmente em uma quantidade maior que 500 toneladas; portanto; são os que possuem maior probabilidade 
de estar associados a eventos de exposição humana.5  Infelizmente, menos da metade desses 2.800 compostos 
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foi avaliada quanto à sua capacidade tóxica para o ser humano e menos ainda foram avaliados para revisar sua 
toxidade nas crianças durante seu desenvolvimento; quer dizer, sua capacidade tóxica é desconhecida.5 

Não se deve esquecer de que, em condições cotidianas, ocorre a exposição a misturas químicas, e, se não se 
conhece a toxicidade individual dos componentes da mistura, não se pode esperar conhecer a toxicidade da mis-
tura propriamente dita. Quantos desses compostos são capazes de ultrapassar a barreira placentária? O princípio 
de precaução deve ser aplicado e, dessa forma, as mulheres grávidas ou em processo de procriação deveriam evitar 
exposições químicas perigosas, em função da informação da avaliação de riscos (por exemplo, a exposição à fumaça 
da lenha durante o preparo de alimentos ou a agentes químicos diversos no ambiente de trabalho). Daí a importân-
cia de gerar bons programas de comunicação de riscos dirigidos a esse setor da população. 

Saúde infantil

Uma das frases que se tornaram mais populares nos últimos anos é a que diz que “a criança não é um adulto pe-
queno”. A Organização Pan-Americana da Saúde,9 fundamentada em documentos elaborados pela OMS10, 11 e pela 
Comissão de Cooperação Ambiental dos Estados Unidos, do Canadá e do México,12 declarou que as crianças são o 
grupo social mais vulnerável às ameaças ambientais pelas seguintes razões:

•	 Por sua fisiologia diferente.13 O corpo de uma criança é diferente, o neonatal tem quase 30% mais água ex-
tracelular que o adulto. Seu metabolismo é maior e, como consequência, consome mais oxigênio por quilo 
de peso corporal. Certas características ósseas (por exemplo, maior quantidade de água, menos minerais e a 
quintuplicação da calcificação entre 1 e 11 anos) propiciam a metais como o chumbo, que se fixam nos ossos, 
tenham maior capacidade de chegar ao sistema nervoso. A mielinização do sistema nervoso se completa até 
a adolescência, o que implica maior facilidade para a fixação de compostos orgânicos. Além disso, a barreira 
hematoencefálica não está totalmente madura no nascimento, o que facilita o ingresso dos elementos tóxicos 
no sistema nervoso central. Ao menos os lactentes possuem maior absorção pulmonar (a taxa de ventilação por 
superfície de área pulmonar é sessenta vezes maior que nos adultos), maior absorção gastrointestinal (diferente 
pH gástrico, mais alcalino em recém-nascidos) e dérmica (maior quantidade de pele por área de superfície em 
relação ao peso corporal).

•	 Por sua menor desintoxicação.13 Em geral, as enzimas desintoxicantes de fase um (que realizam oxidações, 
reduções ou hidrólise) e de fase dois (reações de conjugação) são menores no recém-nascido e alcançam o 
máximo de atividade por volta dos 12 aos 16 anos; ambos os fenômenos naturais implicam risco, visto que 
menor atividade enzimática produz menor capacidade de desintoxicação; a atividade aumentada pode gerar 
maior quantidade de metabolismos secundários cancerígenos (situação frequente durante o metabolismo in-
termediário de diversos compostos orgânicos). Nos neonatais, a capacidade de excreção renal é menor, e esse 
fenômeno se mantém pelo menos durante os primeiros seis meses de vida. O tempo médio de eliminação de 
substâncias empregadas para medir a função hepática (por exemplo, a bilirrubina) é maior em neonatais. Tudo 
isso nos mostra que crianças, em particular os recém-nascidos, têm uma capacidade diferente de desintoxica-
ção e menor excreção.

•	 Por seu estado de desenvolvimento.  O corpo de uma criança está em pleno desenvolvimento. Se suas células e 
seus órgãos são afetados por agentes tóxicos, os efeitos dessa exposição podem ser mais graves que os expe-
rimentados por adultos. Por exemplo, os pulmões aumentam em tamanho, estrutura e/ou conteúdo de fibras 
elásticas até os 18 a 20 anos, entretanto, o total de neurônios é obtido nos primeiros anos de vida.

O resultado de todas as diferenças entre crianças e adultos é que os primeiros respondem de maneira dife-
rente a uma exposição, e isso pode ser ilustrado com dados: estima-se que em uma exposição proporcionalmente 
similar, a concentração sanguínea de alguns gases e vapores (por exemplo, o estireno) é maior nas crianças que 
nos adultos;14 ao analisar os parâmetros toxicocinéticos de 45 drogas administradas oralmente a crianças de 2 
meses a 18 anos, as vidas médias dos compostos tiveram um fator 3,2 vezes maior que as vidas médias registradas  
nos adultos.13

As crianças são mais suscetíveis não somente por seu estado de desenvolvimento, mas também porque 
possuem sua próprias rotas de exposição. Elas têm, por exemplo, maior exposição dérmica pelo uso de fraldas, 
ingerem leite materno (muitos poluentes são eliminados do corpo materno por essa via; um exemplo claro disso 
são os compostos orgânicos persistentes), estão mais em contato com o solo, passam maior tempo em áreas que 
lhes permitem um aumento na inalação de partículas, por sua curiosidade e atividades próprias de sua etapa de 
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vida, são expostos a ambientes que podem ser considerados de risco.9, 13 Em um cenário de contaminação de solo 
por chumbo, a criança está mais exposta que o adulto, não somente porque ingere maior quantidade de partículas 
de solo, mas também porque o organismo infantil absorve até cinco vezes mais chumbo que o do adulto. Por isso, a 
afirmação de que a criança não é um adulto pequeno; torna lógico concluir que as normas ambientais que protegem 
o adulto nem sempre protegem a criança.

Saúde adolescente

A etapa adolescente é crítica, já que, de acordo com a OMS, quase dois terços das mortes prematuras e um terço 
da carga de doenças em adultos se deve a condutas que tiveram início na adolescência (por exemplo, tabagismo, 
pouca atividade física, sexo inseguro etc.) (ver sites sobre saúde adolescente no final deste capítulo); por outro lado, 
na adolescência poderiam manifestar-se os resultados da exposição infantil a agentes tóxicos perigosos (o caso do 
chumbo é um bom exemplo, uma vez que as exposições pré-natal e/ou infantil se expressam como alterações inte-
lectuais no adolescente, as quais, por sua vez, podem levá-lo a ter condutas violentas).

Além disso, também se deve levar em conta que a biologia da adolescência é diferente e suas condições ofere-
cem oportunidade para que alguns agentes químicos possam afetar a função ou a maturidade de diferentes órgãos. 

Nesse período da vida não é somente o sistema reprodutivo que alcança sua maturidade, mas também o respirató-
rio, imunológico, esquelético e nervoso central.15

A adolescência é crítica quanto ao risco de sofrer acidentes e também de se ver afetada por algumas doenças 
infecciosas (sexualmente transmissíveis). Demonstrou-se, ainda, que o desenvolvimento do pulmão é particular-
mente afetado no adolescente exposto à contaminação pelo ar.16 

Nessa etapa, a farmacocinética também é diferente, e isso se deve a mudanças no volume sanguíneo, nos parâ-
metros respiratórios e nas necessidades metabólicas.15 Por fim, surgem rotas de exposição que são particulares da 
adolescência, por exemplo, a mudança nos padrões dietéticos permitiria maior exposição às toxinas presentes nos 
alimentos, como também a exposição voluntária a drogas, tabaco e álcool.

Saúde do idoso

Aumenta o número de idosos no mundo, e esse fato implica um desafio para toda a sociedade, e na América Latina 
esse fator é ainda maior. Por exemplo, de 1950 a 2050, a expectativa de vida na região aumentará em 55%, e espera-
-se que em 2050 haja 200 milhões de adultos com mais de 60 anos.17 A pobreza e o desemprego, com todas as suas 
repercussões, concentram-se nesse setor da população, portanto, pode-se dizer que os idosos são um grupo vulne-
rável.17 Os adultos idosos correm grandes riscos, que vão desde a saúde bucal até os riscos de acidentes ou fraturas, 
além do surgimentos de doenças graves (por exemplo, câncer) ou de problemas crônicos degenerativos (como 
hipertensão ou diabetes). Esse cenário faz do idoso um ser extremamente suscetível à exposição a agentes perigosos 
e a infecções, dado que o organismo já não responde adequadamente aos estressores (o aumento na mortalidade 
de idosos pela exposição a altas temperaturas durante ondas de calor é apenas um exemplo desse fato). Algumas 
mudanças apresentadas na velhice foram mais bem estudadas a partir da farmacocinética do que haviam sido na 
toxicocinética algumas delas serão assinaladas aqui.18

A absorção gastrointestinal aparentemente não se modifica com a idade; no entanto, com o envelhecimento o 
tecido adiposo tende a aumentar e diminui o conteúdo de água no corpo. Isso leva a um aumento no volume de dis-
tribuição de drogas lipofílicas, o que, por sua vez, levaria a um aumento da vida média de eliminação. A albumina 
sérica diminui, enquanto a glicoproteína ácida α1 aumenta com a idade, e não ficam claros os efeitos associados a 
essas mudanças; porém, em alguns pacientes, sobretudo nos desnutridos, a redução rápida do conteúdo de albu-
mina poderia dar lugar a um aumento nos efeitos de algumas drogas, ocasionado pelo aumento na concentração 
sérica da droga livre, isto é, não associada a proteínas.18 

É sabido que o metabolismo hepático de drogas que empregam o sistema de citocromos P-450 diminui com a 
idade. Para essas drogas, o espaço pode ser reduzido em até 40%. Ao contrário, o sistema de conjugação que em-
prega, por exemplo, ácido glicurônico aparentemente não muda na velhice.18 

A função renal diminui com a idade, o que afeta a eliminação de compostos e portanto se modifica a vida 
média dos agentes químicos que são eliminados por via urinária, tanto a função tubular como a função glomerular, 
que se encontram diminuídas no idoso.18 
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Ao se aplicarem todas essas mudanças no mundo dos agentes tóxicos ambientais, conclui-se que a velhice é 
uma etapa de alta suscetibilidade; mudanças em absorção, distribuição, metabolismo e excreção de compostos, em 
conjunto com as alterações nutricionais e em funções celulares, podem resultar em maior suscetibilidade aos me-
canismos de toxicidade associados aos agentes químicos ambientais.

Vulnerabilidade por marginalização

Pobreza nas Américas

De acordo com os dados de uma publicação de 2007,19 do Banco Mundial, 36% da população da América Latina 
vivem abaixo da linha da pobreza (o que totaliza cerca de 175 milhões de pessoas) e 15% vivem em pobreza ex-
trema. Cinquenta e oito por cento dos pobres vivem em zonas urbanas; entretanto, mais da metade dos indivíduos 
que vivem nas zonas rurais é composta por pobres – de fato, quase 60% dos habitantes em extrema pobreza se en-
contram nessas áreas. Não há uma única resposta para o porquê de a pobreza ser um fator de vulnerabilidade para o 
risco da saúde ambiental e, portanto, isso não é simples (por exemplo, a mudança climática e seus efeitos na saúde); 
por esse motivo, nesta seção serão analisados dois cenários, um exemplificado pelos povos originários (comunida-
des indígenas) e outro pelos trabalhadores migrantes. Como veremos a seguir, em cada cenário a vulnerabilidade 
ao ambiente pela marginalização se refletem em diversos indicadores.

Grupos de origem

Estima-se que na América Latina e no Caribe vivam 45 milhões de indígenas, o que representa 10% da população 
total e 27% da população rural da região. Os indígenas pertencem a 400 povos de origem, os quais se encontram 
distribuídos em 24 países.20 Em muitas dessas nações os indígenas se encontram em regiões geográficas específicas.

Ser indígena não representa, por si só, um fator de vulnerabilidade. Esta se associa à marginalização na qual 
vivem muitas comunidades indígenas. Dessa forma, existem condições que estão associadas a ter água potável em 
quantidade suficiente e qualidade adequada; o uso da biomassa para se aquecer e preparar alimentos; a exposição 
a pesticidas (agrícolas, domésticos e de saúde pública) e outros agroquímicos; ao endemismo de doenças trans-
mitidas por vetores (malária ou paludismo, dengue, doenças de chagas etc.,); a má gestão de resíduos e dejetos; as 
deficientes condições de moradia (por exemplo, por acumulação de fuligens nos tetos; e problemas sociais como 
analfabetismo, vícios como alcoolismo e tabagismo, violência familiar, desemprego e a falta de acesso a serviços 
de saúde, educação e justiça. Esses problemas estão imersos em um entorno de degradação dos recursos naturais, 
como o desmatamento, os incêndios florestais, a mudança na utilização do solo e seu consequente esgotamento, a 
extinção de espécies, consumo excessivo de energia etc.

A pobreza do indígena também leva ao trabalho infantil, à migração, a empregos com baixa remuneração e de 
alto risco (exposição a pesticidas e a tijolos, reciclagem de lixo, mineração artesanal etc.), a patologias da pobreza, 
como doenças transmissíveis, desnutrição ou má nutrição, à localização de assentamentos humanos em áreas de 
risco, à pouca educação de pais e filhos provocando baixo desenvolvimento intelectual, fator que se soma a tudo 
isso. A vulnerabilidade não se resolve com medidas assistenciais isoladas, como entregar às comunidades indígenas 
cozinhas ecológicas ou provê-las com água potável. O combate à vulnerabilidade em comunidades indígenas requer 
programas integrais que abordem de maneira conjunta as problemáticas sociais, ecológicas, ambientais e de saúde 
pública.

A equidade deve imperar em qualquer política de intervenção. Em alguns países da América Latina, como 
Guatemala ou México, por exemplo, algumas comunidades indígenas têm piores estatísticas de saúde em termos 
da taxa de atrofia do crescimento infantil do que as registradas no Iêmen ou em Bangladesh.21 Em outros países, 
como Guatemala e Equador, a desnutrição crônica é duas vezes maior entre a população indígena que entre a não 
indígena. Se, por um lado, for pobre, ser indígena aumenta ainda mais essa probabilidade; assim, no Peru, a proba-
bilidade de ser pobre por ser indígena aumenta em 11%, na Bolívia em 13%, na Guatemala em 14%, no Equador em 
16% e no México em até 30%. Precisamente nesse último país, os rendimentos econômicos dos grupos indígenas 
em 2002 caíram para a quarta parte dos rendimentos econômicos dos grupos não indígenas.21 
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Em poucas regiões, como as ocupadas pelas comunidades indígenas, entende-se tão bem como o conceito de 
saúde deve ir além da simples definição de ausência de doença, mas os indígenas também estão doentes, doentes 
de iniquidade.

Migrantes

Na América Latina a migração é um fenômeno que pode ser classificado em três tipos: a regional, que define a 
migração para países fora da região latino-americana; a intrarregional, que se dá entre países da América Latina, e 
a nacional, entre diferentes regiões do próprio país. Em 2006, estimava-se que a migração nacional era da ordem 
de 25 milhões de migrantes latino-americanos e caribenhos, e o destino preferido eram os Estados Unidos (18 mi-
lhões), seguida da Espanha (1,2 milhão de pessoas). A migração intrarregional alcança cerca de três milhões de pes-
soas, sendo Argentina, Costa Rica e Venezuela os principais países de destino.22 Por último está o caso da migração 
nacional, que geralmente ocorre entre trabalhadores agrícolas, e no continente, talvez o fenômeno mais importante 
desse tipo de migração seja o que ocorre no México, onde cerca de 250 mil trabalhadores agrícolas migram das 
regiões indígenas do Sul para os campos agrícolas do Norte.23 

A migração tem problemas sociais cuja análise foge dos objetivos deste capítulo; por isso, em seguida, se ex-
põem, de forma breve, alguns aspectos relacionados aos riscos ambientais associados a esse fenômeno populacio-
nal. Exemplificamos com o caso do México, dada a importância que tem para esse país o fenômeno da migração 
nacional. No México, os trabalhadores agrícolas migrantes são expostos aos agroquímicos, mas, nesse caso, o maior 
problema é que nas temporadas de colheita, juntamente com os trabalhadores, emigram em torno de 300 mil me-
ninos e meninas de 6 a 14 anos. A metade deles começa a trabalhar aos 10 anos e o número cresce à medida que se 
tornam maiores. Somente um em cada dez meninos e meninas trabalhadores vai à escola e muito poucos concluem 
a educação primária (a informação disponível indica que o fenômeno poderia ser geral em setores marginalizados 
na América Latina). A desnutrição é grave e as intoxicações, juntamente com as doenças ligadas à marginalização, 
se encontram na lista das maiores causas de consulta médica.23,24 Nota-se que no México são mínimos os Centros 
para Informação e Atenção Toxicológica, razão pela qual são necessários programas comunitários de toxicologia 
clínica; dessa forma, a atenção dada às intoxicações entre os trabalhadores agrícolas e seus filhos, que se consideram 
trabalhadores informais, é extremamente deficiente. A isso se soma o fato de que, geralmente, os médicos de zonas 
rurais não têm necessariamente capacitação para detectar intoxicações por pesticidas. Além disso, não existem 
campanhas de comunicação de riscos para os donos dos campos agrícolas, trabalhadores, suas esposas e filhos.

Outro ponto importante é o fato de que os migrantes podem chegar a áreas com problemáticas ambientais di-
ferentes das do seu lugar de origem. Por exemplo, os migrantes bolivianos chegam ao norte da Argentina onde, nos 
últimos anos, a dengue aumentou sua presença. Há também a migração para as zonas mineiras do Amazonas em 
busca de ouro, fenômeno que, na década passada, impactou Equador, Peru, Bolívia e principalmente o Brasil, além 
da exposição ao mercúrio utilizado na pequena mineração do ouro, onde os migrantes se expuseram às condições 
climáticas das regiões tropicais e às doenças transmitidas por vetores próprios dessas zonas. Outro problema en-
frentado pelos migrantes é a construção de moradias precárias em zonas de alto risco (por exemplo, deslizamentos 
de terra, inundações, avalanchas etc.), situação de alta vulnerabilidade por causa da mudança climática.

A migração se dá, acima de tudo, pela busca de melhores condições econômicas, mas paulatinamente a 
mudança climática ganhará importância como causa do fenômeno migratório. As inundações, o impacto dos 
furacões, as temperaturas extremas, a perda de colheitas e, principalmente, as secas que causarão o estresse hídrico 
serão fatores que incitarão movimentos populacionais.

Cenários de vulnerabilidade ambiental

Na introdução, estabeleceu-se que o conceito de vulnerabilidade implica tanto a presença de uma ameaça quanto a 
incapacidade de setores de uma comunidade para responder a ela de maneira adequada. As alterações ambientais 
devidas à presença de fatores químicos, físicos ou biológicos podem ser consideradas uma ameaça, e então, a vulne-
rabilidade se daria em termos da incapacidade da população de responder aos perigos ambientais. O resultado de 
tal interação representaria um risco para a saúde.
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A suscetibilidade aos tóxicos pode surgir de vários fatores: 1) a suscetibilidade do indivíduo aos mecanismos 
de toxicidade (o conceito de janelas de suscetibilidade já foi descrito, e foi analisada a doença adulta com ponto de 
origem fetal); 2) a desnutrição como causa da diminuição dos mecanismos de defesa);13 3) a marginalização que 
facilita a exposição a substâncias tóxicas e que impede que a população seja prontamente atendida pelos serviços 
médicos competentes; e 4) o simples fato de viver em um local de alto risco onde os poluentes tenham penetrado 
as rotas de exposição do ser humano.

Alguns dos locais de alto risco podem ser as áreas agrícolas (pesticidas e outros produtos agroquímicos), zonas 
minerais (metais), regiões petrolíferas (poluentes orgânicos aromáticos), áreas industriais (metais, gases como o 
dióxido de enxofre, monóxido de carbono e partículas), comunidades com corpos de água superficiais contamina-
dos (poluentes biológicos e químicos), aquíferos (poluentes naturais como flúor e arsênico), comunidades indígenas 
(fumaça de lenha, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, monóxido de carbono), indivíduos que trabalham em 
depósitos de lixo (compostos polibromados), favelas com presença de microindústrias (misturas tóxicas, assenta-
mentos humanos em zonas de risco) etc.

O ponto é que nos cenários de vulnerabilidade ambiental a realidade é complexa. De um lado, é comum que a 
contaminação seja ocasionada não por um, mas por vários poluentes (misturas de agentes químicos e/ou biológi-
cos), os quais podem estar presentes em mais de uma rota ambiental (ar, água, solo, sedimentos, pó, alimentos etc.); 
por fim, os receptores afetados podem ser mulheres grávidas, crianças, adolescentes, adultos e/ou idosos. Do outro 
lado, numerosos locais contaminados estão em zonas marginalizadas, onde são comuns fatores como a desnutrição 
e a falta de serviços médicos. As condições anteriormente mostradas vão dando à vulnerabilidade matrizes muito 
próprias de cada lugar, o que dificulta sua medição e a priorização em função das medidas que possam diminuí-la.

Em seguida são apresentados alguns exemplos de cenários de vulnerabilidade ambiental e com eles se busca 
demonstrar que o conceito de desenvolvimento social comunitário passa pela intervenção multidisciplinar da vul-
nerabilidade ambiental.

Saúde ambiental infantil nas comunidades indígenas

Nas comunidades dos povos de origem de vários países da região, duas das principais ameaças ambientais são a 
fumaça da lenha e a contaminação da água. A fumaça da lenha causa problemas respiratórios agudos e crônicos, 
a contaminação da água, diarreias. Esse dado é relevante, visto que precisamente os problemas respiratórios e gas-
trointestinais se encontram entre as principais causas de mortalidade e/ou morbidade infantil na América Latina 
e no Caribe.

No entanto, existem outros fatores associados a essas ameaças ambientais. Por exemplo, o contato com a fumaça 
da lenha, além da exposição a partículas e gases (associadas ao dano respiratório), também provoca a exposição a 
outros agentes químicos, como os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), o formaldeído e o monóxido de 
carbono. De fato, em uma comunidade Teének em San Luis Potosí, México, encontrou-se um nível de exposição 
infantil a PAH trinta vezes acima do nível associado a uma comunidade não exposta.25  Esse nível tão alto de PAH 
não era aplicável somente pela exposição à fumaça da lenha (dado que as crianças não passam muito tempo em suas 
casas no momento da preparação dos alimentos), e, ao se buscar outras fontes prováveis de exposição, encontrou-se 
a fuligem (partícula do gasoso que se acumula nos tetos, paredes e solo nas habitações onde se queima lenha), cujos 
níveis de PAH foram extremamente altos.

A exposição neonatal a PAH tem sido relacionada com a asma infantil;7 além disso, existem alguns antecedentes 
sobre dano neuropsicológico, e inclusive o pireno (um dos PAH mais abundantes) diminui a concentração da 
vitamina D ao provocar sua degradação; outra informação importante a respeito é que alguns PAH são genotóxicos 
e foram encontrados associados a certos tipos de câncer.26 Por último, a exposição à fumaça da lenha, muito ligada 
aos PAH, reduz o peso ao nascer, com um risco relativo ajustado de 1,64.27 Para o referido, não pareceu estranho 
que se tenha encontrado genotoxicidade nos indígenas expostos à fumaça de lenha. As descobertas anteriores 
motivaram a prática de uma série de ações para diminuir a exposição a esses compostos e seus possíveis efeitos na 
saúde. Entre essas ações estiveram a limpeza da fuligem das habitações e a posterior instalação de uma estufa com 
chaminé (para evitar a poluição de interiores). A partir da instrumentação dessas medidas relatou-se significativa 
diminuição na exposição a PAH e na genotoxicidade, além de diminuir a exposição ao monóxido de carbono.25  

Nesse caso, foi demonstrada a exposição à fumaça de lenha e fuligem como também ao monóxido de carbono e 
a PAH em crianças, as quais sofreram exposição a esses agentes químicos desde o ventre materno. Como resultados 
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dessas exposições, as crianças apresentaram asma (pela exposição à PAH) e também tiveram baixo peso ao nascer, 
causado pela exposição à fumaça da lenha (e talvez também pela desnutrição própria dos grupos marginalizados). 
Além disso, pelo dano genotóxico nas células do sistema imunológico e pela possível deficiência de vitamina D, 
poderiam ter algum nível de imunossupressão. Outro efeito na saúde que deve considerado, além dos ocasionados 
pela exposição à PAH e pela própria desnutrição dessas populações, é o risco de problemas de aprendizagem. Todas 
as condições anteriormente mostradas dão às crianças maior vulnerabilidade à marginalização e à exposição a 
certos riscos ambientais.

Para as comunidades de origem existem outras ameaças ambientais (por exemplo, as doenças transmitidas por 
vetores, como a dengue, a malária, o hantavírus, a fumaça proveniente da queima de lixo, o uso de inseticidas e 
outros produtos agroquímicos). Assim, em um estudo efetuado em uma comunidade Zoque, em Chiapas, México, 
determinou-se que em 90% das moradias se queima lixo nos quintais (mais uma fonte de PAH e partículas) e em 
60% das moradias os pátios tinham materiais (como plantas ou recipientes), que implicam o risco de dengue. Ha-
vendo dengue com frequência, é necessário dedetizar com inseticidas.28 

Das crianças zoques, foram relatados níveis sanguíneos de DDT e DDE dez vezes e de lindano quarenta 
vezes acima da média nacional, respectivamente;28 também foram registrados no sangue valores de chumbo 10% 
superiores às diretrizes de segurança para crianças e, por fim, a exposição à PAH ficou 27 vezes acima da referên-
cia. Além disso, identificou-se que 23% das crianças eram menores que o esperado e 63% apresentaram algum 
quadro de desnutrição.28  Os zoques apresentaram ainda mais problemas de saúde infantil que os Teéneks. Nos 
primeiros, por viverem próximo a um rio contaminado, investigamos infecções gastrointestinais e encontramos 
parasitoses em 70% das crianças, e também os microrganismos zaragatoas de garganta, vários deles patógenos, 
em 87% deles.

Dado que a vulnerabilidade nas comunidades indígenas se reflete no estado de saúde das crianças, associado 
a condições ambientais, torna-se necessário que as políticas públicas focadas em melhorar os indicadores socio-
econômicos não evitem o trabalho dirigido à definição de fatores de vulnerabilidade ambiental, suas análises e 
propostas para diminuir seu impacto. Como se discutiu, a educação é um componente de grande importância em 
qualquer sociedade, motivo pelo qual qualquer intervenção deve considerar os déficits intelectuais das crianças e 
jovens produtos da marginalização e da exposição a agentes químicos.

Saúde ambiental infantil em uma favela

As favelas são edificações muito rudimentares construídas no entorno das grandes cidades. O termo nos remete 
aos bairros brasileiros, mas agora ele foi aceito no idioma espanhol e já não se refere somente à moradia, mas a um 
conglomerado de moradias. Na Venezuela, as favelas recebem o nome de “Bairro” ou “Subúrbio”; na Colômbia, 
tugúrios; na Argentina, “Villa Miseria”; no Peru, “Barriada”; e no México, “Ciudad Perdida”, “Colonia de Paracaidis-
tas” ou simplesmente “Barrios Pobres”. A urbanização da pobreza chegou de forma esmagadora e aumenta dia a dia. 
Atualmente, 58% dos pobres da América Latina vivem em ambientes urbanos29, e é devido à grande quantidade de 
pessoas que vivem em condições de pobreza que a marginalização das favelas representa um dos maiores desafios 
em termos de promoção da saúde e, por fim, de saúde ambiental.

A definição de favela evoluiu e, de acordo com alguns estudos, poder-se-ia dizer que as condições de vida nelas 
também. Agora, nas favelas, as moradias podem ser de algum tipo material permanente, e não somente de alumí-
nio e papelão, contam com luz elétrica e não falta televisão. As favelas melhoraram em suas aparências; entretanto, 
existe outra visão: a de que os problemas são os mesmos, apenas mudaram de cara. Além do mais, graças à urba-
nização da pobreza, as favelas já não estão somente nas grandes cidades, mas nas médias e pequenas, quer dizer, 
aumentaram em número e distribuição.

Nessas novas favelas há problemas de saúde e, dentre eles, os relacionados com a saúde ambiental são primor-
diais. Para ilustrar esse ponto, pode-se analisar os resultados de uma pesquisa realizada no México, em uma favela 
da cidade de San Luis Potosí, onde foram comparados os indicadores da favela com os obtidos em uma zona de 
referência da própria cidade.30 

Os dados são esmagadores e, entre eles, temos que as crianças da favela possuem mais que o dobro de preva-
lência de dermatites, infecções gastrointestinais, diarreias, anemia, desnutrição, presença de bactérias patógenas no 
trato respiratório superior e parasitoses. A escolaridade dos pais é sete vezes inferior, a renda é quatro vezes menor, 
os serviços sanitários básicos são totalmente insuficientes, há superlotação, trabalho infantil, uso de lenha, queima 
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de lixo, o tabagismo é o dobro e utilizam mais inseticidas. Nesse cenário tão complexo, as crianças das favelas 
encontram-se mais expostas ao chumbo, ao flúor, a hidrocarbonetos poliaromáticos e ao lindano.

O risco nessa favela expressa-se como uma criança que está exposta tanto a fatores de vulnerabilidade am-
biental, incluindo exposições a agentes químicos, como a condições de pobreza. Por isso, não causa estranheza que 
grande porcentagem (59%) das crianças tenha um coeficiente intelectual baixo. Nesse grupo de crianças, o baixo 
coeficiente intelectual teve uma correlação significativa (p < 0,05) contra a fluorose dental, níveis de chumbo no 
sangue, desnutrição, superlotação, trabalho infantil, uso de lenha no lar e queima de lixo.30 

A pobreza urbana, segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas, agrava-se ano a ano.31 Entre 
2000 e 2030, a população urbana da América Latina e do Caribe passará de 394 milhões para 609 milhões; além 
disso, prevê-se mais da metade desse crescimento ocorrerá nas cidades com menos de 500 mil habitantes.31 

Nesse contexto, a favela é, em parte, consequência de uma urbanização que acontece sem planificação e, em 
outra, de uma ausência total de políticas sociais nas áreas rurais.

Os movimentos das zonas rurais para as urbanas se dão a partir da busca de melhores condições de vida. Ao 
comparar os indicadores da favela com os das comunidades indígenas, nota-se que tal objetivo não é alcançado e se 
conclui que, em ambos os casos, a saúde ambiental infantil requer uma atenção urgente, pois infelizmente a margi-
nalização se mantém e a vulnerabilidade ambiental também, apesar de variar quanto às suas condições.

Indicadores da saúde ambiental infantil/biomonitoramento comunitário

Entre os cenários indígenas rurais ou favelas urbanas há um denominador comum: as crianças encontram-se ex-
postas a múltiplos agentes químicos e biológicos (bactérias, parasitas, vírus, alérgenos etc.). Situações similares são 
encontradas nas zonas mineiras, em regiões agrícolas, no entorno de indústrias e em locais de exploração petrolí-
fera e petroquímica. Os xenobióticos e os níveis de exposição poderão mudar, mas sempre haverá crianças expostas 
a misturas químicas e biológicas, simultaneamente.

Na América Latina, são abundantes as regiões indígenas marginalizadas, as favelas urbanas, os povoados 
mineiros, os campos agrícolas, as zonas industriais, os campos petrolíferos, as grandes metrópoles (contaminação 
veicular, industrial e natural) e inclusive existem aquíferos contaminados por compostos orgânicos, arsênico, flúor 
e/ou por contaminantes microbiológicos.

Na região, apresenta-se a ameaça ambiental materializada em forma de agentes tóxicos químicos e/ou bio-
lógicos e uma população infantil marginalizada, muitas vezes desnutrida e que ignora seu risco. Este cenário de 
uma população suscetível, ameaçada por poluentes físicos, químicos e biológicos, é o que nos dá o contexto 
da vulnerabilidade ambiental. As condições ambientais e responsáveis por diversos efeitos na saúde – agudos 
ou crônicos –, desde a fase pré-natal até a velhice, em muitos casos podem diminuir a qualidade de vida e, em 
alguns, inclusive, levar à morte, por isso devem ser abordadas com enfoques multidisciplinares para sua identi-
ficação, análise e estabelecimento de políticas ambientais e sanitárias orientadas para diminuir tais efeitos.

Nos cenários de vulnerabilidade, múltiplos fatores interagem de maneira complexa, dentre ele os seguintes:

•	 geográfico (costas, margens dos rios, áreas desérticas, zonas altas, tropicais);
•	 ambiental (cidades, áreas rurais, desenvolvimentos industriais, zonas de exploração mineira, zonas agrícolas 

e pecuárias etc.);
•	 social (analfabetismo, pobreza, falta de infraestrutura sanitária, de serviços médicos, de abastecimento de água 

potável, de eliminação de excreções, de coleta de lixo e outros serviços); e
•	 cultural (povoados indígenas, populações urbanas e rurais).

Todas as variáveis anteriores – que se entrelaçam – podem ter impacto na exposição aos agentes perigosos, bem 
como nos efeitos na saúde dos diversos grupos populacionais. É assim que, nesse contexto, novamente se apresenta 
a interrogação: como estudar a vulnerabilidade ambiental em cenários complexos? 

As respostas não são simples, porém existem elementos que podem servir de orientação. Um primeiro ponto 
é que a vulnerabilidade ambiental na América Latina deve ser enfrentada com programas multidisciplinares de 
atenção primária e em concordância com as pautas recomendadas pela OMS em seu mais recente relatório sobre 
o estado da saúde no mundo em 2008. Para combater a vulnerabilidade ambiental, é necessário mais que hospitais, 
é preciso contar com as pessoas que atuam no campo da saúde. A OMS mostrou que atividades de prevenção e 
promoção da saúde poderiam reduzir em 70% a carga de morbidade mundial.32 
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O ponto anterior defronta-se com uma realidade crua: as comunidades vulneráveis espalhadas por toda a 
região são muitas e – como já se mostrou – muito diversificadas; por conseguinte, um segundo fator que se pode 
identificar é que, para a avaliação da vulnerabilidade, se deve propor uma metodologia que envolva o uso de 
indicadores. Esses indicadores, como mostram a Comissão de Determinantes Sociais da Saúde da OMS em seu 
relatório “Achieving Health Equity: from root causes to fair outcomes”,33 devem ser úteis para monitorar o progresso 
dos programas e das ações implementadas a partir dos diagnósticos efetuados.

Com o emprego desse tipo de indicadores e utilizando diversas ferramentas estatísticas, é possível elaborar 
mapas ou esquemas para a intervenção baseada em evidências,30 priorizando programas de intervenção que mo-
difiquem mais de um indicador (por exemplo, a substituição da lenha como combustível para a preparação de ali-
mentos em interiores tem aspectos benéficos em vários indicadores, diminui a exposição a diversos poluentes, o 
que melhora os sistemas respiratório e nervoso; modifica aspectos ergonômicos na mulher pela carga que acarreta o 
transporte da lenha, protege-a, visto que ela não tem de caminhar tanto para buscar o recurso; diminui a demanda 
de lenha, protegendo as florestas e trocando a fonte de energia por uma menos poluente).

Entre os indicadores poderiam estar os biomarcadores de exposição a substâncias químicas ou biológicas. 
Existem experiências em realizar monitoramento de agentes tóxicos em diferentes cenários, e talvez o melhor 
programa nessa área seja o Programa Nacional de Biomonitoramento executado pelo Centro para o Controle de 
Doenças dos Estados Unidos da América (CDC, por suas iniciais em inglês). No México, existem duas experiências 
de uso de biomarcadores como indicadores para identificar a vulnerabilidade ambiental,34,35 e os resultados dos 
estudos em populações abertas permitiram gerar ações que conseguiram a redução da exposição aos agentes tóxi-
cos e, por fim, os riscos para a saúde (por exemplo, a identificação de crianças expostas à PCB e, posteriormente, 
ao ser eliminada a fonte poluente, pode-se evitar maior exposição e a continuidade da exposição a esses tóxicos). 
Nesse sentido, a experiência de empregar biomarcadores de exposição e de efeito como indicadores que comple-
mentem os indicadores comunitários de vulnerabilidade ambiental (uso de pesticidas, qualidade da água, uso de 
lenha, queima doméstica de lixo, nível nutricional, localização de fontes poluentes etc.) pode ser qualificada como 
altamente positiva. 

Agora, a proposta de realizar biomonitoramento em populações expostas a agentes químicos conta com uma 
restrição, que é o escasso conhecimento que o pessoal de saúde da região possui sobre a toxicologia ambiental. 
Assim, enquanto algumas intoxicações agudas são manipuladas por médicos especialistas na área, e em diversos 
países da América Latina foram organizados Centros de Informação e Atenção Toxicológica (Ciat), para o efeito 
das intoxicações crônicas ambientais não foram constituídos organismos semelhantes e, de fato, em nível de aten-
ção primária são ignorados quase completamente.

Como consequência, um centro de toxicologia clínica comunitária deveria ter grupos de profissionais para 
tratar os diversos aspectos de vulnerabilidade, e um aspecto fundamental para um funcionamento bem-sucedido 
seria contar com um laboratório de alta qualidade ou estar associado a um, além de ter os recursos humanos quali-
ficados para operá-lo. Na busca da promoção da saúde, o centro necessariamente teria de ser regional (abrangendo 
uma região geográfica limitada), multidisciplinar e com ampla capacidade de se vincular a outras instituições e/ou 
a diferentes estruturas do governo e com a sociedade civil.

Novas ameaças, ações requeridas

Entre as novas ameaças para a saúde e a segurança de populações vulneráveis encontram-se: a mudança ambiental 
global, incluindo a mudança climática; o surgimento de novos compostos químicos; os biocombustíveis; o surgi-
mento de novos microrganismos patógenos (como o vírus influenza A H1N1); a manipulação do lixo eletrônico; a 
problemática da saúde global (conceito cunhado para explicar a facilidade com que uma doença pode facilmente 
viajar de uma região a outra do planeta); surgimento de componentes químicos capazes de afetar o sistema endó-
crino (desreguladores endócrinos) e muitos outros.

Essas novas ameaças afetam a todos, mas principalmente aqueles com maior suscetibilidade. Para enfrentá-las 
são necessárias ações coordenadas, ações locais, nacionais, regionais e globais. A seguir, descrevemos dez ações que 
foram listadas para proteger um dos grupos mais vulneráveis: as crianças.
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Durante a Terceira Conferência sobre Saúde Ambiental Infantil da Organização Mundial da Saúde, rea-
lizada em junho de 2009, na República da Coreia, os participantes assumiram um Compromisso para a Ação 
com dez medidas:37

1. Aumentar a lei, o reconhecimento e a avaliação em torno das influências ambientais perigosas para a saúde 
infantil.

2. Incluir nas políticas públicas as ações encaminhadas para a proteção da saúde ambiental infantil, tais como 
os Planos Nacionais de Ação em Saúde Ambiental e os novos processos considerados emergentes, como as 
“Mudanças Globais” e o “Crescimento Verde”.

3. Contribuir para incrementar o perfil político da saúde ambiental infantil em níveis local, nacional, regional 
e  internacional.

4. Fortalecer a capacidade na área de saúde ambiental infantil do pessoal de saúde, profissionais ambientais, 
ONG, industriais, pais de família, professores de todos os níveis e responsáveis por políticas.

5. Integrar os temas de saúde ambiental aos programas existentes de saúde pública, especialmente nos cenários 
da atenção primária em iniciativas regionais, convenções e outros programas.

6. Desenvolver e fortalecer as unidades de saúde especializadas em saúde infantil, bem como os Centros Co-
laboradores da Organização Mundial da Saúde (representada na região pela Organização Pan-Americana 
de Saúde) e as redes que os conectam, a fim de facilitar a assessoria e a guia sobre áreas relevantes da saúde 
e do ambiente para a ação.

7. Estimular a pesquisa colaborativa e a associação intersetorial para acelerar o acesso ao novo conhecimento 
e, assim, poder melhorar a intervenção integrada da saúde, do desenvolvimento e do ambiente.

8. Desenvolver a comunicação entre os responsáveis pelas instituições das áreas relacionadas com a saúde 
ambiental infantil como um componente de integração para o progresso destas e envolver os meios de 
comunicação nos mencionados esforços.

9. Desenvolver estratégias de financiamento que facilitem a instrumentação dos programas de saúde ambiental 
infantil, tais como a incorporação do tema nos projetos de desenvolvimento social, educação, moradia e 
bem-estar, propondo atividades direcionadas para a proteção infantil em convenções internacionais para 
que possam ser implementadas em outros países.

10. Estabelecer uma rede de saúde infantil como uma plataforma para os centros colaboradores e para grupos de 
pesquisa em diferentes áreas (como os especializados em indicadores e biomarcadores), a fim de facilitar a 
comunicação do conhecimento científico e das descobertas feitas pela pesquisa.

Essa lista deixa claro como as propostas incluem diferentes níveis de ação, diferentes setores, diferentes agentes 
e múltiplas áreas do conhecimento. Integração e multidisciplinaridade juntas para um fim comum, a melhoria na 
saúde ambiental infantil, lembrando sempre que, para a Organização Mundial da Saúde, a saúde ambiental infantil 
abrange desde sua vida intrauterina até a adolescência (18 anos).

Novas ferramentas

Novos biomarcadores: biologia molecular

Pela extensão do tema, somente se deseja pontuar que a relação entre a exposição a agentes tóxicos e a expressão 
de genes (relação gen-ambiente) é uma área de pesquisa que vem crescendo rapidamente (PubMed registra 295 
revisões e 1.153 artigos sobre essa área). Consequentemente, os estudos moleculares vão tendo paulatinamente 
maior aplicação na evolução da vulnerabilidade ambiental. Nesse contexto, em seguida são mostradas algumas 
das áreas de pesquisa que estão tendo maior impacto: 1) estudos sobre a exposição ambiental e o desenvolvi-
mento de efeitos epigenéticos que medem o nível de metilação do DNA em sequências específicas, o qual, por 
sua vez, se correlaciona com o nível de expressão gênica; 2) estudos sobre genômica, proteômica e metabolô-
mica estão sendo extremamente relevantes para estudar mecanismos de toxicidade; 3) as novas relações entre 
nutrientes e mecanismos de desintoxicação ou de estimulação do sistema imunológico (por exemplo, os novos 
papéis que nesse campo estão sendo dados à vitamina D); 4) o reconhecimento de que os sistemas endócrinos 
podem se comunicar entre si através das espécies, o que abre um novo campo, o da saúde compartilhada (biota 
e humanos).
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Novos enfoques: saúde ambiental integral

Uma boa saúde ambiental supõe uma boa qualidade de vida sob um enfoque ecossistêmico, isto é, que o ser humano 
deve ser considerado mais um participante de todo um ecossistema. Como consequência, os fatores ambientais que 
podem afetar a população não se reduzem aos agentes químicos, físicos ou biológicos que afetam diretamente a 
saúde, mas também àqueles fatores que, ao afetarem o ecossistema, afetam a qualidade de vida; entre outros, podem 
ser mencionados a mudança climática, a ruptura e estreitamento da camada de ozônio, a desertificação, a perda da 
biodiversidade e o desmatamento.

Por razões práticas, as metodologias de avaliação de risco para a saúde humana e biota (risco ecológico) 
desenvolveram-se de maneira independente; entretanto, paulatinamente, cada vez mais se reconhece a exigência de 
estabelecer melhores níveis de proteção, tanto para o ser humano como para os outros componentes do ambiente. 
Por essa razão, surge a necessidade de projetar uma metodologia de avaliação integrada de risco que contemple 
em um só processo tanto a população humana quanto os outros receptores ecológicos.38 Em matéria ambiental, as 
decisões não podem ser completamente adequadas se considerarem unicamente e de forma parcial a proteção aos 
seres humanos ou a outras espécies da fauna ou da flora. Em muitos casos, a contaminação ambiental afeta mais os 
receptores não humanos, devido à maior exposição ou por serem mais sensíveis aos efeitos negativos. Frequente-
mente, a falta de integração leva tanto os avaliadores de risco humano como os de risco ecológico a gerar evidências 
acerca da natureza dos riscos associados a um local contaminado que podem parecer contraditórias. 

Ao final teríamos um esquema de trabalho que envolveria indicadores sociais, ambientais, ecológicos e de 
saúde humana. A integração total para enfrentar a complexidade total surge quando são integrados todos os recep-
tores, as dinâmicas estabelecidas e todos os fatores de vulnerabilidade.

Novos enfoques: adaptação dos ODM

Os Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio (ODM) são tratados em profundidade no capítulo sobre gover-
nança, motivo pelo qual não são detalhados neste capítulo. No entanto, apesar de os objetivos não combaterem a 
vulnerabilidade ambiental em pelo menos três das oito metas, incluem aspectos fundamentais que, se cumpridos, 
modificarão expressivamente esse tipo de vulnerabilidade; por exemplo:

▼▼ Objetivo 1. ERRADICAR A POBREZA EXTREMA E A FOME 
Indicador. Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a porcentagem de pessoas que padecem de fome.

▼▼ Objetivo 4. REDUZIR A MORTALIDADE DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS 
Indicador. Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças menores de 5 anos.

▼▼ Objetivo 7. GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE

▼ Indicador.  Reduzir pela metade, até 2015, a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água potável e a 
serviços básicos de saneamento. 

▼ Indicador.  Ter melhorado consideravelmente, em 2020, a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de 
bairros marginalizados (favelas em nosso vocabulário).

Os indicadores são claros, e sua realização modificaria a vulnerabilidade. No entanto, a grande pergunta é se 
os Objetivos do Milênio podem ser adaptados ao desenvolvimento social comunitário (fora das estatísticas regio-
nais, nacionais ou estatais). É muito provável que as comunidades tenham um escasso conhecimento em relação 
ao conceito de desenvolvimento originado pelas Nações Unidas. Exatamente por isso os Objetivos do Milênio 
precisam ser complementados com outros indicadores, de acordo com as realidades de cada país e, acima de tudo, 
de cada comunidade.  Por exemplo, um dos objetivos é erradicar a Aids e a malária ou o paludismo, quando muitas 
comunidades ainda têm a dengue como um grande problema. Outro exemplo que requer complementação é o da 
educação, já que não basta que as crianças concluam a educação primária, é importante que todos os marginaliza-
dos tenham direito a uma educação de qualidade.

Ninguém pode ser contra os Objetivos do Milênio. Todos nós, seres humanos, desejamos que a pobreza 
desapareça e que tenhamos melhor qualidade de vida, mas, em termos de vulnerabilidade ambiental, deveria 
haver dentro dos Objetivos do Milênio algum componente mais claro, que desse o direito à vida, à vida de todas 
as comunidades.
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Recomendações para os tomadores de decisão

•	 É urgente criar e desenvolver um programa regional de saúde ambiental materno-infantil para os grupos 
autóctones, sendo uma de suas prioridades a proteção da mulher, das mulheres em idade reprodutiva que 
crescem em contato com a fumaça, dessa fumaça que vem da queima do lixo, do uso doméstico da lenha e 
algumas vezes também dos incêndios florestais. Ao proteger a mulher, protege-se a futura mãe e, com isso, 
evita-se a exposição aos químicos ambientais e a desnutrição das futuras crianças.

•	 Para a atenção aos efeitos crônicos provocados pela exposição a agentes ambientais sugerimos um modelo de 
atenção sanitária, por meio da criação de grupos multidisciplinares e sob a orientação de uma nova área: a 
toxicologia clínica comunitária. O objetivo dessa área é fortalecer os centros de investigação e atenção toxi-
cológica para levá-los a realizar atividades comunitárias sem descuidar da atenção hospitalar que com tanto 
êxito já realizam.36

•	 Urge a criação de programas integrais para a atenção a grupos vulneráveis em crescimento, como os 
idosos e as famílias expostas periocupacionalmente a substâncias químicas, como nos campos agrícolas 
e nas favelas.

•	 Em uma constante realidade em que os recursos naturais sofrem cada vez mais o impacto humano, torna-se 
necessário criar novos esquemas de desenvolvimento e, nesse contexto, é preciso estabelecer uma metodolo-
gia de avaliação integrada de risco. Os objetivos seriam: 1) melhorar a qualidade e a eficiência do processo 
de avaliação por meio de intercâmbio de informação entre a saúde humana e os estudos de ecotoxicológicos;  
2) fornecer argumentos sólidos para o processo de tomadas de decisões ambientais.38 3) A integração entre 
ambiente e saúde deve ser imediata. A quantidade e a qualidade da água; a degradação do solo; a perda dos 
bosques; a mudança climática e outros são tópicos tão importantes como a pobreza; a falta de emprego justa-
mente remunerado; a desigualdade de gênero; a saúde ou a segurança da população. Enfim, tantas necessidades 
em tantos setores requerem a elaboração de programas integrais de intervenção baseados em evidência técnica. 
Programas que só podem ser elaborados por equipes multidisciplinares.

•	 Os governos locais (municipais, da comunidade etc.), regionais (estados, províncias, departamentos) e na-
cionais devem formar equipes de especialistas com atenção integral voltada para os Objetivos do Milênio, 
adaptando as propostas dos organismos internacionais às propostas de cada comunidade ou região do país. 
Para isso, também é necessário formar e validar indicadores comunitários de desenvolvimento cuja utilidade 
se concentre na medição dos resultados alcançados. Essas equipes de especialistas poderiam criar uma rede 
nas Américas e no Caribe a fim de tornar eficientes o conhecimento e os recursos da região continental. A 
esse respeito, seria necessário revisar o conceito de ODM plus adotado pela Reunião de Cúpula Mundial de 
Desenvolvimento Sustentável.

•	 Os problemas emergentes ou o agravamento dos já existentes requerem, para sua atenção, o desenvolvimento 
de novas tecnologias e da formação de novas capacidades. Portanto, os governos devem impulsionar a ciência 
e a tecnologia, bem como o surgimento de novas propostas educativas, em que os esquemas multidisciplinares 
possam saudar novos horizontes.

Recomendações para acadêmicos

•	 Como já apontamos, uma boa saúde ambiental supõe uma boa qualidade de vida sob um enfoque ecossistêmico, 
isto é, o ser humano deve ser considerado mais um participante de todo um ecossistema. As novas linhas de in-
vestigação que poderiam ser geradas nesses cenários deveriam contextualizar-se nas recomendações emanadas 
da Comissão sobre Determinantes Sociais da OMS (sites no final do capítulo).

•	 Em um mundo onde a nanotecnlogia e a genética transformam rapidamente as propostas industriais e, com 
elas, os esquemas econômicos, seguir regras éticas não deve ser secundário, e ainda deve-se considerar o 
princípio da precaução para evitar que entrem no mercado produtos com potencial tóxico sob o pretexto 
de que atendem a prioridades sociais. Também as novas tecnologias (produção de biocombustível) devem 
considerar as necessidades das comunidades vulneráveis (como a produção de cereais para uma alimen-
tação adequada). 

•	 Os pesquisadores devem esclarecer para a sociedade o significado das pesquisas sobre os efeitos que os agentes 
ambientais (físicos, químicos e biológicos) acarretam para a saúde, em especial as pesquisas sobre a origem fetal 
das doenças pós-natais. Essas investigações devem servir de fundamento para novos esquemas de proteção em 
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que novas normas ambientais considerem a saúde de todos os grupos sociais. Portanto, é necessário priorizar 
a abertura de novos canais de comunicação entre a academia e os diversos setores governamentais.

•	 Seria de grande importância a criação de grupos científicos que integrem disciplinas diversas com o fim de 
melhorar os riscos ambientais nos diversos ecossistemas e assim fomentar conceitos de resiliência, tanto 
nas comunidades humanas quanto nos demais integrantes DDD ecossistemas.

•	 Por fim, uma tarefa a ser desenvolvida é a seleção de indicadores que permitam medir a vulnerabilidade em 
diferentes cenários a partir da instrumentalização de programas de atenção primária. Em uma primeira ten-
tativa, pode-se selecionar indicadores que se apliquem na avaliação dos Objetivos do Milênio, sabendo que a 
informação disponível pode não estar desagregada em nível comunitário. Consequentemente, sem descartar 
esses indicadores (tipo ODM), considera-se que, qualquer que seja a lista de indicadores para a avaliação da 
vulnerabilidade ambiental em nível comunitário, o que sempre deve estar incluído é o uso de biomarcadores 
de exposição para o monitoramento químico e biológico, obtidos mediante uma amostra de um número 
representativo de crianças da comunidade a ser estudada. Assim, nas áreas de alta vulnerabilidade ambiental 
os programas de monitoramento biológico ou biomonitoramento em população infantil (ou em outros grupos 
suscetíveis como mulheres em idade reprodutiva) devem ser instrumentalizados selecionando-se sempre os 
biomarcadores mais úteis, de acordo com os poluentes críticos de cada zona. Nesse sentido, um ponto que me-
rece ser observado é o uso de provas neuropsicológicas e respiratórias para avaliar a saúde mental e do sistema 
respiratório, aspectos de saúde que nos grupos vulneráveis se encontram muito impactados pela exposição a 
diversos poluentes químicos e biológicos.

Conclusão

Neste capítulo, foram abrangidos alguns fatores de vulnerabilidade, e outros, como os ligados ao gênero, à gravi-
dez, aos indivíduos portadores de doenças crônicas etc., que apesar de não terem sido analisados são igualmente 
importantes. Foram discutidos também alguns fatores de vulnerabilidades múltiplas que estão sob o conceito 
de saúde ambiental e que ultrapassam as tradicionais definições de contaminação igual a doença. Na era da na-
notecnologia e da genômica, os novos desenvolvimentos devem estar conectados à solução das problemáticas 
ambientais, ecológicas e sanitárias. Nunca como hoje a ciência teve de ser pertinente à realidade e propor solu-
ções muldisciplinares viáveis e efetivas. A pobreza globaliza-se, as alterações climáticas afetam todos os países e, 
a cada dia, mostra-se mais clara a dependência internacional em questões de saúde (por exemplo, a epidemia da 
influenza A H1N1). Portanto, o conceito de nação desenvolvida e em desenvolvimento aplica-se à economia, mas, 
em questões de vulnerabilidade e de saúde ambiental, o mundo é um todo e, portanto, os riscos de uns afetam 
os outros, e terá de se falar de um mundo em subdesenvolvimento. Nesse cenário, devem ser criados programas 
regionais e as nações deverão enfrentar conjuntamente as vulnerabilidades de uns e as de todos.
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Introdução

A construção de indicadores em desenvolvimento sustentável e saúde ambiental é um processo complexo, que não 
se limita à obtenção de dados que permitam a conformação de valores relacionados, em geral, a um denomina-

dor populacional. Esse processo deve partir de uma compreensão clara e explícita dos conceitos de desenvolvimento 
e de desenvolvimento sustentável, além de estabelecer a relação entre ambiente e saúde que se pretende instituir nele.

Existe uma estreita relação entre desenvolvimento, ambiente e saúde. De acordo com o modelo de desenvol-
vimento, teremos diferentes níveis de impactos no ambiente, relacionados, sobretudo, à utilização dos recursos 
disponíveis, à oportunidade que os integrantes de uma sociedade têm para desfrutar esses recursos, à degradação 
decorrente de sua utilização e às ações em andamento para garantir sua sustentabilidade.

O ideal é que o desenvolvimento seja sustentável. Segundo Confalonieri,1 a sustentabilidade é entendida como  
“… a característica de um processo ou situação que pode ser mantida de forma indefinida…”. É um conceito que se 
aplica tanto ao desenvolvimento e ao ambiente quanto à população. Atualmente, a sustentabilidade ambiental tem sido 
ameaçada por mudanças ambientais globais derivadas de processos como a urbanização, o uso da terra, a diminuição da 
biodiversidade e a mudança climática, entre outros fatores, com impactos diretos nas condições de saúde da população.

Um desenvolvimento sustentável deve favorecer o bem-estar humano, e essa situação de bem-estar inclui: edu-
cação, segurança, base material para uma vida digna, saúde, boas relações sociais, liberdades e oportunidades. Esses 
aspectos do bem-estar humano estão ligados aos direitos fundamentais do homem, entre os quais também estão 
relacionados o direito a desfrutar o melhor nível possível de saúde, resumido apenas como “direito à saúde”. Esse 
direito inclui tanto o direito à assistência sanitária quanto o direito a condições essenciais para a saúde.2

Os indicadores de desenvolvimento sustentável e de saúde ambiental exigem que sejam levados em considera-
ção determinantes das condições essenciais para a saúde, por isso são intersetoriais em essência. Isso é perfeitamente 
coerente com as abordagens da saúde pública, embora ofereça dificuldades logísticas para sua aplicação, porque 
exige a articulação dos dados de diferentes fontes e coletados, originalmente, com diferentes propósitos. A figura 7.1 
estabelece as relações entre os fatores determinantes da saúde e suas interações entre a saúde e o ambiente.3

A Comissão da Organização Mundial da Saúde (OMS) para assuntos sociais da saúde publicou, em 2008, o 
informe “Sanar as desigualdades em uma geração. Alcançar a equidade atuando sobre os determinantes sociais da 
saúde”.4 Essa comissão iniciou suas atividades em 2005 com o objetivo de “recolher dados científicos sobre possíveis 
medidas e intervenções a favor da equidade sanitária e promover um movimento social para alcançar este objetivo”. 
Esses preceitos propõem a necessidade de um novo enfoque do desenvolvimento, que destaque, especialmente, 
como a situação de saúde da população depende das condições sob as quais as pessoas nascem, crescem, vivem, tra-
balham e envelhecem; eles destacam, ainda, como as disparidades nas condições de vida estão relacionadas a polí-
ticas e programas sociais ineficientes, acordos econômicos injustos e má administração política. Esse órgão propõe, 
então, atuações sobre determinantes sociais da saúde que contem com a participação de todos os setores públicos, a 
sociedade civil, as comunidades locais, o setor empresarial, bem como fóruns e organismos internacionais.

Para contribuir com a implementação de políticas que apoiam a intervenção dos determinantes sociais da 
saúde, em situações em que o ambiente desempenha um papel fundamental, precisamos de indicadores que nos
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Figura 7.1 A saúde e seus fatores determinantes: interações entre a saúde e o ambiente
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permitam defender novas condições, bem como ilustrem nossas condições de base e as tendências que podemos 
modificar com diferentes intervenções. Atualmente, os processos de reforma do Estado e, de maneira específica, 
as alterações aplicadas ao setor da saúde têm modificado as competências e as responsabilidades com relação ao 
ambiente, o que requer esforços adicionais na coleta de dados, e também o envolvimento de diferentes setores da 
comunidade para a construção de indicadores confiáveis.

Outra implicação dos indicadores de saúde ambiental para a tomada de decisões deriva da necessidade de sua 
desagregação territorial. Indicadores como, por exemplo, o acesso regular a água potável não refletem as diferentes 
necessidades de intervenção se estimados como uma média nacional ou regional, dadas as amplas variações de tal 
acesso para diferentes grupos da população. Isso implica um desenvolvimento territorial pensado a partir dos con-
textos específicos dos países, que devem gerar indicadores que identifiquem as áreas que demandam intervenção 
de forma mais urgente.

Um dos maiores desafios é construir esses indicadores com a participação de diferentes atores sociais, entre os 
quais devem figurar administradores relevantes dos governos locais, regionais e nacionais; autoridades ministeriais, 
diferentes agências estatais e a população em geral. Os indicadores devem servir de apoio fundamental tanto para a 
avaliação quanto para a gestão do risco na sociedade.
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Critérios gerais para a construção de indicadores

Um indicador sintetiza grande quantidade de dados em uma expressão geral que reduz os fenômenos complexos 
a mensagens simples não ambíguas. Um indicador transforma os dados em informação para que possam ser in-
terpretados tanto por quem formula as políticas quanto pelo público em geral.5 Um indicador pode desempenhar 
um papel fundamental ao destacar os principais problemas, identificar as tendências, contribuir com o processo de 
tomada de decisões, bem como com a formulação de políticas e o monitoramento dos avanços. De modo bastante 
específico, Briggs6 e outros autores, desde a década de 1990, têm definido indicadores em saúde ambiental como 
“aquelas expressões que vinculam ambiente e saúde, dirigidas a um aspecto específico de interesse político ou admi-
nistrativo e que se apresentam de tal forma que facilitam sua interpretação na tomada de decisões efetivas”.

O uso desse tipo de indicadores está orientado para os seguintes aspectos:7

•	 Monitorar tendências no ambiente para identificar riscos potenciais à saúde. 
•	 Monitorar tendências em saúde resultantes da exposição a fatores de risco ambientais para orientar a formu-

lação de políticas.
•	 Comparar áreas ou países com relação a sua situação de saúde ambiental, afim de direcionar ações para onde 

mais são necessárias e colaborar na alocação de recursos. 
•	 Monitorar e avaliar os efeitos de políticas ou outras intervenções em saúde ambiental. 
•	 Aumentar a atenção para as questões de saúde ambiental em diferentes grupos de colaboradores (incluindo 

formuladores de políticas, funcionários da saúde, da indústria, o público geral e os meios de comunicação). 
•	 Investigar os vínculos potenciais entre ambiente e saúde como base para a obtenção de informações sobre 

intervenções em saúde e para a formulação de políticas. 

Da mesma forma, os indicadores dependem de uma série de condições para serem úteis, respondendo a defini-
ções comuns e produzindo informações de maneira padronizada, com o objetivo de valorizar as tendências de ação 
no tempo e facilitar a comparação dessas tendências em diferentes situações. Essas condições são:8

Validade científica:
•	 Crível: com base em um vínculo conhecido entre ambiente e saúde. 
•	 Sensível: suscetibilidade a mudanças nas condições de interesse. 
•	 Consistente: comparável no espaço e no tempo. 
•	 Forte (Robusto): que não é afetado por pequenas alterações na metodologia, escala ou dados. 
•	 Representativo: das condições e áreas de preocupação. 
•	 Exato: baseado em dados confiáveis. 
•	 Mensurável: capaz de ser utilizado em diferentes escalas. 

Utilidade:
•	 Pertinente: referente a uma questão de política ou preocupação prática. 
•	 Transformável: relacionado a condições suscetíveis de influência ou controle. 
•	 Compreensível e confiável para aqueles que trabalham com ele. 
•	 Oportuno: atualizado. 
•	 Específico: dirigido a uma condição explícita. 
•	 Mensurável: baseado em dados disponíveis e em métodos que se possam manejar. 
•	 Custo-benefício: pode-se construir e utilizar a custos aceitáveis. 

O processo de construção de indicadores em saúde ambiental teve uma ampla trajetória. Países como Estados 
Unidos,9 Canadá10 e os que formam a União Europeia11 vêm desenvolvendo marcos metodológicos e de referência,  
o que tem permitido selecionar e monitorar as condições de saúde ambiental conforme elas são manejadas.12 A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) tem apoiado esse processo com iniciativas como o plano de ação em saúde 
ambiental infantil e o desenvolvimento de um sistema de informação em ambiente e saúde conhecido como EHIS, 
derivado de sua sigla em inglês (The Environment and Health Information System).

Os indicadores não são apenas quantitativos; existem também indicadores qualitativos que expressam os dados 
obtidos em situações de exposição. Por exemplo, em uma habitação, a qualificação das condições de iluminação e 
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ventilação com base na percepção de seus habitantes é comparada a medições objetivas da área de casa, ao número 
de janelas e a características da ventilação, com resultados bastante consistentes entre a percepção qualitativa e as 
avaliações objetivas.

Outro aspecto a ser considerado na construção dos indicadores é a avaliação de sua qualidade, não apenas pela 
integridade das fontes de informação, mas também pela confiabilidade no processo de coleta de dados das fontes 
primárias. Tecnicamente, essas características de qualidade são avaliadas sob dois critérios: a validade ou o valor 
verdadeiro e a precisão ou reprodutibilidade das medições. O primeiro critério é avaliado com relação aos padrões 
de referência; por exemplo, se estou avaliando as condições de qualidade do ar com relação ao material particulado, 
devo contar com equipamentos calibrados que me indiquem as partes por milhão em uma unidade de tempo e em 
condições de captação dos dados que sigam os padrões internacionais em sua avaliação – essa seria uma medida 
válida, porque indicaria o verdadeiro valor da concentração do material particulado. O outro critério é a reprodu-
tibilidade. Nesse sentido, é preciso verificar se eu produzo medições repetidas em condições similares e obtenho 
dados consistentes no mesmo observador ou entre vários observadores.

No momento de analisar os indicadores – depois de verificar se são confiáveis, conferindo sua validade e sua reprodu-
tibilidade – é necessário realizar estimativas que relacionem a medição a outras quantidades que permitam sua compara-
ção; por exemplo, não é o mesmo falar em números absolutos dos acidentes de trabalho por semana em uma empresa, se 
não o relaciono com o número de trabalhadores ativos nessa empresa; assim como não é o mesmo aferir que ocorreram 
dois acidentes de trabalho em uma semana em uma pequena empresa com 10 trabalhadores se a mesma quantidade de 
acidentes ocorreu em uma empresa com 50 trabalhadores. As condições de risco ou probabilidade de acidente são maio-
res na pequena empresa, onde a consideração de denominadores é fundamental na construção de indicadores, porque 
me permitem a comparação com dados de um mesmo lugar, de diferentes períodos de tempo ou entre diferentes lugares.

Outros aspectos da análise dos indicadores se relacionam à amostra que se seleciona para medi-los, não apenas porque 
esse recorte representa as condições que quero evidenciar, mas também pelo tamanho da amostra de que necessito para 
obter estimativas confiáveis – quantas medições preciso fazer para obter estimativas precisas do que ocorre? Por exemplo, 
quantas amostras de água preciso coletar para estimar de maneira representativa e precisa a qualidade da água fornecida a 
uma localidade? Em termos técnicos, esses cuidados resultariam na redução do erro ou da incerteza na medição.

Por último, em saúde ambiental não se pode pensar que as exposições são únicas. Em geral, elas são múltiplas e têm 
diferente peso na origem de um problema de saúde. Nesse caso, é possível mencionar a relação entre a predisposição 
genética e a exposição ambiental: isso requer uma análise que inclua as diferentes variáveis para se estimar em que pro-
porção cada uma delas explica o problema de saúde, que interações se dão entre elas; ou seja, essa questão é analisada a 
partir de modelos multivariados que permitem avaliar a importância de diferentes variáveis, verificar se existe correlação 
entre elas ou se modificam o problema de saúde quando ocorrem simultaneamente. Por exemplo, a incidência de câncer 
de pulmão entre quem se expõe a fibras de amianto no ambiente de trabalho e simultaneamente fuma não é a mesma 
em comparação com pessoas não fumantes. Esse aspecto é o que se considera em epidemiologia como interação e é uma 
análise fundamental para se compreender a influência da exposição ambiental nos resultados de saúde.

Recentemente, na perspectiva dos modelos multivariados vem sendo aumentada a aplicação dos modelos mul-
tinível. Estes modelos têm como objetivo identificar em diferentes eventos em saúde aqueles que são explicados por 
situações individuais e aqueles que são explicados por situações de contexto mais amplo, consideradas como níveis 
superiores. Por exemplo, não é a mesma coisa considerarmos aspectos individuais de exposição a alérgenos em 
casa nos indivíduos asmáticos e a relação com os níveis de poluição do ar a que o mesmo indivíduo se expõe. Uma 
análise multinível ajudaria a explicar qual é o papel da poluição do ar (nível superior de análise) na ocorrência de 
episódios de asma nos indivíduos (primeiro nível).

Como é possível concluir, as potencialidades na construção, na análise e na aplicação dos indicadores são múltiplas.

Modelos conceituais para um desenvolvimento sustentável  
dos indicadores de ambiente e saúde

Especificamente na América Latina, o desenvolvimento de indicadores em saúde ambiental deve considerar dife-
rentes antecedentes e marcos conceituais:13

1. O modelo PER (Pressão, Estado, Resposta). Esse modelo foi consolidado pela Organização para a Cooperação 
Econômica e de Desenvolvimento – OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) na dé-
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cada de 1990. Ele considera como pressão as atividades humanas capazes de alterar o ambiente, como as emissões 
industriais de dióxido de carbono. Como estado, são classificadas as consequências das atividades humanas que 
exercem pressão e também as mudanças que podemos esperar no ambiente, por exemplo, a mudança climática. Por 
último, como resposta se considera toda a ação projetada para prevenir, reduzir ou mitigar os efeitos das alterações 
no ambiente, por exemplo: a redução das emissões de poluentes ou o reflorestamento. Neste modelo se destaca a 
importância de integrar aspectos econômicos e ambientais, mas não é levado em consideração nenhum aspecto 
relacionado à saúde. Embora seja um modelo conceitualmente simples e sua aplicação tenha sido feita de forma 
mais sistemática em países desenvolvidos, seus indicadores são muito gerais e não permitem estabelecer alertas. 

2. Modelo PEIR (Pressão, Estado, Impacto, Resposta) – GEO (Global Environmental Outlook). Essa metodologia 
foi projetada pela UNEP, também na década de 1990. Incorpora a dimensão de impacto ao modelo anterior. O 
impacto se refere à maneira pela qual as mudanças no ambiente afetam o bem-estar social ou o ecossistema. Esse 
modelo inclui uma visão mais integral e a possibilidade de estabelecer alertas, mas requer em sua construção dados 
derivados de processos investigativos, muitos deles ainda não realizados na América Latina e no Caribe (LAC). 

3. Modelo de Análise de Saúde e Ambiente para a Tomada de Decisões – HEADLAMP (Health and En-
vironmental Analysis for Decision Making). Esse modelo foi proposto pela OMS na mesma década 
dos anteriores e também amplia a conceitualização do modelo anterior, incluindo o conceito de exposi-
ção ambiental e o de efeitos, que dizem respeito aos impactos do ambiente na saúde humana. A partir 
desse modelo foi desenvolvido o modelo de Forças Motrizes, Pressão, Estado, Exposição, Efeitos e Ação –  
DPSEEA (Driving forces, Pressure, State, Exposure, Effects and Action).14 

4. Modelo de Forças Motrizes, Pressão, Estado, Exposição, Efeitos e Ação (DPSEEA). Nesse modelo, as for-
ças motrizes podem considerar, por exemplo, o crescimento populacional, o processo de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, entre outras variáveis. Como pressão, levam-se em consideração os processos de 
produção e de consumo de bens e serviços, assim como a disposição dos dejetos gerados. Como estado, são 
considerados os níveis de poluição, as mudanças no ambiente que ameaçam a saúde humana, os perigos na-
turais, a disponibilidade de recursos naturais, entre outros. No campo da exposição são analisadas as vias de 
entrada de substâncias, as doses de exposição, os órgãos-alvo, etc. Como efeito, a deterioração das condições 
de bem-estar da população, a morbidade e a mortalidade. Por último, no campo das ações, avaliam-se a for-
mulação e a implantação de políticas econômicas e sociais, a tecnologia limpa, a gestão de risco, a introdução 
de melhorias no ambiente, programas educativos, a legislação e a introdução de medidas de prevenção e con-
trole. Esse modelo também apresenta dificuldades na coleta dos dados, já que necessita de monitoramentos 
sistemáticos para detectar as alterações no ambiente e a avaliação das exposições (figura 7-2).

Figura 7.2 Modelo de Forças Motrizes, Pressão, Estado, Exposição, Efeitos e Ação (DPSEEA)15
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  Esse modelo foi aplicado no Brasil. O país iniciou sua análise com um sistema de vigilância da qualidade 
da água que se ampliou ao marco DPSEEA, o qual se integrou ao sistema nacional de informação em saúde 
e é agora um sistema de contínua vigilância em saúde ambiental.16 Os indicadores incluídos nesse sistema 
de vigilância em saúde ambiental são monitorados a cada ano, em cada um dos estados e em todo o país.

5. Modelo de Múltiplas Exposições e Múltiplos Efeitos (MEME).17 Esse modelo se apresenta como uma 
extensão simplificada do modelo anterior, mas inclui múltiplas ligações entre exposições e efeitos em saúde, 
definindo ações tanto preventivas quanto corretivas para modificar a relação entre esses fatores. 

  A partir desse modelo se construiu a experiência “Para conseguir a mudança: indicadores para me-
lhorar a saúde ambiental das crianças”, em voga desde 2003. Esse modelo foi aplicado partindo dos con-
textos, das exposições, dos efeitos na saúde e das ações para diferentes grupos de infecções infantis, como 
as doenças perinatais, respiratórias, diarreicas, doenças transmitidas por insetos e lesões físicas. A título 
de ilustração, foi incluído de modo esquemático o exemplo desse modelo quando aplicado ao controle de 
lesões (quadro 7.1). 

Quadro 7.1 Modelo de Múltiplas Exposições e Múltiplos Efeitos (MEME)

Lesões físicas Ações

Contexto:

•	 Instabilidade política
•	 Desenvolvimento urbano
•	 Pobreza/desigualdade
•	 Crescimento da população

Reforma política
Política social
Política econômica

Exposição:

•	 Guerra e conflito
•	 Moradia pobre (riscos físicos, como quedas 

e queimaduras)
•	 Coleta inadequada de resíduos
•	 Produtos químicos perigosos em casa
•	 Abastecimento inadequado de água
•	 Uso de fontes de água abertas
•	 Espaço inadequado para brincar
•	 Planificação urbana deficiente
•	 Trabalho infantil

Resolução de conflitos
Melhora do controle da planificação
Melhoria da moradia
Saneamento/engenharia
Leis de trabalho infantil
Regeneração urbana
Vigilância policial e controle de crimes
Manejo de trânsito
Educação
Preparação para casos de desastres
Investigação de acidentes

Efeitos na saúde:

•	 Quedas e queimaduras
•	 Envenenamentos
•	 Afogamentos
•	 Acidentes de trânsito
•	 Acidentes ocupacionais

Melhoria dos serviços de emergência
Serviços médicos
Vigilância da saúde

Extraído de: Briggs, D. Para lograr el cambio: indicadores para mejorar la salud ambiental de los niños. OMS, 2003. Tradução 
para o espanhol da Organização Pan-americana da Saúde, OPAS, Washington DC, 2006. Figura 12, página 39.

6. Carga da doença atribuível ao meio ambiente. Esse método, aplicado pela OMS,18 permite medir e comparar 
a saúde das populações ou de grupos sociais afetados por impactos ambientais, bem como avalia a evolução 
dos efeitos produzidos na saúde por estes impactos, compara e pondera a importância de diferentes fatores 
de risco em um momento dado, avalia os resultados das ações e estabelece prioridades e guias para a tomada 
de decisões, para a orientação da gestão ambiental e para a alocação de recursos. Nesse processo, é utilizado 
o modelo DPSEEA, descrito anteriormente, os anos de vida ajustados por incapacidade – DALY (Disability- 
-Adjusted-Life-Years), os anos de vida potencialmente perdidos – PYLL (Potencial Years of Life Lost). E os
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Perfil de país da carga de morbidade ambiental

Colômbia
População
INB per capita
% de urbanização
% de pessoas que vivem em cidades com mais de 100 mil habitantes
População abaixo do patamar de pobreza (nacional)
População abaixo do patamar de pobreza (internacional, < US$ 1/dia)

45,6 milhões
US$ 6.640
73%
41%
64% (1999)
7% (2003)

Taxa de mortalidade de menores de 5 anos
Expectativa de vida

21/1000 nascidos vivos (2006)
74 anos (2006)

Carga de morbidade ambiental de alguns fatores de risco, por ano
Cálculos baseados em estatísticas da exposição nacional e nas estatísticas sanitárias da OMS para o país, correspondentes a 2004

Fator de Risco Exposição Falecimentos
/ano

AVAD/1000
hab/ano

Água, saneamento e higiene
(apenas para a diarreia)

Melhor água:
Melhor saneamento:

93% 
86% 2 100 2.3

Ar em locais fechados % lares unifamiliares 20% 2 400 0.9

Ar exterior PM urbano médio 10: 42 ug/m3 2 600 0.4

Principais vetores da malária A. darlingi; A. Neivar; A. Nuneztovari; A. Albimanus; A. aquasalis

Outros vetores importantes Lutzomyia trapidoi; L. olmeca, Triatoma dimidiata, Rhodnius prolixus

Carga de morbidade ambiental (preliminar), por ano.
Cálculos baseados na avaliação comparativa dos riscos, na síntese de dados probatórios e na avaliação por feita especialistas sobre 
a exposição regional e as estatísticas sanitárias da OMS para o país correspondentes a 2004.

AVAD /1.000 habitantes
Falecimentos 
% da carga total

(taxa mundial mais baixa: 13, taxa mundial mais alta: 289)
31

45.100
16%

Carga ambiental por categoria de doenças [AVAD/1000 habitantes/ano]

Grupo de doenças
Taxa nacional

mais baixa  
no mundo

Taxa nacional
Taxa nacional
mais elevada  
no mundo

Diarreia
Infecções respiratórias
Malária
Outras doenças transmitidas por vetores
Câncer de pulmão
Outros tipos de câncer
Transtornos neuropsiquiátricos
Doenças cardiovasculares
DPOC
Asma
Doenças osteomusculares
Lesões por acidentes de trânsito
Outros traumatismos não  intencionais
Lesões intencionais

0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
1.4
1.4
0.0
0.,
0.5
0.,
0.6
0.0

2.5
1.2
0.2
0.3
0.2
1.5
2.9
2.0
0.8
0.9
0.8
2.6
3.6
7.5

107
71
34
4.9
2.6
4.1
3.0
14
4.6
2.8
1.5
15
30
7.5

Outros indicadores
Uso de gasolina com chumbo
Aglomerações
Desnutrição (% com atraso do crescimento)

Não
27%
16%

(2006)
(1993)
(2005)
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 anos vividos com incapacidade – YLD (Years of Life Lived with Disability). Esse modelo apresenta duas apro-
ximações metodológicas baseadas na exposição ou em cenários em que se estima a carga da doença atribuível 
aos impactos ambientais com relação aos indicadores listados anteriormente. Suas limitações residem no fato 
de as estimativas nem sempre serem tão confiáveis quanto os dados de doenças. Isso é válido principalmente 
para o caso de doenças não transmissíveis, que poderiam estar associadas a impactos ambientais, cujos dados 
não estão disponíveis.

Com base nesse modelo delinearam-se perfis dos países, e nesses estudos foram incluídos indicadores 
gerais de cada país, como a população, a renda per capita, índices de urbanização, índices de pobreza, expec-
tativa de vida, entre outros. Também desse perfil retiraram-se dados da carga da doença atribuível a fatores 
de risco selecionados – como água melhorada, saneamento, qualidade do ar – e carga da doença atribuível 
ao ambiente por categoria – como diarreia, infecção respiratória, asma, malária acidentes, etc. A seguir, será 
apresentado o perfil da Colômbia, WHO, 2009 <www.who.int/quantifying_ehimpacts/countryprofiles/eh/
index.htm>.

7. Modelo GEO-SAÚDE.19 Esse modelo surgiu como iniciativa da Declaração de Saúde e Ambiente dos 
Ministros de Saúde das Américas – HEMA (Health and Environmental Ministers of the Americas), 
que reuniu políticos de vários países americanos em Ottawa, em março de 2002. Nessa reunião os mi-
nistros se comprometeram a fortalecer os programas e as estratégias já existentes para promover am-
bientes mais limpos e melhor saúde em seus países, com o apoio de políticas projetadas para serem mais 
justas, de modo a contribuir para a luta contra a desigualdade e a pobreza e para a promoção do desen-
volvimento sustentável. O marco conceitual desse projeto parte do contexto socioambiental. Nesse con-
texto, o processo de desenvolvimento econômico inclui as macroestruturas socioeconômicas, políticas 
e institucionais, assim como as características e as funções dos diferentes ecossistemas. No centro desse 
contexto, se encontram as características da população e sua ocupação territorial; a capacidade tecnoló-
gica instalada, os padrões de utilização e de extração de recursos e de disposição de resíduos em meio 
a condições de pobreza e iniquidade no marco da globalização. Disso derivam os impactos ambien-
tais que se relacionam aos efeitos em saúde mediados pela vulnerabilidade da população. Os princípios 
desse projeto são a interdisciplinaridade, a intersetorialidade e a participação de colaboradores sociais. 
O modelo inclui os conceitos de forças motrizes, pressão e estado; mas, antes de prosseguir com a exposição 
dos efeitos, das ações e das intervenções, inclui a análise do impacto ambiental e da vulnerabilidade, assim 
como dos indicadores socioambiental e de riscos à saúde, onde se encontram relacionados as exposições e 
os efeitos. O modelo deriva tanto da gestão técnica quanto da ação política, que, no caso das intervenções 
ambientais, pode ser proativa, reativa ou corretiva (figura 7-3).

O enfoque metodológico desenvolvido para o processo GEO-SAÚDE é um sincretismo do modelo PEIR (Pres-
são, Estado, Impacto, Resposta), aplicado na elaboração de relatórios GEO do PNUMA e de propostas metodoló-
gicas desenvolvidas pelo projeto HEADLAMP (Health and Environment Analysis for Decision-Making) da OMS, 
que têm como modelo a cadeia FPEEEA (Força Motriz, Pressão, Estado, Exposição, Efeito, Ações). O instrumento 
de análise de GEO-SAÚDE propõe a integração de todos esses componentes para construir indicadores e índices 
(indicadores integrados) que caracterizem melhor a relação de meio ambiente e saúde. A figura 7.4 sintetiza o Mo-
delo GEO-SAÚDE, baseado na cadeia FPEEEA.

Entretanto, esse modelo se diferencia de outras propostas metodológicas, inclusive do modelo HEADLAMP, 
porque:

•	 Contempla a participação dos atores sociais por meio da discussão dos problemas socioambientais e avalia seu 
reflexo na saúde humana na área estudada. 

•	 Mobiliza os atores sociais na área local e/ou municipal interessados em tomar parte do processo, propondo 
uma agenda que identifica os problemas ambientais e destaca as prioridades relacionadas a eles. 

•	 Integra cada componente da cadeia FPEEEA (Força Motriz, Pressão, Estado, Exposição, Efeito, Ação) 
(figura 7.2).
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Figura 7.3 Modelo GEO-SAÚDE20
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•	 Mobiliza os atores sociais para participar da gestão integrada de ambiente e saúde, por meio de ações orientadas 
para a preservação, a proteção e a promoção de ambientes saudáveis e de bem-estar social. 

A metodologia do GEO-SAÚDE, apresentada na figura 7.5, divide o processo de construção de indicadores em 
três momentos:

1. Avaliação participativa, interdisciplinar e intersetorial do problema formulado. 
2. Levantamento, seleção, análise de indicadores e construção de indicadores integrados. 
3. Processo participativo de gestão com implementação de ações, a partir das prioridades definidas pelos indica-

dores integrados de ambiente e saúde. A implementação e o monitoramento de ações intersetoriais passam a 
integrar uma proposta de melhoria contínua da qualidade de informação e de participação social. 

Passos para a avaliação de percepção dos problemas de saúde e ambiente  
durante a etapa de preparação e sensibilização do processo GEO-SAÚDE

1. Identificação e caracterização dos atores sociais. 
2. Capacitação e diagnóstico participativo por meio de seminários de trabalho. 
3. Definição do método que será utilizado nos seminários. 
4. Produção de uma lista dos problemas ambientais e de saúde específicos para a temática definida, a partir do 

Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) e do levantamento de dados secundários previamente definidos. 
5. Análise dos problemas com os grupos anteriormente definidos de forma dinâmica. 

Figura 7.5 Metodologia do processo GEO-SAÚDE
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6. DRP-Estruturação de um perfil detalhado dos problemas socioambientais do território de acordo com sua 
hierarquização. 

7. Organização dos problemas ambientais e de saúde por ordem de importância, segundo a percepção dos 
atores sociais envolvidos no processo GEO-SAÚDE. 

8. Identificação das propostas e das prioridades para a ação. 

Experiências de caso nas Américas sobre a avaliação de  
indicadores de saúde ambiental

Caso 7-1

VIGILÂNCIA DA SAÚDE AMBIENTAL EM QUEBEC NA ÚLTIMA DÉCADA

Pierre Gosselin

Contexto e instituições

Apesar do grande interesse observado em Quebec nos últimos 20 anos pelo estabelecimento de um sistema de vi-
gilância integrado que avalie os problemas de saúde de forma relacionada ao meio ambiente, foi somente no final 
dos anos 1990 que ocorreram as condições propícias para o desenvolvimento dessa área essencial da saúde pública.

De fato, a chegada simultânea da internet, o armazenamento de dados e os instrumentos de mapeamento 
eficazes na web criaram esse contexto favorável. Contudo, o marco institucional atual é o que mais limitou a 
execução de novos projetos de saúde ambiental, pois não se definiram os equipamentos de saúde ambiental com-
petentes que deveriam ficar sob a responsabilidade da vigilância. Além disso, o levantamento de muitos dados 
críticos não dependia da rede de saúde pública, mas de muitos outros departamentos governamentais (meio am-
biente, recursos naturais, assuntos municipais, etc.), que não haviam adotado a prática de compartilhar dados.

A reforma da Lei de Saúde Pública de Quebec, adotada em dezembro de 2001, marcaria a vasta reestru-
turação da função de vigilância na cidade e facultaria a diversos setores da saúde pública, que até então não 
haviam sido incluídos no componente de vigilância, recuperar o tempo perdido. A saúde ambiental fazia parte 
desse grupo. Essa reforma promoveu a ideia de que a vigilância é a função primordial de saúde pública e de que 
cabe ao Ministério de Saúde e às autoridades regionais de saúde pública publicar informes anuais sobre o estado 
de saúde da população, tendo como base um programa de saúde pública decenal.

Essa obrigação jurídica, junto com os pressupostos correspondentes, foi o começo de uma vasta reforma, 
apoiada por distintos projetos de pesquisa para explorar as novas tecnologias (Bédard et al., 2002). A lei também 
permitiu que as autoridades de saúde pública solicitassem, junto a outras dependências governamentais, acesso 
aos dados necessários para cumprir a função de vigilância.

Metodologias

Os primeiros passos nesse processo consistiram principalmente em estudos para indicar as necessidades mais 
urgentes, realizados com os usuários em campo, assim como partiu-se para a análise detalhada dos dados dispo-
níveis e a avaliação de sua qualidade. As necessidades assinaladas foram, em primeiro lugar, para os profissionais 
da saúde, acesso fácil aos dados solicitados (sanitários e relacionados com o território), aos perigos conhecidos e 
aos dados ambientais para calcular a exposição.

Dessa forma, foram utilizados métodos para elaborar, por consenso gradual entre os especialistas e os usu-
ários, uma lista dos indicadores representativos do campo de interesse. Assim, em 2004 foi organizada uma lista 
de 41 indicadores; e os setores de vigilância contavam com dados para analisar 26 deles. Alén disso, deu-se início 
a um plano de desenvolvimento e pesquisa para os 15 indicadores faltantes, em especial para os componentes 
de mudança climática e de desenvolvimento sustentável. Esse plano é um instrumento importante que justifica 
os investimentos a longo prazo nesse campo.

Para selecionar os indicadores, é utilizado um modelo conceitual baseado naquele adotado pelo Conselho de 
Dados do Departamento de Saúde e Serviços Sociais dos EUA (em 2002), mas as propostas desenvolvidas em Quebec 
têm evoluído para incorporar os conceitos modernos do serviço prestado pelos ecossistemas (Costanza et al., 1997; 
OMS, 2005) mas que ainda são bastante desconhecidos fora do âmbito dos equipamentos de saúde ambiental.
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Resultados principais

Esse importante trabalho sobre os dados e a organização de sua acessibilidade levou, a partir de 2003, ao esta-
belecimento de um sistema de vigilância em tempo real para o vírus do Nilo Ocidental, que acabava de apare-
cer na América do Norte (Gosselin et al., 2005). Contudo, em 2006, publicou-se uma avaliação geral inicial do 
estado de saúde relacionado ao ambiente (INSPQ, 2006) no marco do informe Rapport sur l’état de santé du Québec, 
que abarca todos os elementos da saúde pública. Fizeram parte do informe cerca de 26 indicadores de saúde 
ambiental e sua interpretação. Como esse informe é publicado a cada cinco anos, foram produzidos outros 
volumes com temas de vigilância, anual ou ocasionalmente, por exemplo, sobre mesoteliomas pleurais e amianto 
(Lebel et al., 2007), alergias ao pólen (Tardif  et al., 2008) ou intoxicações químicas (Lebel et al., 2009).

O trabalho de desenvolvimento e pesquisa também proporcionou resultados interessantes para o futuro 
(Bernier et al., 2009). Uma pesquisa inicial de atitudes e comportamentos da população sobre a mudança cli-
mática, realizada em 2005 (Bélanger et al., 2008; 2009), provavelmente será repetida a intervalos de tempo. Um 
sistema de vigilância integrado em tempo real para as ondas de calor em toda a província será estabelecido 
em 2011 (já foram estabelecidos sistemas básicos em 2005-2006 em quase todas as regiões) e, em 2012, será 
organizado um sistema para outros fenômenos meteorológicos extremos (como as tormentas, as inundações ou 
os incêndios florestais) e suas repercussões sobre a saúde. Esses projetos fazem parte de um plano governamental 
amplo para a adaptação à mudança climática que também compreende melhorar a vigilância de algumas 
doenças zoonóticas e de transmissão vetorial, bem como o acompanhamento dos fatores de risco.

Dificuldades e lições

A dificuldade inicial dessa reforma foi o estabelecimento da saúde ambiental como um componente integral da 
função de vigilância, que tinha seus hábitos e suas esferas exclusivas de atividade. Uma vez concretizado esse 
primeiro passo, foi preciso explicar claramente a nossos colegas e aos associados externos, a saber, aos outros 
departamentos do governo com dados importantes, nossos objetivos e o tipo de colaboração que deveria ser 
estabelecida no futuro. Quase sempre, essas conversas foram produtivas, mas algumas se prolongaram mais do 
que outras… Essas negociações são frutíferas quando os profissionais da saúde ambiental terminam por estender 
seu alcance a temas importantes, como a justiça ambiental e os métodos para harmonizar as bases de dados, entre 
outros. Por último, também devemos começar a pensar em substituir os que saem ou se aposentam ou levar em 
conta, ainda, a retenção dos especialistas, que é difícil em função do caráter bastante especializado desse campo, 
sobretudo nos aspectos relacionados à análise espaço/temporal ou à série cronológica vinculada ao clima.

Conclusões e recomendações

Novos projetos foram iniciados, em especial para estudar as interações do clima e certos riscos conhecidos, como 
a poluição do ar ou as zoonoses e as doenças de transmissão vetorial. Também estão sendo examinados outros 
problemas menos documentados, como as fraturas de bacia e as quedas nos caminhos e calçadas congeladas, ou 
os acidentes cerebrovasculares, que poderiam ser objeto de vigilância e melhorar os resultados futuros.

O processo deve ser iniciado pensando em transformações a longo prazo, ao determinar a prioridade e a 
qualidade dos dados básicos (pesquisas, medições de poluentes, medição de morbidade, mortalidade e consumo 
de serviços médicos, entre outros). Um plano decenal pode garantir resultados se estiver vinculado ao finan-
ciamento, se for possível reunir equipes competentes e estabelecer a interação entre os diversos setores de saúde 
pública e meio ambiente, no sentido mais amplo.

O próximo desafio, ou seja, a próxima geração de estudos de vigilância e análise, consistirá em conseguir 
melhor integração entre as exposições individuais e as doenças ou os problemas de saúde, e é importante dar 
prosseguimento, por exemplo, mediante estudos de coortes. Um melhor uso das pesquisas, especialmente com 
entrevistas periódicas com as mesmas pessoas em períodos longos, conduzirá a análises mais completas das re-
lações causa-efeito do que se obteria com um estudo transversal simples. A vigilância apropriada dos poluentes 
ambientais é outra condição prévia necessária.

A vigilância é a base de qualquer sistema de saúde pública e continua sendo a primeira função essencial: os 
dados errôneos conduziram a decisões mal fundamentadas e a pressupostos baseados em posições desgastadas, 
que frequentemente produzem poucos resultados. É vital incorporar de imediato à base de pesquisas os riscos 
para o meio ambiente e os ecossistemas.
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Lista das categorias dos indicadores utilizados em Quebec

Indicadores ambientais:

•	 Qualidade das águas recreativas (acima das normas microbiológicas e de cianobactérias). 
•	 Qualidade da água potável (acima das normas microbiológicas e químicas). 
•	 Número e duração das advertências de ferver ou não consumir água. 
•	 Situação do tratamento das águas residuais. 
•	 Exposição ao fumo de tabaco. 
•	  Número de dias com qualidade deficiente do ar (excedentes por hora e dia de PM2.5, O3, NO2, SO2 

e CO).
•	 Quantidade de emissões atmosféricas dos poluentes principais gerados por veículos automotores. 

Indicadores de saúde:

•	 Intoxicações por monóxido de carbono. 
•	 Outras intoxicações de origem química. 
•	 Doenças infecciosas de notificação obrigatória relacionadas às condições ambientais. 
•	 Prevalência da rinite alérgica. 
•	 Cânceres relacionados a exposições ambientais (do trato respiratório, da pleura, dos rins, da tireoide, 

linfoma, do cérebro). 
•	 Mortalidade e taxas de hospitalizações por região, para certos diagnósticos relacionados ao ambiente 

(asma, problemas respiratórios, arritmia cardíaca, cardiopatias isquêmicas, anomalias congênitas, abortos 
espontâneos, peso baixo ao nascer). 

Formulação de indicadores novos:

•	 Ruído. 
•	 Qualidade do ar no interior dos estabelecimentos. 
•	 Exposição a pesticidas. 
•	 Determinantes da saúde, fatores de risco, dados de morbidade e mortalidade relacionados às condições 

meteorológicas extremas. 
•	 Acompanhamento de alguns serviços do ecossistema (solos agrícolas, parques, etc.) 
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Caso 7.2

INDICADORES BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA AMBIENTAL: PROPOSTAS PARA  
A REGIÃO DA FRONTEIRA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Gosselin, P., Furgal, Ch., Ruiz, A.
Indicadores básicos de Saúde ambiental para a região da fronteira México-Estados Unidos. Documento Conceitual. OPAS. 
Oficina Fronteiriça México-Estados Unidos. 2001.

Esta experiência, realizada no início da presente década, surgiu depois dos acordos de paz selados em 1983, que 
estabeleceram o Programa Fronteira XXI México-Estados Unidos e estão relacionados ao contexto da dinâmica 
socioeconômica da fronteira, caracterizada pelo crescimento demográfico acelerado em áreas urbanas, pelo 
desenvolvimento industrial e agrícola, pelas migrações, pela pobreza e pelos assentamentos informais, com seus 
consequentes impactos sobre o ambiente e efeitos nas condições de saúde da população residente na fronteira 
de ambos os países.

Dali surgiu uma iniciativa binacional, o Programa Fronteira XXI, que reuniu diferentes setores e institui-
ções para compartilhar informação epidemiológica e de saúde pública que servisse de orientação para políticas 
sociais e sanitárias na região. Integraram-se os dados básicos de saúde das cidades irmãs, os perfis de mortalidade 
e as pesquisas de saúde ambiental. Criou-se um marco colaborativo para a proteção da saúde e do ambiente, 
bem como para o manejo adequado dos recursos naturais dos dois países.

Dessa iniciativa participaram entidades como a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), o Centro 
de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) e a Agência de Proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA), 
em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMARNAT), as direções de saúde 
ambiental (DGSA) e de Epidemiologia (DGE) da Secretaria de Saúde de México. A meta primordial estabele-
cida é a de promover o desenvolvimento sustentável na região fronteiriça, buscando um equilíbrio entre fatores 
sociais, econômicos e a proteção do meio ambiente nas comunidades fronteiriças e nas zonas ecológicas, com 
os seguintes objetivos:

1. Melhorar a saúde pública da região da fronteira. 
2. Incrementar o uso eficiente e a proteção dos recursos hídricos. 
3. Desenvolver infraestrutura para o tratamento de águas e o tratamento e a disposição de resíduos sólidos. 
4. Cumprir com as normas nacionais no tocante à qualidade do ar. 
5. Incrementar a capacidade de troca de informação e notificação fronteiriça. 
6. Incrementar a capacidade das comunidades de responder diante de emergências ambientais na região da 

fronteira. 
7. Incrementar a capacidade técnica local. 
8. Incrementar a aplicação efetiva e o cumprimento de leis mexicanas e estadunidenses em questões 

ecológicas. 

Foram definidos os indicadores a serem utilizados para monitorar o alcance de cada um dos objetivos pro-
postos. Entre as limitações desse processo de coleta de dados estão o fato de uma mesma terminologia apresentar 
diferentes definições, de os dados disponíveis não serem comparáveis e de os dados captados não permitirem 
uma avaliação do impacto na saúde.

Entre as recomendações formuladas por essa iniciativa fronteiriça se encontram: promover a aceitação dos 
componentes do programa pelas comunidades participantes; impulsionar um programa de garantia e controle 
de qualidade nos serviços de laboratório e avaliação e gerir a qualidade dos dados, para continuar o processo de 
análise ao longo do tempo.
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Caso 7.3

INDICADORES INTEGRADOS DE MEIO AMBIENTE E SAÚDE PARA  
DOENÇAS DE ORIGEM HÍDRICA: ESTUDO PILOTO GEO-SAÚDE  
EM SÃO PAULO, BRASIL

Sandra Hacon

São Paulo, a grande metrópole brasileira, tem uma população estimada em 11 milhões de habitantes, distribuí-
dos de forma heterogênea em um território de 1.509 km², a uma altitude média de 760 m do nível do mar, quase 
sobre a linha do Trópico de Capricórnio. A cidade, uma das maiores do mundo, está dividida em 96 distritos 
administrativos (DA). Em função da disponibilidade e da qualidade dos dados secundários de saúde nesse nível 
de agregação geográfica, os DA paulistanos foram adotados como unidade espacial de análise na prova piloto 
GEO-SAÚDE São Paulo.

O processo GEO-SAÚDE gerou indicadores em todos os componentes do marco conceitual do método. 
Por exemplo, o DRP permite identificar condições de vulnerabilidade e situações de exposição que ajudem a 
definir os indicadores mais apropriados para os componentes vulnerabilidade e efeitos na saúde.

1. Antecedentes

Em resposta à Declaração de Ottawa de HEMA, assinada em março de 2002, o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA) e a OPAS, em colaboração técnica com a Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) – Ministério de Saúde do Brasil – decidiram, em 2003, compartilhar um projeto conjunto de ava-
liações integradas de meio ambiente e saúde, junto com um grande número de instituições e de especialistas de 
diversos países da América Latina e do Caribe.

A principal meta do projeto GEO-SAÚDE foi elaborar uma estratégia de avaliação integrada de meio 
ambiente e saúde que forneça subsídios aos decisores e aos formuladores de políticas públicas destinadas a pro-
mover um meio ambiente mais saudável e a melhorar a saúde e o bem-estar da população.

Durante a execução do projeto, foram avaliadas inicialmente oito metodologias sobre a relação entre meio 
ambiente e saúde (Schutz et al., 2008) e, posteriormente, foi elaborado um documento que sistematiza o enfoque 
metodológico das etapas do processo de avaliação participativa, interdisciplinares e intersetorial. Esse projeto 
foi apresentado ao grupo de trabalho de ALC, em 2004, em São José, na Costa Rica. Nessa mesma ocasião, foi 
apresentado um glossário técnico elaborado por membros da Fundação México-Estados Unidos para a Ciência. 
Em 2005, na Cidade do México, discutiu-se a estratégia da realização de projetos piloto a partir de estudos de 
caso para ajustes metodológicos, com enfoques setoriais, temáticos e ecossistêmicos (PNUMA, 2005).

A definição temática da prova piloto do programa GEO-SAÚDE, no Brasil, compete à Secretaria Munici-
pal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), que selecionou, como dimensão ambiental, os problemas relaciona-
dos à “condição sanitária” dos distritos da cidade de São Paulo. No ano de 2008, foi realizado um seminário 
na cidade de São Paulo com o propósito de discutir avanços e resultados da prova piloto realizada. Desse evento, 
participaram os representantes das equipes do PNUMA, da OPAS, especialistas e representantes de diferentes 
instâncias governamentais de gestão da saúde e do meio ambiente no Brasil.

2. Entidades envolvidas

O processo de desenvolvimento da prova piloto no município de São Paulo contou com a participação de 
várias organizações e atores sociais para a identificação e a qualificação dos fatores ambientais que afetam 
a situação de saúde, bem como para a definição e a seleção de áreas potenciais para a implementação do 
projeto GEO-SAÚDE.

O PNUMA estabeleceu alianças com a SVMA da prefeitura de São Paulo para o desenvolvimento do pro-
jeto piloto GEO-SAÚDE, processo no qual a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz 
(ENSP/FIOCRUZ) foi a instituição executora. Além disso, a SVMA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
e a Coordenação de Atenção Básica à Saúde integraram parte do projeto GEO-SAÚDE. A SVMA atua como 
órgão responsável pela política e pela gestão ambiental do município de São Paulo.
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3. Identificação das áreas prioritárias

Os 96 Distritos Administrativos nos quais está dividida a cidade de São Paulo foram ordenados de maneira 
decrescente, de acordo com o resultado dos dois indicadores integrados FMPEES.

•	 25% mais próximos a 1 são considerados o quarto de situação “péssima”. 
•	 25% seguintes, o quarto de situação “ruim”. 
•	 25% seguintes, o quarto de situação “boa”. 
•	 Os 25% finais, mais próximos a zero, o quarto de situação “muito boa”. 
•	 Os DA que apresentaram resultados “péssimo” para dois indicadores integrados foram considerados “prio-

ridade 1”, aqueles que tiveram resultado “péssimo” para ao menos um dos dois indicadores integrados 
pertencem à “prioridade 2”; por último, os que não tiveram nenhum resultado “péssimo” foram conside-
rados “sem prioridade”.

Dessa maneira, a análise dos indicadores integrados permitiu descobrir que os efeitos de origem hídrica 
avaliados em relação à situação da condição sanitária ambiental se concentram em 14 dos 96 DA da cidade de 
São Paulo, nos quais vivem 25% da população. Esses DA (Prioridade 1) apresentam resultados péssimos para os 
dois indicadores integrados. Assim, existem 7 DA – que reúnem 17,6% da população da cidade – com resultados 
péssimos para um deles (Prioridade 2). Pode-se concluir que as intervenções intersetoriais para resolver/miti-
gar esse impacto ambiental poderiam contribuir na melhoria das condições sanitárias de 42,5% da população 
paulistana. As figuras 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 correspondem ao mapa da cidade de São Paulo, dividida em DA classi-
ficados de acordo com a prioridade de intervenção para doenças de origem hídrica relacionadas à degradação 
ambiental da água no território municipal.

As figuras apresentam os resultados de alguns indicadores integrados de meio ambiente e saúde para 
doenças de origem hídrica, evidenciando como grande questão ambiental as condições sanitárias dos distritos 
de São Paulo (Hacon et al., 2008).

4. Conquistas

Os principais resultados observados a partir dos indicadores integrados permitiram a identificação de áreas (DA) 
em São Paulo, onde ações que alteram o padrão dos componentes de Força Motriz, Pressão ou Estado exerce-
ram maior impacto sobre a saúde da população. Esses dados apresentam, de forma hierárquica, a relevância 
de cada componente da cadeia FPEEEA proposta para o GEO-SAÚDE. Essa diferença está na interpretação 
isolada dos indicadores clássicos da saúde (epidemiológicos) e do ambiente (sanitários), por considerar alguns de 
seus determinantes na composição dos indicadores nos diferentes componentes da cadeia. Eles tornam possível, 
também, o conhecimento das condições de saúde e do ambiente, dependendo da unidade espacial proposta 
para análise, com uma classificação de acordo com o nível de prioridade da ação.

A prova piloto do projeto GEO-SAÚDE em São Paulo mostra que a incorporação dos atores sociais nesse 
tipo de iniciativa enriquece a discussão, favorece a descentralização do poder público e flexibiliza o papel dos 
órgãos responsáveis pela implementação das políticas públicas. O processo de participação valoriza as negociações 
locais, agiliza o gerenciamento por parte das instituições e maximiza o processo de gestão socioambiental, 
promovendo maior participação dos atores sociais comprometidos na integração ambiente-saúde.

A participação dos líderes comunitários no presente estudo piloto foi de fundamental importância, especial-
mente por terem sido eles os agentes a destacar e discutir problemas de saúde ambiental ainda não retratados e 
debatidos oficialmente pelas políticas públicas do Estado.

5. Dificuldades

Um dos maiores desafios enfrentados no desenvolvimento do GEO-SAÚDE em São Paulo deveu-se às limita-
ções em matéria de qualidade e quantidade de dados, séries históricas, assim como os registros e o processa-
mento de dados primários de exposição atualizados que poderiam ser usados como indicadores de exposição, 
vulnerabilidade e doenças das condições sanitárias do local onde vivem as pessoas. Além disso, a capacidade 
tecnológica é uma limitação na região ALC (América Latina e Caribe). Nesses casos, o processo GEO-SAÚDE 
deverá reforçar o fortalecimento de capacidades locais, a utilização de indicadores proxy e – se for indispensável – a 
geração de dados primários de fácil coleta e processamento.
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Figura 7.6  Indicador integrado de saúde e ambiente  
para doenças de origem hídrica segundo o 
DA. São Paulo, 2007
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Figura 7.8  Indicador integrado de saúde e ambiente 
para leptospirose segundo o DA.  
São Paulo, 2007
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Figura 7.7  Indicador integrado de saúde e ambiente  
para mortalidade infantil segundo o DA.  
São Paulo, 2007
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Figura 7.9  Áreas prioritárias. Indicador integrado de 
saúde e ambiente para doenças de origem 
hídrica e mortalidade infantil
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6. Perspectivas

A construção dos indicadores integrados de saúde e ambiente para o município de São Paulo tornou possível 
a identificação dos principais problemas ambientais que preocupam a população quanto a saneamento. Esses 
dados também definiram as áreas que necessitavam de prioridade para o desenvolvimento de ações/interven-
ções de gestão integrada de ambiente e saúde. Além disso, permitiu detectar algumas situações de agressão à 
saúde que normalmente não são consideradas “problemas de saúde”, já que são relacionadas a questões de 
saneamento, que precisam ser discutidas a partir do enfoque integrado de ambiente e saúde, não somente para 
o estado de São Paulo, mas também para outras regiões do Brasil.

A atenção primária ambiental não está, entretanto, plenamente contemplada na agenda do setor governamen-
tal, tampouco na do setor privado, ainda que essa temática faça parte de documentos oficiais. As deficiências dos 
serviços básicos sanitários se encontram concentradas nos setores mais pobres da sociedade. Por isso é necessário 
incorporar ao debate as novas “cargas ambientais” a que esses setores estão sendo expostos, e, para tanto, é 
necessária a experiência do setor saúde, capaz de diagnosticar as chamadas “novas doenças” da transição econô-
mica para processos de desenvolvimento mais complexos que já estão sendo vividos nos países da América Latina.

7. Conclusões e recomendações

O GEO-SAÚDE representa um avanço em relação aos métodos de avaliação ambiental de base apenas territorial 
– os quais tendem a generalizar os determinantes de saúde – e aos métodos de avaliação de riscos, que tendem a 
generalizar os determinantes ambientais. Esse projeto amplia o enfoque da saúde ambiental ao explorar as intera-
ções entre a degradação ou a perda de serviços ambientais e os efeitos sobre as condições e a qualidade de vida da 
população humana. Acreditamos que, dessa forma, a saúde pode ser interpretada efetivamente, não apenas como 
a mera ausência de doenças, mas com um sentido mais amplo de bem-estar físico, psíquico e social. O resultado 
da prova piloto em São Paulo provou que GEO-SAÚDE é um instrumento metodológico participativo, inter-
disciplinar e intersetorial pensado e projetado para garantir poder à sociedade, bem como para a formulação 
e implementação de políticas que podem promover uma qualidade de vida mais sustentável (PNUMA, 2009).

O desenvolvimento dessa prova piloto confirmou mais uma vez que, apesar de a cidade de São Paulo estar em 
uma das áreas de maior PIB do Brasil, a importância de qualidade de vida associada ao bem-estar social e à redução 
dos custos sociais com a saúde ainda não são uma prioridade na agenda das políticas setoriais de ambiente e saúde.

É recomendável o desenvolvimento de outras provas piloto, justamente em função da diversidade de pro-
blemas socioambientais na América Latina e no Caribe. Da mesma forma, é premente a necessidade de desen-
volver indicadores de bem-estar social, especialmente nas comunidades que estão expostas a situações miseráveis 
de degradação ambiental.
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Caso 7.4

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE (RIPSA)

João B. Risi Jr.

O Ministério da Saúde do Brasil e OPAS/OMS têm desenvolvido uma Rede Interagencial para a Saúde 
(RIPSA), que partiu do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro e do exercício de análise de problemas para o 
desenvolvimento de políticas de saúde em 1995. A base legal dessa experiência está respaldada pela Constituição 
Federal de 1988 e pelas Leis Orgânicas de Saúde (1990).

Entre os avanços trazidos por essa experiência estão a unificação entre a saúde pública e a assistência, o que 
fortaleceu a descentralização e contribuiu com informação para melhorar a gestão municipal, desenvolvendo 
mecanismos de cooperação entre diferentes atores e favorecendo a participação social através de conferências e 
conselhos de saúde.

As principais estratégias se concentraram em disponibilizar informações apropriadas para a tomada de 
decisões. Isso foi feito com a sistematização de múltiplas fontes sobre a situação de saúde e seus determinantes e 
também com a elaboração de metodologias para apoiar a gestão das políticas públicas de saúde. Para viabilizar 
essa estratégia, investiu-se em divulgação voltada para segmentos sociais estratégicos, que valorizaram as expe-
riências bem-sucedidas.

As fontes de informação disponíveis são:

•	 Bases de informação científica (BIREME). 
•	 Sistemas nacionais de informação em saúde (Ministério da Saúde). 
•	 Pesquisas especiais sobre temas de saúde (Ministério da Saúde). 
•	 Análise de políticas sociais (IPEA). 
•	 Sistema de informação setorial (outros setores). 
•	 Censos demográficos e pesquisas socioeconômicas (IBGE). 

Como conquistas dessa experiência, destacam-se a disponibilização de bases nacionais completas aces-
síveis pela internet para diferentes usuários (DATASUS); a capacitação profissional no sistema único de in-
formação em parceria com as universidades, o desenvolvimento de sistemas de produção técnica científica 
através do BIREME; o fortalecimento da análise epidemiológica dos dados do Ministério de Saúde; e a 
produção de informações exigidas para o controle da gestão, de acordo com os indicadores e os informes 
definidos pela gestão.

Entre as dificuldades estruturais, estão a existência de diferentes sistemas de informação com objetivos e 
projetos próprios; a sobreposição de registros com cobertura e qualidade heterogêneas; as pesquisas nacionais de 
saúde sem sistematizações, com periodicidades e metodologias não padronizadas e, portanto, não comparáveis, 
e descontinuidade administrativa, entre outras.

Os princípios da rede interagencial criada são: não intromissão na dinâmica gerencial das instituições 
participantes; deliberações tomadas em foros representativos, por consenso e caráter propositivo; implemen-
tação de acordo com a vontade técnico-política própria. Organicamente, a condução da rede está a cargo da 
Oficina de Trabalho Interagencial (OTI), da qual dependem a secretaria técnica e os comitês temáticos e de 
indicadores. A rede produz informes periódicos sobre a situação e as tendências vigentes em diferentes temas, 
mediante indicadores padronizados e com periodicidade definida. Os resultados dessa experiência podem ser 
acessados no site www.datasus.gov.br/idb.

Como conclusão da experiência, destacam-se o apoio político e financeiro do Ministério da Saúde; a coo-
peração da OPAS com uma participação estável, neutra e flexível; a formação de um ambiente de cooperação 
legítimo, graças aos processos de trabalho definidos e abertos a contribuições, com respeito à autonomia institu-
cional e às decisões colegiadas; reunião de colaboradores institucionais estáveis e qualificados provenientes das 
áreas técnicas e acadêmicas; produtos qualificados e disponíveis.

Entre as perspectivas estão o auxílio a estados e municípios; a implementação de uma política nacional de 
informação em saúde, que permita a interoperabilidade de sistemas de informação e as pesquisas nacionais; o 
aperfeiçoamento dos instrumentos de análise e o uso da informação na tomada de decisões para consolidar 
o Sistema Único de Informação em Saúde (SUS).

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   173 17/10/2011   13:25:41



174 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Perspectivas para a região das Américas com relação  
aos indicadores de saúde ambiental

Esta iniciativa continua vigente na região das Américas e ainda são desenvolvidas atividades para a seleção de in-
dicadores de saúde ambiental que permitam monitorar as tendências nos diferentes países da região. Para cumprir 
essa proposta, buscaram-se diferentes fontes de informação para esses indicadores e se realizou, em 2008, uma 
reunião de especialistas da Área de Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental da OPAS e dos especialistas 
da área nos países. Os resultados dessa experiência foram novamente submetidos à validação em um seminário 
realizado no mês de março do mesmo ano, evento no qual se elaborou a lista de indicadores apresentada a seguir.

INDICADORES SELECIONADOS PARA O MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO  
DA SAÚDE AMBIENTAL NA REGIÃO DAS AMÉRICAS, 2009

 I. Contexto sociodemográfico e econômico 

1. Índice de pobreza humana (% da população abaixo da linha de pobreza internacional) 
2. Índice de desenvolvimento humano 
3. Taxa de crescimento urbano 
4. Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
5. População economicamente ativa 
6. Número de menores de 14 anos que trabalham 
7. Proporção de empregos do setor não estruturado 
8. Proporção de famílias com mulheres como chefes de família 

 II. Mudanças ambientais mundiais 

9. Uso de energia per capita (quilos de equivalência em petróleo) 
10. Emissões de CO2 per capita (toneladas métricas) 
11. Incidência de doenças de transmissão vetorial (por exemplo, malária, dengue) 

 III. Contaminação do ar – em ambientes externos 

12. Concentrações anuais médias de PST e PM10 em zonas urbanas 
13. Número de dias em que se excederam as normas do ar ambiental 
14. Mortalidade proporcional devido às infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos 

 IV. Contaminação do ar – em ambientes internos

15. Proporção de comunidades que usam combustíveis sólidos 

 V. Água doce e potável 

16. Acesso a fontes de água melhoradas (% da população total) 
17. Acesso a fontes de água melhoradas – zonas rurais (% da população rural) 
18. Acesso a fontes de água melhoradas – zonas urbanas (% da população urbana) 

 VI. Saneamento

19. Mortalidade proporcional devido a doença diarreica aguda 
20. Proporção da população com acesso a melhor saneamento, urbano e rural 

 VII. Alimentação e nutrição

21. Disponibilidade de calorias per capita (Kcal/por dia) 
22. Proporção de crianças com peso baixo ao nascer < 2500g
23. Prevalência da desnutrição 
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 VIII. Moradia/Urbanização

24. População que vive em bairros pobres (porcentagem da população que vive em assentamentos 
informais) 

 IX. Gestão de resíduos sólidos

25. Porcentagem da população atendida por serviços regulares de coleta de detritos (ou resíduos 
sólidos)

 X. Violência 

26. Taxa de homicídios por ano, considerando todas as faixas etárias, por sexo 
27. Taxa de suicídios por ano, considerando todas as faixas etárias 

 XI. Segurança rodoviária

28. Taxa de mortalidade por traumatismos causados por acidentes de trânsito/100 mil habitantes, 
considerando todas as faixas etárias, por sexo 

29. Mortalidade proporcional por traumatismos causados por acidentes de trânsito/por tipo de ví-
tima 

30. Número de veículos/100 mil habitantes (índice de motorização) 
31. Motocicletas/total de veículos (porcentagem) 

 XII. Trabalhadores/saúde ocupacional

32. Taxa de incidência de acidentes de trabalho 
33. Taxa de mortalidade por acidentes de trabalho
34. Cobertura de vacinação contra o vírus da hepatite B em profissionais de saúde 
35. Número e taxa de casos e de mortes por intoxicação por pesticidas 

 XIII. Tabaco

36. Prevalência do hábito de fumar em adultos 
37. Prevalência do hábito de fumar em jovens de 13 a 15 anos 
38. Proporção de jovens de 13 a 15 anos expostos ao fumo passivo 
39. Número de políticas de controle do tabagismo que se aplicam em níveis federal e nacional 

 XIV. Desastres naturais e tecnológicos

40. Número de eventos e pessoas afetadas por tipo de desastre

Atualmente, uma experiência piloto de coleta desses indicadores foi iniciada em seis países da região – Bar-
bados, Panamá, Nicarágua, Paraguai, México e Brasil –, com o objetivo de revisar fontes e critérios de captação e 
análise de dados, de modo a padronizar seu monitoramento para toda a região das Américas. Para isso, cada um 
dos indicadores conta com uma ficha técnica que contém descrição detalhada do indicador, seus componentes e 
sua construção. Veja Anexo 7-1.

Outras iniciativas recentes da Organização Pan-americana da Saúde são:

1. O Atlas de Saúde Ambiental Infantil, que, de maneira gráfica, ilustra o nível de diferentes indicadores para 
cada um dos países da região por meio de mapas que permitam, de maneira rápida, destacar os países que 
precisam de maior atenção. 

2. Indicadores de Saúde Ambiental Infantil. A seguir se apresenta a lista de indicadores e um exemplo do Atlas.
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Um abrigo adequado oferece às crianças uma base segura 
Todas as crianças necessitam de lares sadios e seguros para viver, que garantam a base para sua aprendizagem, seu 
desenvolvimento e sua preparação para assumir as futuras funções na sociedade

México

Belize
Guatemala Honduras

El Salvador Nicarágua

Costa Rica
Panamá

Colômbia

Venezuela
Guiana

Guiana 
Francesa

Brasil

Bolívia

Peru

Equador

Paraguai

UruguaiArgentina
Bahamas

Estados Unidos

Cuba

Ilhas Cayma
Jamaica

Honduras

Nicarágua

Costa Rica
Panamá Colômbia

Aruba

Venezuela

Trinidade 
e Tobago

Guiana

Granada
Santa Lúcia
Martinica

Guadalupe
Porto Rico

República 
DominicanaHaiti

Chile

Ilhas Falkland (Ilhas Malvinas)

Suriname

1 - 5

42 - 86

34 - 41

15 - 33

6 - 14

População vivendo na pobreza
Porcentagem

Fonte: Banco Mundial. World Development Indicators. Washington, D.C.: Banco Mundial; 2005. Disponível em inglês em: HYPERLINK <http:// 
devdata.worldbank.org/wdi2005/cover.htm”http:/devdata.worldbank.org/wdi2005/cover.htm>. Consultado em: 13 de março de 2009.
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Anexo 7.1

INDICADORES AMBIENTAIS DA SAÚDE INFANTIL POR PAÍS  
REGIÃO DAS AMÉRICAS

1. População infantil nas Américas 
2. Projeção do número de menores em zonas urbanas 
3. População de menores em idade escolar 
4. Taxa de mortalidade infantil 
5. Coeficiente de Gini e taxa de mortalidade infantil 
6. Taxa de mortalidade por infecções respiratórias agudas e doenças diarreicas agudas em pessoas de  

0 a 19 anos 
7. Mortalidade proporcional por doenças diarreicas agudas e infecções respiratórias agudas em pessoas de 

0 a 19 anos 
8. Mortalidade proporcional em menores de 19 anos por doenças causadas pela contribuição de fatores 

ambientais conhecidos 
9. Prevalência de infecções respiratórias agudas em menores de 5 anos 

10. Carga de morbidade atribuível a exposições ambientais em menores de 19 anos 
11. Prevalência da lactência materna exclusiva até os 6 meses 
12. Prevalência da desnutrição em menores de 5 anos 
13. Mortalidade por carências nutricionais em crianças
14. Correlação entre alfabetização feminina, pobreza e desnutrição em menores de 19 anos 
15. Incidência de anomalias congênitas de acordo com a lista da OPAS (Q00-Q99) (ácido fólico) 
16. Proporção de crianças em idade escolar (5 a 14 anos) com sobrepeso ou obesidade (UNICEF) 
17. Relação entre acesso a fontes de água melhoradas e mortalidade infantil 
18. Relação entre acessibilidade a melhores sistemas de saneamento e mortalidade infantil 
19. População urbana sem acesso a água potável, saneamento e desnutrição por nível de pobreza 
20. Taxa de parasitismo infantil (helmintos, Entamoeba) 
21. Proporção de menores que vivem em casas onde se usam combustíveis de biomassa ou carvão 
22. Proporção de jovens de 13 a 15 anos expostos ao fumo passivo 
23. Vigilância da poluição do ar em interiores e probabilidade de sintomas respiratórios em determinados 

lugares, em menores de 19 anos 
24. Porcentagem de menores (de 13 a 15 anos) expostos ao fumo em sua casa 
25. Estudantes que apoiam a proibição de fumar em lugares públicos (proporção) 
26. Prevalência atual do hábito de fumar em jovens (de 13 a 15 anos) 
27. Número estimado de pessoas menores de 19 anos que vivem em cidades onde se excedem as normas 

nacionais de poluição do ar (concentração anual média de PM10) 
28. Prevalência de menores de 1 a 5 anos com níveis de chumbo no sangue ≥10 microgramas/dl 
29. Taxa de incidência de intoxicação infantil por pesticidas e importações desses produtos
30. Incidência infantil de malária e dengue 
31. Proporção de crianças que vivem em moradias de qualidade inferior 
32. Proporção de crianças que vivem em condições de superlotação
33. Número de óbitos infantis por desastres naturais, por tipo 
34. Número de crianças matriculadas em escolas primárias 
35. Escolas com acesso a instalações de água e saneamento 
36. Mortalidade infantil por acidentes de transporte terrestre 
37. Mortalidade infantil proporcional por traumatismos não intencionais 
38. Número de menores de 14 anos que estão trabalhando 
39. Progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
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Exemplo do conteúdo de uma fi cha técnica para a construção de indicadores

TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO

Considerações gerais

Problema Acidentes de trabalho

Tipo de indicador Efeito na saúde

Fundamento Os acidentes de trabalho são de grande importância para os trabalhadores, suas famílias, as empre-
sas, o sistema de seguros de tais contingências e também para os países.

Em muitos países, as perdas por causa dos acidentes de trabalho signifi cam uma porcentagem 
importante do Produto Interno Bruto e uma carga de doença de grande proporção. Esses aspectos, e ou-
tros relacionados a essa questão, são elementos que freiam o desenvolvimento e aumentam a pobreza.

Esse indicador mede o nível de acidentes de trabalho no grupo de trabalhadores de um país em 
um período determinado. A taxa refl ete a probabilidade de que ocorra um acidente no trabalho 
em tal grupo populacional.

Aspectos no desenho 
do indicador

Assim como ocorre com outras medidas de efeitos na saúde, um dos grandes problemas com esse 
indicador é a disponibilidade e a qualidade dos dados. Apesar de se tratar de um evento agudo e, 
muitas vezes, grave, deve haver grande sub-registro, devido a razões como as seguintes:

A defi nição de acidente de trabalho apresenta variações de país a país, assim como o registro dos 
acidentes, relacionado de maneira estreita com a cobertura alcançada em cada país pelos sistemas 
de seguro e de registro dos riscos do trabalho. A cobertura não alcança os níveis desejados quando 
a contratação laboral tem altos níveis de informalidade. Em outros casos, em especial nas zonas dis-
tantes dos grandes centros urbanos, não se reportam os acidentes menos graves por difi cultades no 
acesso aos serviços de atenção de saúde que possam atender a contingência. Em outros casos, quando 
o prêmio do seguro dos acidentes de trabalho está ligado ao desempenho do centro de trabalho, se 
deixa de notifi car estes eventos por medo de que esse prêmio se incremente em períodos posteriores.

Em alguns países, o registro pode incluir apenas acidentes de trabalho que exigiram atenção 
médica de qualquer tipo, enquanto em outros esse registro pode incluir todos os acidentes, tenham 
requerido ou não atenção médica.

Também podem encontrar diferenças no tocante aos acidentes de trabalho de trajeto (in itinere), 
pois alguns países os consideram dentro da defi nição de acidente de trabalho, enquanto outros não. 
Ainda assim, em alguns países foi aprovado que os acidentes ocorridos durante o trajeto entre dois 
lugares de trabalho também estejam incluídos.

Podem ocorrer grandes variações de país a país no que diz respeito ao grupo de referência 
(o denominador da taxa). Por exemplo, em alguns, este grupo pode ser a população trabalhadora 
coberta por um sistema de segurança social, enquanto em outros pode ser a população que con-
sulta os serviços públicos de saúde.

Por essas razões, o projeto do indicador deverá levar em conta o contexto e o propósito em sua 
aplicação, assim como o quanto são completos e confi áveis os dados disponíveis.

Especifi cações

Defi nição Essa taxa corresponde à razão do número de acidentes de trabalho registrados em um país em um 
ano calendário, e diz respeito ao total de trabalhadores no grupo de referência do país na metade 
do mesmo ano.

Termos e conceitos Acidente laboral ou de trabalho (defi nição da OIT): feito imprevisto e não intencionado, inclusive 
os atos de violência não consensuais, que derivam do trabalho ou estão relacionados a ele e provo-
cam lesão corporal, doença ou morte.

Acidente de trajeto (defi nição da OIT): acidente que ocorre no caminho habitual que o traba-
lhador percorre entre o lugar de trabalho e sua residência, principal ou secundária; o lugar onde 
realiza suas refeições; o lugar onde recebe sua remuneração; ou o lugar onde recebe alguma forma-
ção; e que provoca sua morte ou lesões corporais que envolvem a perda de tempo de trabalho.

Grupo de referência (denominador da taxa): o número total de trabalhadores do país em 
questão no qual ocorreram os acidentes de trabalho considerados no indicador. Se, por exemplo, 
o indicador inclui apenas no numerador os acidentes de trabalho ocorridos no grupo de traba-
lhadores afi liados a um sistema de segurança de riscos do trabalho do país, o grupo de referência 
(denominador) somente deve incluir o total de trabalhadores afi liados ao sistema no mesmo país.

Dados necessários Número de acidentes de trabalho registrados no país em um ano calendário.
Número total de trabalhadores no grupo de referência na metade do ano considerado.
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Especificações

Fontes, disponibilidade e
qualidade dos dados

Os dados podem ser obtidos a partir das seguintes fontes:
•	 Autoridades de Trabalho Nacionais de cada país ou a entidade delegada por estas.
•	 Autoridades Sanitárias Nacionais de cada país ou a entidade delegada por estas.
•	 Autoridades de Seguro Social nacionais de cada país ou a entidade delegada por estas.
•	 Agência oficial de estatísticas vitais de cada país.
•	 OIT (base de dados Laborista <http://laborsta.ilo.org/>).

Para a região das Américas podem ser consultadas adicionalmente as seguintes fontes:
•	 OIT-Caribbean Office and Multidisciplinary Advisory Team.
•	 OIT-Oficina Sub-regional para América Central, Haiti, Panamá e República Dominicana.
Geralmente, as melhores fontes de informação são as autoridades e os serviços de saúde locais, mas 
o acesso a seus registros é dificultado pela qualidade das comunicações e pelo escasso pessoal com 
que contam para o manejo de informação.

Outra forma de coletar informações é por meio de pesquisas específicas aplicadas em campo, 
mas o custo desse processo pode representar uma limitação séria.

Nível de agregação espacial País.

Período médio Anual (ano calendário).

Cálculo Pode-se calcular o indicador como uma razão:
100.000 x ATpr/PRtot

Onde: ATpr corresponde ao número de casos de acidentes de trabalho registrados na população 
de referência no período de interesse;

PRtot corresponde ao número total de pessoas que fazem parte da população de referência 
(aquela em que ocorreram os acidentes que figuram no numerador) no país na metade do período 
de interesse.

Unidades de medida Número de acidentes de trabalho em cada 100 mil integrantes do grupo de referência.

Exemplo trabalhado Suponha que se registrem 467.814 casos de acidentes de trabalho entre os 5.945.653 trabalhadores 
afiliados ao sistema de seguro desses eventos em um país em um ano. Nesse caso, o valor do 
indicador é calculado como:
100.000 × 467.814/5.945.653 = 7.868,2 acidentes de trabalho em cada 100 mil trabalhadores  
assegurados por ano.

Interpretação Essa taxa mede o nível de acidentes de trabalho no grupo de trabalhadores de referência de um 
país em um período determinado. A taxa reflete a probabilidade de que ocorra um acidente no 
trabalho em tal grupo de referência.

Ao comparar o indicador entre países, deve-se levar em conta que os acidentes de trabalho de 
um país estão relacionados à distribuição dos trabalhadores nas diferentes atividades econômicas 
desse país. Assim, é de se esperar que um país onde os trabalhadores se dedicam predominante-
mente a atividades de alto risco, como mineração, agricultura ou construção, tenha uma taxa de 
acidentes de trabalho maior que a de outro país no qual a maioria dos trabalhadores se ocupa 
de atividades de menor risco, como os serviços.

Variações e alternativas Há variações possíveis nesse indicador; por exemplo, se o foco está nos diferentes grupos de idade 
ou na atividade econômica ou na companhia seguradora. Em alguns casos, também poderia ser 
útil uma estratificação por sexo.

Indicadores relacionados •	 Taxa de mortalidade por acidentes de trabalho
•	 Taxa de fatalidade dos acidentes de trabalho

Referências úteis OIT. Resolução sobre estatísticas de lesões profissionais ocasionadas por acidentes de trabalho. 
Adotada pela 16a Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho (outubro de 1998).
Disponível em: <www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--é/doc-
Name--WCMS_087530/index.htm>.
OIT. Laborsta, base de dados de estatísticas do trabalho. Disponível em: <http://laborsta.ilo.org/
default_ S.html>.

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   179 17/10/2011   13:25:42



180 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Conclusões e recomendações

A informação é o instrumento mais importante para diminuir a incerteza nas decisões que rotineiramente precisam 
ser tomadas. A formulação, a construção, a coleta, a análise e a utilização dos indicadores de saúde ambiental permi-
tem analisar a situação atual dos países e os diferentes níveis subnacionais e municipais, revelando situações que me-
recem intervenções focalizadas, mas que nem sempre são atendidas por se esconderem em valores médios nacionais.

Essa informação também permite a análise de vulnerabilidade e o planejamento de ações para a prevenção e a 
mitigação de situações que põem em risco a saúde pública e a avaliação do impacto dos recursos investidos e das 
ações propostas e executadas.

Existem marcos legais que amparam a geração dessa informação, os quais derivam dos códigos sanitários de 
cada um dos países. Atualmente esses parâmetros estão de acordo com o Código Sanitário Internacional, de recente 
aprovação pelos países integrantes da Organização Mundial da Saúde.

Os dados requeridos para a construção desses indicadores, em sua maioria, vêm sendo coletados nas estatís-
ticas vitais e nos registros setoriais dos diferentes países, mas se exige o cumprimento dos padrões de qualidade, 
reprodutibilidade e comparabilidade. Entre as diferentes fontes secundárias, encontram-se registros sobre as causas 
de mortalidade e morbidade relacionadas ao ambiente; os registros de cobertura de serviços públicos domiciliares; 
as condições de saneamento básico; entre outros. Como fontes primárias, encontram-se as pesquisas nacionais e os 
estudos orientados para responder perguntas específi cas, como as pesquisas nacionais de saúde, que, em amostras 
representativas da população, trazem informações sobre a cobertura de serviços básicos, a posse de animais de 
estimação, as condições da moradia, entre muitos outros aspectos.

Esses registros são recolhidos sistematicamente por diferentes agências internacionais, que, através da rede, 
podem estar disponíveis, como ocorre com a OMS/OPAS no caso dos indicadores básicos e dos informes de análise 
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for the WHO European Region. Update of  methodology (2002) 
(<www.euro.who.int/document/E76979.pdf>).
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de situação; com as publicações da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL); com os indicadores para 
monitorar o resultado das metas do milênio; com as estatísticas do Banco Mundial, entre outras agências.

Experiências como as relatadas neste capítulo permitem concluir a importância de se contar com vontade política 
para a geração de informação útil na tomada de decisões; apoio – tanto técnico quanto financeiro – das autoridades 
nacionais de todos os níveis; acompanhamento sistemático do processo; envolvimento de funcionários de diferentes 
setores; promoção de espaços de consenso onde sejam utilizadas as informações recolhidas na tomada de decisões, 
respeitando a autonomia de cada entidade envolvida, mas pondo à disposição análise e tendências de boa qualidade, 
baseadas nas evidências e apresentadas de maneira que sejam facilmente assimiláveis por diferentes públicos.

Outro aspecto fundamental anotado nas experiências está relacionado à promoção da participação de diferen-
tes atores e de maneira primordial com a comunidade.

Dos diferentes modelos conceituais apresentados na construção dos indicadores de saúde ambiental, destaca-
-se o das forças motrizes, pressão, estado, exposição, efeito, conhecido como DEPSEA, derivado de suas iniciais 
em inglês. Esse modelo, assim como o proposto pelo GEO-SAÚDE, permite um olhar integral para as questões 
ambientais e orienta de maneira sistemática diferentes ações que apoiam a tomada de decisões.
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O papel e os desafios dos laboratórios  
de saúde ambiental nas Américas
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CAPÍTULO

183

Introdução

A expressão “saúde ambiental”, que constitui um dos fundamentos deste capítulo, muitas vezes é entendida 
como uma expressão genérica que admite interpretações pessoais diferentes. Portanto, para que se possam 

compreender o papel e os desafios enfrentados pelos laboratórios nesse campo, é necessário explicar o que os 
autores entendem por saúde ambiental. Nesta análise, adotaremos o conceito definido pela OMS,1 que explicita: 
“a saúde ambiental compreende aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que são deter-
minados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicossociais do ambiente. Ela se refere também à teoria 
e à prática de avaliar, corrigir, controlar e prevenir esses fatores do ambiente que possam afetar de forma adversa a 
saúde das gerações presentes e futuras”.

Além de incluir os principais fatores ambientais que atuam sobre a saúde humana, esse conceito põe em desta-
que a necessidade do conhecimento e da aplicação de medidas que tenham como objetivo minimizar ou prevenir 
os efeitos ambientais nocivos para a geração atual e as gerações futuras.

A OMS também define o papel dos laboratórios de saúde ambiental: são as ferramentas necessárias para avaliar 
as características físicas, químicas, biológicas e toxicológicas de amostras ambientais, assim como as descargas e as 
emissões que o ambiente recebe, além de determinar a magnitude de seus efeitos nos ecossistemas, incluindo os 
ambientes humanos, intra e extramuros.

Para desempenhar a contento essas funções, os laboratórios devem estar preparados para, a partir da análise 
de amostras ambientais representativas, inferir informações sobre a qualidade do meio ambiente, bem como dos 
efluentes, das emissões e dos resíduos que possam gerar riscos à saúde da biota residente, incluindo os grupos 
humanos. Isso significa que os laboratórios devem dispor de pessoal devidamente capacitado, instalações e instru-
mentos adequados, sistemas de gestão ativa de qualidade e recursos suficientes para garantir sua sustentabilidade 
científica, técnica e econômica. Assim, é possível promover estudos e pesquisas e gerar as informações necessárias 
para avaliar todos os impactos na saúde ambiental.

Nesse sentido, os laboratórios podem ser considerados agentes de prestação de serviços necessários para a 
produção de informação primária. Essa informação, por sua vez, é imprescindível para fundamentar a adoção de 
decisões, orientar a implementação das decisões e vigiar sua eficácia. Ou seja, o laboratório é uma parte fundamen-
tal em todo o processo decisório, desde sua origem até seu acompanhamento e a avaliação final, e é o responsável 
pela produção da informação primária necessária em todas as suas etapas.

Como destaca Sexton,2 esse processo abarca, portanto, uma interface direta entre a ciência – que se encarrega 
de gerar a informação básica – e a adoção de decisões ou de políticas. De acordo com o autor, a ciência deve ser 
entendida em seu sentido mais amplo, incorporando a pesquisa e o desenvolvimento, o acompanhamento e a com-
pilação de dados, a análise e a interpretação de estudos técnicos, e a avaliação de riscos para a saúde e o ambiente, 
como se apresenta na figura 8.1.

No campo da saúde ambiental, o procedimento adotado com o propósito de avaliar os riscos para a saúde 
humana gerados pela exposição a substâncias químicas e agentes patógenos que causam danos à saúde abarca, 
geralmente, as etapas que se apresentam na figura 8.1, na qual também podem ser visualizadas as etapas em que é 
imprescindível a contribuição dos laboratórios analíticos.
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Ainda que a avaliação de riscos seja o procedimento básico que fundamenta a tomada de decisões, não é uma 
das finalidades deste capítulo apresentar uma descrição detalhada desse procedimento, que pode ser encontrado 
em outras partes deste mesmo livro ou em outras fontes.

Como pode ser observado na figura 8.1, dificilmente um único laboratório poderá responder a todas as exigên-
cias, já que os fatores que afetam a saúde ambiental são muito diversos e, na maioria das vezes, é preciso trabalhar 
com informações de diferentes origens. Além disso, as características próprias do ambiente podem influenciar na 
informação obtida, razão pela qual é necessário contar com indicadores que permitam avaliar a comparabilidade 
das medições nos diferentes ecossistemas, desde que, claro, possam ser comparados.

Na realidade, as relações entre a biota e o ambiente são recíprocas e múltiplas, e todo efeito no ambiente certa-
mente se refletirá, mais cedo ou mais tarde, na própria biota. O próprio conceito de saúde ambiental proposto pela 
OMS explicita essas relações e mostra sua complexidade.

No entanto, a saúde ambiental resulta da interação de diversos fatores que operam em distintos níveis de agre-
gação e no contexto dos processos complexos que vão além dos componentes biológicos, físicos e químicos tradi-
cionais do meio ambiente. Esses fatores, de natureza social, econômica, política, ambiental, tecnológica e biológica, 
podem se relacionar mutuamente ou em conjunto, gerando fatores intermediários que influenciam na saúde e no 
bem-estar das populações, como mostra a figura 8.2.

Além disso, a tomada de decisões, segundo Sexton,2 pode ser entendida como um processo contínuo, que tem 
em um dos extremos a geração de informação por meio de procedimentos científicos e, no outro, a decisão. E todas 
as etapas desse processo sofrem influência de juízos críticos e extrapolações, como mostrado na figura 8.3.

O mesmo autor analisa os diferentes conceitos da importância relativa da “ciência” nas decisões. No entanto, 
qualquer que seja esse conceito, a qualidade da informação científica propicia a melhor decisão.

Devido à complexidade dessas relações, as alterações ambientais podem afetar o ser humano de formas di-
ferentes e em vários aspectos, por isso é necessário que seu estudo seja preferencialmente interdisciplinar. Isso 
significa que, para se compreender a ação do ambiente sobre a saúde, seria necessária uma gama variada de in-
formação proporcionada por um enfoque científico desenvolvido a partir de um processo que integre o conheci-
mento de profissionais das mais variadas especialidades. Isso continua sendo um dos grandes desafios científicos a

Figura 8-1 Etapas de um processo decisório em situações que incluem a exposição a substâncias químicas3

COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÃO*



DETERMINAÇÃO DOS PERIGOS*

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS*
•	 Indicação dos riscos
•	 Avaliação da resposta (efeito) à dose (concentração)

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO*
•	 Avaliação da exposição humana (trabalhadores e 

consumidores por meio do ambiente)
•	 Avaliação da exposição ambiental (água, solo, ar)



CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS*



SAÚDE HUMANA*
Avaliação dos dados sobre os efeitos e comparação com os dados 
sobre a exposição

MEIO AMBIENTE*
Avaliação dos dados sobre os efeitos e comparação com os dados 
sobre a exposição



RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS RISCOS E DECISÃO



IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO*



VIGILÂNCIA*

*  Etapas em que a participação dos laboratórios de saúde ambiental é imprescindível.  
Adaptada da Comissão Europeia.
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superar, pois, embora já haja algumas iniciativas nesse sentido, a grande maioria dos estudos atuais ainda é feita 
com um enfoque monodisciplinar, e não com um enfoque inter e multidisciplinar, como deveria ser.

Segundo dados do PNUMA,5 as alterações ambientais que enfrentam atualmente os encarregados da tomada 
de decisões vão desde problemas para os quais já existem soluções de eficácia comprovada até problemas que ainda 
não foram solucionados por completo. Em todos os casos, a ciência tem uma importância crucial ao produzir e 
proporcionar a melhor informação possível para possibilitar a tomada de decisões acertadas.

Ou seja, se reconhece a existência de uma dependência entre a qualidade da informação disponível e aquela 
utilizada e a qualidade das decisões propostas ou adotadas. Essa preocupação é válida para todo o continente 
americano, mas é ainda mais importante nas regiões de maior fragilidade institucional, isto é, na América Latina 
e no Caribe. Consequentemente, este capítulo terá como foco central a análise do papel dos laboratórios de saúde 
ambiental nesta sub-região: apresentará algumas ideias que acreditamos ser importantes para aumentar a eficiência 
dos processos de avaliação de riscos ambientais e, portanto, contribuirá para garantir melhor qualidade de vida para 
as sociedades dessas regiões.

Figura 8.2 A saúde e suas variáveis determinantes: interações entre a saúde e o ambiente
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Fonte: Loyola E. Progress on Children’s Environmental Health in the Americas. International Conference for the Evaluation of Global Health 
Strategies. Florença, Itália, 2006. 
Extraída da OPS.4

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   185 17/10/2011   13:25:44



186 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Figura 8.3 Fatores que influenciam nas etapas de um processo de tomada de decisões
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Extraída de Sexton.2

Informação primária para a tomada de decisões:  
uma necessidade e, às vezes, uma responsabilidade

A informação, palavra que tanto ouvimos e utilizamos, implica uma série de atividades complexas e sucessivas. Em 
sua acepção mais ampla, está relacionada à existência de um conjunto de dados que, apenas quando são agrupados, 
ordenados e processados de acordo com um critério, adquirem certo significado e são úteis.

Sabemos que existem duas classes de informação: a primária e a secundária. No nosso caso, a que nos motiva 
é a informação primária. Esta é recolhida para um propósito determinado, gera como produto principal dados 
referenciados à população, grupos de interesse, e sua área de influência e é um insumo fundamental para a tomada 
adequada de decisões nos organismos públicos.

Cabe perguntar quais seriam alguns dos objetivos que motivam a geração de informação primária:

•	 Obter informação atualizada sobre o ambiente imediato e os grupos externos, para que seja avaliada e utilizada 
em ações institucionais.

•	 Identificar as fontes de informação confiável e de acesso direto. 
•	 Avaliar os desejos de grupos de interesse e verificar as normas existentes. 
•	 Gerar informação que contribua para a minimização de riscos, a otimização da tomada de decisões e o fun-

cionamento do organismo destinatário ou solicitante desses dados. 

Nesse ponto, cabe perguntarmos quem é o principal responsável pela geração de informação primária. A res-
posta surge quase de forma imediata: os “organismos públicos” que intervêm na avaliação e no manejo do risco para 
a saúde e para o ambiente (ministérios de saúde, do meio ambiente, de obras públicas). Pode ser que a informação 
provenha de instituições acadêmicas (universidades), se os dados foram produzidos com a finalidade mencionada. 
Dado o caráter estratégico da informação primária, sua obtenção e seu uso institucional são também responsabili-
dade de todos os servidores públicos.

A geração de dados deve ser o mais estruturada possível a fim de alcançar seu nível máximo. Nesse sentido, os 
principais fatores a serem considerados na qualidade da informação são os seguintes:6

•	 PERTINÊNCIA: seu ajuste ou sua adaptação às necessidades da pesquisa. 
•	 EXATIDÃO: a confiabilidade da informação. 
•	 ATUALIDADE: os dados devem refletir a situação no momento de seu uso. 
•	 IMPARCIALIDADE: a objetividade com que se coletou a informação. 
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A informação primária não pode ser obtida a baixo custo. Devido aos avanços tecnológicos e científicos, os dados 
gerados em um momento, ainda que sejam obtidos utilizando o melhor equipamento e as normas técnicas mais 
modernas, ficam rapidamente desatualizados. O equipamento se torna obsoleto rapidamente, apesar dos cuidados 
dos operadores, e, assim, sua substituição se torna inevitável. A capacitação contínua do pessoal é um ponto de vital 
importância para se manter a confiabilidade dos dados. A capacitação permanente motiva os técnicos, que adquirem 
confiança com o uso de instrumental moderno. Existe uma regra tácita que demonstra que o aumento do custo e do 
tempo é compensado com acréscimo no momento de adaptar a informação obtida a nossas necessidades reais.

Recordemos que é absolutamente impossível avaliar a magnitude de um problema e planejar soluções se os pa-
râmetros de análise não forem confiáveis nem adequados. Pode-se, além disso, cometer erros involuntários ou não 
encarar ações em tempo e forma, o que é igualmente reprovável. Um conhecimento acertado do problema permitirá 
economizar tempo e recursos monetários e humanos que, se fossem escassos, poderiam ser destinados a outros fins.

Mandatos existentes internacionalmente e nos países que sustentam 
a necessidade de gerar informação

Apesar da existência de importantes antecedentes, o ano de 1992 marca um ponto de inflexão nessa questão, com a “Cú-
pula da Terra”, reunião que ocorreu no Rio de Janeiro (Brasil). Os presidentes e governantes dos países ali reunidos adota-
ram um plano de ação para o desenvolvimento mundial sustentável, o chamado Programa 21. Dali surgiu um programa 
de ação para minimizar as mudanças climáticas, proteger a biodiversidade e erradicar a geração de substâncias tóxicas.

No ano 2000, os países da América Latina e do Caribe signatários da Declaração do Milênio aceitaram cumprir 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que porpõe desafios e cada país para o ano 2015. Um desses desafios 
é “garantir a sustentabilidade ambiental”.

No ano de 2002, foi realizada a “Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável” em Joanesburgo (África 
do Sul).7 O objetivo era revisar o Programa 21 e renovar o compromisso dos Estados com o “desenvolvimento susten-
tável”. Entre as metas a serem alcançadas, foi colocado em destaque o acesso à água potável, bem como a valorização 
da saúde humana e, em particular, das políticas sobre a diminuição e a eliminação de substâncias químicas perigosas 
no ambiente. É posto em relevo, com relação à América Latina e ao Caribe, o fomento da cooperação Sul-Sul.7

Os temas da Agenda de Cooperação da Reunião de Ministros realizada em Mar del Plata, em 2004,8 incluem o 
compromisso dos governos para encarar políticas que são de sua exclusiva responsabilidade: a cooperação regional 
em temas primordiais (a preservação dos recursos hídricos, o manejo de substâncias perigosas, a saúde das crian-
ças), a alocação de recursos (humanos e orçamentários) para colaborar com a tarefa dos encarregados da tomada 
de decisões e a participação das organizações civis nos processos decisórios.

No cumprimento destes e outros acordos internacionais e como continuação de suas políticas de proteção da 
saúde ambiental, gerou-se nos países uma grande quantidade de legislação relacionada com esses fins. Quase todos 
os países da América Latina e do Caribe fazem referência, em suas constituições nacionais, ao compromisso com o 
cuidado do meio ambiente e a saúde da população. A título de exemplo e para não detalhar todos os casos, serão 
citados os casos da Argentina, do Brasil, do México e do Paraguai.

Um aspecto interessante é a diversidade de organismos governamentais que têm responsabilidades relaciona-
das ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável e se encarregam de executar os mandatos correspondentes. 
Em alguns países, a autoridade máxima é um ministro ou secretário de Estado. Em outros, esse poder é exercido 
por organismos colegiados dos quais participam distintas áreas da administração pública.

Quanto à descentralização necessária para a aplicação das políticas de desenvolvimento sustentável e meio am-
biente, torna-se evidente que a execução dessas políticas não pode ser levada a cabo pelo governo nacional, já que é 
impossível regular a legislação para todo o país, especialmente se for um território de grande extensão. Em termos 
gerais, pode-se dizer que, para as nações com regime federal (como ocorre com a Argentina, o Brasil e o México), 
existe legislação nacional e provincial ou dos estados, e esses dois códigos podem ou não coincidir. Nesses casos, 
também existe a legislação municipal. Para os países unitários, a legislação nacional é de aplicação global, mesmo 
que esteja previsto o ajuste de escala dos municípios. Essa distribuição é de tipo totalizante e, em vista dos diferentes 
matizes encontrados, é impossível efetuar uma classificação detalhada.9

A grande maioria dos países da região conta com leis ambientais gerais, que diferem em amplitude, sendo 
algumas muito mais detalhadas que outras. Dessas leis fundamentais e do acúmulo de leis e decretos específicos, 
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surge uma série de elementos de controle comuns a muitas delas. Em um exame rápido, observamos a seguinte 
temática comum a todas elas:

•	 Manejo de resíduos perigosos (incluindo os agentes patógenos). 
•	 Estudos do impacto ambiental para a radicação de indústrias. 
•	 Certificados ambientais e declarações ambientais juramentadas. 
•	 Registros de geradores e transportadores de resíduos perigosos. 
•	 Movimento transfronteiriço de dejetos perigosos (Convênio de Basileia). 
•	 Limites para a descarga de resíduos (sólidos, semissólidos e líquidos) em massas de água. 
•	 Classificação dos recursos hídricos de acordo com usos preestabelecidos. 
•	 Controle das águas para consumo humano. 
•	 Controle das emissões gasosas. 
•	 Presença de poluentes tóxicos na biota. 

Existem dois aspectos que, embora não se enquadrem nas leis sobre o meio ambiente, estão relacionados:

•	 A presença de poluentes tóxicos em seres humanos. 
•	 A atuação do poder judiciário como garantia do cumprimento das leis e sua necessidade de gerar provas periciais. 

Todas as atividades de controle efetuadas pelos organismos governamentais, as tarefas normais de geração 
de informação básica emergentes dos programas de monitoramento regular que cabem aos estados, os informes 
das indústrias privadas em conformidade com as permissões ambientais, as intervenções judiciais e um sem- 
-número de atividades requerem a geração de informação básica de forma constante. Para essa tarefa, são neces-
sários laboratórios, em sua maioria oficiais, que possam dar uma resposta rápida, suficiente, necessária, confiável 
e precisa.

Não é possível fazer cumprir as leis se o fundamento da prova é duvidoso. Recordemos que, em matéria de 
efeitos ambientais e de saúde, o avanço científico é constante, e cada novo poluente é acompanhado de uma lei nova 
e um mecanismo para verificar seu cumprimento.

Situação atual e perspectivas para a América Latina e o Caribe

O interesse no conhecimento da situação atual dos laboratórios que trabalham em áreas de interesse para a saúde 
ambiental nas Américas já é antigo, e existem algumas experiências nesse contexto.

No ano de 2000, foi realizado um exercício de intercalibração analítica, com a participação de 23 laboratórios 
regionais de nove países, sob a organização da Fundação Oswaldo Cruz, do GTZ e da OPAS, com a finalidade de 
comparar os resultados obtidos na determinação da concentração de chumbo no sangue humano. Esse exercício 
desenvolveu-se em duas etapas, em cada uma das quais foram enviadas duas amostras de sangue com concentra-
ções conhecidas de chumbo para análise. Os resultados obtidos na primeira etapa foram muito incongruentes: 
alguns laboratórios notificaram concentrações 40 vezes superiores ao valor real.10

Tomando como exemplo os valores extremos encontrados em uma das amostras padrão dessa etapa de 
testes (110 e 2.700 µg/l) e considerando que deve ser feita uma avaliação clínica e uma pesquisa ambiental, 
seguidas de medidas de reversão do problema, quando a concentração de chumbo no sangue é superior a 200 
µg/l nas crianças11 e a 300 µg/l nos trabalhadores com exposição ocupacional,12 é evidente que o resultado de 
uma avaliação de riscos e, por conseguinte, as medidas de mitigação necessárias para sanar o problema serão 
completamente diferentes.

A partir dos resultados obtidos na primeira etapa, adotaram-se algumas medidas que abarcaram a oferta de 
metodologia validada e normatizada e de amostras padrão para os laboratórios cujos resultados foram conside-
rados insatisfatórios. Essas medidas contribuíram de maneira notável para uma melhora substancial dos resultados 
notificados na segunda etapa.

Outro estudo consistiu na avaliação de 40 laboratórios de 18 países da região da América Latina e do Caribe, 
realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em conjunto com os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças e 
o CEPIS/OPAS.13 Ainda que em termos relativos o número de laboratórios participantes tenha sido aceitável, foi 
muito inferior ao previsto e sua distribuição não abarcou toda a região. Alguns países, como Jamaica, contribuíram 
com um número relativamente grande de laboratórios, enquanto outros que são importantes do ponto de vista 
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científico, tecnológico e regional sequer participaram. Desses laboratórios, apenas 14 disseram que já haviam im-
plantado sistemas de gestão da qualidade. Esse estudo mostrou que, em termos médios, a capacidade de medição de 
parâmetros ambientais básicos é de 86%: 37% para nutrientes, 68% para metais tóxicos em geral, 46% para chumbo, 
39% para cádmio, 39% para cobre, 30% para mercúrio, 20% para resíduos orgânicos tóxicos e pesticidas clorados, 
11% para fosforados, 51% para indicadores de carga orgânica e 62% para indicadores de qualidade microbiológica. 
Todos os laboratórios que participaram desse estudo faziam parte da Rede de Laboratórios de Ambiente e Saúde 
da América Latina e do Caribe (RELAC) e eram, em sua maioria, laboratórios dos ministérios de saúde e de meio 
ambiente, de empresas de água e de universidades. Foi constatado também que, em 58% dos laboratórios avaliados, 
eram utilizados métodos modificados sem qualquer tipo de validação prévia.

Outro estudo interlaboratorial realizado conjuntamente pelo CEPIS/OPAS em colaboração com o Organismo In-
ternacional de Energia Atômica (OIEA) mostrou que em torno de 25% dos dados de qualidade da água apresentavam 
um erro superior a 20%, com variações na aceitabilidade da informação, de acordo com a complexidade da medição.14

Enquanto na região da América Latina e do Caribe foram realizados numerosos esforços para melhorar a capacidade 
analítica e a garantia da qualidade dos dados notificados pelos laboratórios ambientais e sanitários, a capacidade, a confia-
bilidade e a comparabilidade para a medição de parâmetros ambientais em condições específicas ainda são limitadas.

Embora a organização e os procedimentos internos de um laboratório não se enquadrem nos objetivos deste 
capítulo, a fim de cumprir os requisitos que a informação primária deve reunir, os laboratórios analíticos devem 
demonstrar que contam com qualidade e competência comprovadas. Além de se aterem aos critérios de qualidade e 
comparabilidade dos resultados, os laboratórios que trabalham com amostras biológicas (humanas ou não) devem 
seguir os preceitos de biossegurança15, 16 e ética estabelecidos nos respectivos manuais e códigos de ética de cada 
profissão ou na legislação. 

Na publicação da Sociedade de Líderes da Saúde Pública, apresenta-se uma análise dos aspectos éticos da saúde pú-
blica.17 Ali se expõem de forma sucinta os princípios éticos que permeiam esses preceitos, enfocando os aspectos sociais 
e a interdependência humana, os fatores institucionais e a relação de interdependência entre o ser humano e o ambiente.

Tal como é estabelecido na norma ISO 15189, no anexo C, todos devem limitar-se aos princípios gerais da ética 
no campo da saúde, que consistem em proteger o bem-estar e os interesses do doente. Além disso, todos os doentes 
devem ser tratados com igualdade e sem discriminação. É igualmente importante que as fichas de identificação das 
amostras contenham apenas os dados essenciais e que o doente tenha conhecimento prévio da informação que se 
obterá e de sua finalidade. Nesta norma são abordados também os critérios éticos relativos à obtenção de amostras 
primárias, o informe de resultados, a salvaguarda dos registros de laboratório, o acesso a esses registros e o uso das 
amostras obtidas com objetivos diferentes do original.

Nos estudos em que são utilizados animais, os laboratórios devem seguir os preceitos da ética para estudos com 
animais. Há vários textos sobre esse assunto; por exemplo, o do Conselho de Nuffield sobre Bioética.18

Como muitas vezes os laboratórios de saúde ambiental manipulam equipamentos (cortantes, etc.), amostras 
(líquidos biológicos, etc.) ou reativos perigosos que podem trazer riscos para a saúde humana ou o meio ambiente, 
o manejo e a eliminação adequados dos dejetos e resíduos são igualmente importantes para evitar que se conver-
tam em uma fonte de contaminação indesejada. Por essa razão, é imprescindível que os laboratórios contem com 
manuais e dispositivos adequados para manejar seus resíduos, sejam de origem química ou biológica, pondo em 
relevo a importância da adoção de medidas para reduzir a produção de dejetos. Vários desses manuais podem ser 
encontrados facilmente na internet, por exemplo, o da Universidade Duke.19

Uma vez organizado de acordo com as normas internacionais, o laboratório deve ser credenciado para as pro-
vas e medições para as quais seja considerado competente, ou seja, ter o reconhecimento formal de que é capaz de 
realizá-las de forma competente.

Confiabilidade em laboratórios

A confirmação da credibilidade do laboratório realizada por um organismo nacional ou internacional devidamente 
aceito é uma etapa importante para o reconhecimento da qualidade do trabalho ali realizado e sua consequência 
é maior grau de confiabilidade para o usuário dessa informação. Os requisitos necessários para a credibilidade do 
laboratório são descritos amplamente em normas internacionalmente aceitadas, como as normas ISO, em particu-
lar a ISO/IEC 17025 para laboratórios de testes ou calibração, e a ISO 15189 para laboratórios de análises clínicas, 
ou as boas práticas de laboratório (GLP/OECD), e o laboratório tem liberdade para escolher o sistema que deseja 
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adotar. Ainda que haja algumas diferenças entre os requisitos enunciados na norma ISO 17025 e as boas práticas de 
laboratório, a sobreposição de ambos os sistemas é muito grande.20

Na América Latina e no Caribe, as normas mais amplamente adotadas são as normas ISO já mencionadas.
A credibilidade de um laboratório é confimada por um organismo de avaliação apenas quando esse organismo 

reconhece, por meio de provas, inspeções e avaliações, e manifesta que o referido laboratório satisfaz os requisitos 
de qualidade gerencial e analítica contidos na norma padrão para a realização dos testes, das medições ou das 
calibrações especificadas.

Como é de se esperar, o rótulo de credibilidade redunda em uma série de benefícios para o laboratório, posicionan-
do-o melhor diante de possíveis clientes que os laboratórios não qualificados nos concursos para projetos e serviços.

A credibilidade é um elemento de importância ainda maior para América Latina e o Caribe, porque, na maioria 
dos países da região, as decisões se baseiam em dados produzidos por uma gama de laboratórios diferentes, que 
vão desde os governamentais (instituições de pesquisa, universidades, hospitais, etc.) até os privados. É importante 
recordar que o fato de um laboratório estar qualificado não significa que todos os seus resultados sejam corretos, 
mas justifica maior confiança do usuário nos resultados.

A importância da qualificação é maior ainda quando se constata que muitos dos problemas que estamos 
experimentando atualmente não são de origem local, mas regional ou mundial, cuja avaliação requer a comparação 
de resultados produzidos por diferentes fontes. Sabe-se que as mudanças ambientais, sem precedentes na história 
humana, já estão afetando a saúde dos ecossistemas, o que tem grande repercussão na saúde e no bem-estar huma-
nos. As alterações antrópicas do ambiente têm levado à contaminação de alimentos, da água, do ar e do solo por 
substâncias químicas prejudiciais à saúde, expondo toda a biota a seus efeitos prejudiciais. Calcula-se que, como 
resultado desses efeitos, mais de dois milhões de pessoas morrem prematuramente, devido à poluição atmosférica 
(interna ou externa); está diminuindo a disponibilidade per capita de água doce devidamente tratada e a poluição 
da água continua sendo a principal causa ambiental de morte e de doenças; além disso, os biomas estão sendo 
objeto de uma exploração insustentável, cujos efeitos já estão sendo sentidos na biosfera de todo o planeta. As previ-
sões científicas mostram que, se não forem tomadas medidas de imediato para controlar os fatores de perturbação, 
esses efeitos poderão se estender para todo o planeta, em alguns lugares com proporções catastróficas.

Nas “Perspectivas do Meio Ambiente Mundial” essas situações são descritas com detalhes.5

Isso deixa clara a necessidade de tomar decisões com urgência para prevenir ou minimizar esses efeitos preju-
diciais. Com essa finalidade, frequentemente é necessário comparar os resultados obtidos em vários laboratórios. 
Dessa forma, é fundamental produzir a melhor informação científica possível, ou seja, garantir que os dados sejam 
obtidos a partir da utilização de critérios científicos reconhecidos, entre os quais se destacam a confiabilidade, a 
rastreabilidade e a comparabilidade.

Acredita-se que essas razões são suficientes para mostrar a necessidade de executar um plano estratégico de 
melhoria dos laboratórios regionais, para garantir que a informação produzida seja cientificamente congruente, 
atualizada e completa, evitando-se, assim, as decisões duvidosas e situações de conflito científico.

Ainda que vários laboratórios latino-americanos já estejam devidamente qualificados perante órgãos nacionais e 
internacionais e contem com todos os mecanismos de gestão da qualidade, não há nenhum que abarque toda a gama 
necessária para avaliar os efeitos do meio ambiente na saúde humana. Por conseguinte, acredita-se que a estratégia 
regional mais adequada é o acompanhamento e o monitoramento dos laboratórios por meio de provas de eficiência 
que integrem um plano estratégico regional. Esse modelo possibilitaria a garantia e a comparabilidade da informação 
gerada e favoreceria o fortalecimento dos laboratórios participantes. Além disso, em vista da complexidade dos riscos 
resultantes dos episódios de poluição ambiental e da diversidade do desenvolvimento econômico e social dos países 
do continente americano, a formação de redes de laboratório seria a maneira mais adequada de produzir a informa-
ção necessária para as decisões, levando-se em conta as peculiaridades regionais e as rígidas exigências científicas.

Essas redes facilitariam a cooperação técnica e científica formal entre os laboratórios participantes, possibili-
tariam o estabelecimento de sistemas de informação e de bases de dados regionais, incentivariam a equivalência 
metodológica e de qualidade analítica entre os laboratórios, contribuiriam para a aplicação de um sistema de 
gestão da qualidade (que agilize o intercâmbio de materiais de referência e a participação em provas de avaliação 
do desempenho dos laboratórios), promoveriam a elaboração de programas de educação contínua e favoreceriam o 
intercâmbio de experiências e de recursos, o fortalecimento de redes nacionais e a integração dos laboratórios nos 
programas de vigilância ambiental.
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Já se iniciaram algumas iniciativas para a formação de uma rede de laboratórios que reúna os países latino- 
-americanos e caribenhos, especialmente na área ambiental. Uma dessas iniciativas levou à criação de uma rede, 
denominada RELAC, constituída atualmente por 84 laboratórios de 18 países da região.

Contudo, cabe aqui perguntar se uma rede constituída por laboratórios de uma mesma especialidade científica 
(rede temática) poderia atender a uma demanda caracterizada pela complexidade das interações entre os diversos 
fatores que influenciam na saúde ambiental. Certamente a resposta será negativa, já que a complexidade da relação 
entre o ambiente e a saúde exige um enfoque multidisciplinar ou interdisciplinar e a participação de um número 
maior de interessados diretos, como se destaca em outros capítulos deste livro.

No subcontinente americano já existem algumas redes de laboratórios; por exemplo, a Rede Interamericana 
de Laboratórios de Análise de Alimentos (RILAA) e a RELAC, entre outras. Além dessas redes internacionais, a 
maioria dos países possui redes nacionais.

No Brasil, por exemplo, o Ministério de Saúde, por meio da Portaria 2.031 de 23 de setembro de 2004, instituiu o 
Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. Esse sistema é constituído por quatro redes nacionais: a Rede Nacio-
nal de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância da Saúde Ambiental, a 
Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária e a Rede Nacional de Laboratórios de Assistência Médica de Alta 
Complexidade. Em conformidade com o artigo 2, parágrafo único, dessa portaria, “estas redes se estruturaram em sub-
-redes por problemas ou programas, com a indicação dos respectivos laboratórios de referência, a área geográfica de ser-
viço e suas funções”. Dessa forma, se reconhecem a complexidade dos problemas de saúde ambiental, a necessidade  
de um enfoque múltiplo e de que as redes se formem com base na qualidade do problema a ser enfrentado.

Essa portaria estabelece a estrutura hierárquica das redes, a gestão do sistema e as funções das unidades labo-
ratoriais participantes.

A Portaria 70, de 23 de dezembro de 2004, da Secretaria de Vigilância Sanitária21 complementa a Portaria 2.031, 
estabelecendo os critérios para a habilitação dos laboratórios de referência nacional e regional para as redes nacio-
nais de laboratórios de vigilância ambiental e epidemiológica. O primeiro requisito para que um laboratório seja de 
referência é que tenha implantado um sistema de gestão da qualidade de acordo com as normas NIT-DICLA 083 
(laboratórios clínicos), NBR ISO-IEC 17025 (laboratórios de testes e de calibração) ou NIT-DICLA 028 (laborató-
rios de testes e boas práticas de laboratório).

Não obstante, a manutenção de um laboratório, e principalmente de uma rede de laboratórios, capaz de produ-
zir resultados e informação de boa qualidade, não é uma atividade de baixo custo e requer investimentos constantes. 
Em países com economias em transição ou em desenvolvimento, como é o caso da maioria dos países da região de 
América Latina e do Caribe, onde os problemas que demandam interferência urgente são muito maiores do que os 
recursos disponíveis, a disponibilidade de recursos para manter um laboratório, e principalmente uma rede de la-
boratórios, é muito limitada. Nesses países há tantos problemas urgentes a serem resolvidos e a quantidade de 
recursos que são necessários para enfrentá-los é tão escassa que, geralmente, é impossível estabelecer prioridades, 
já que sequer foi estabelecida nem atendida a prioridade mais básica, o que significa que haverá uma sobreposição 
e, muitas vezes, substituição de prioridades.

A poluição ambiental generalizada e as condições deficientes dos programas de saúde na maioria dos países 
são exemplos claros dessa situação. As atividades industriais que depredam o meio ambiente também são comuns, 
assim como a responsabilidade ambiental de alto risco. Consequentemente, os esforços devem centrar-se não ape-
nas na luta contra as doenças regionais endêmicas, mas também na prevenção da reincidência de doenças erradi-
cadas e do risco de exposição a substâncias tóxicas.

Nesse esquema não se priorizam as medidas de vigilância ambiental para abordar os casos mais urgentes. Isso 
tem repercussão direta nos laboratórios oficiais, que geralmente são obsoletos, incompetentes e inativos ou dis-
põem de recursos limitados.

Tal situação é obviamente difícil de manejar. No entanto, o estabelecimento de prioridades públicas deveria 
basear-se em resultados científicos confiáveis, incluindo os trabalhos científicos de boa qualidade levados a cabo 
por pessoal técnico capacitado. Independentemente de tais dados terem sido proporcionados por instituições pú-
blicas ou privadas, o que se deve valorizar é sua qualidade. 

No caso dos países da região latino-americana, praticamente todos os dados utilizados para estabelecer prio-
ridades foram obtidos de trabalhos e pesquisas realizados principalmente por instituições públicas (universidades, 
os próprios laboratórios estatais reguladores, hospitais, laboratórios institucionais, etc.), mesmo que alguns labora-
tórios privados tenham oferecido serviços analíticos com pesquisas de base contratual. A qualidade de tais dados 
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continua sendo, entretanto, incerta. Isso se deve ao fato de que a maioria dos laboratórios interessados nas áreas 
da saúde e do meio ambiente não tem implementando mecanismos ou sistemas de garantia da qualidade, o que 
dificulta, ou mesmo impossibilita, a comparação de provas entre laboratórios. Portanto, se tirarmos conclusões ou 
estabelecermos prioridades baseando-nos em tais resultados, as situações resultantes serão muito diferentes: pode 
ser válida uma prioridade que foi estabelecida com base em qualquer resultado?

Por outro lado, a prestação de serviços é uma necessidade, devido à falta de outras fontes internacionais e na-
cionais que permitam sustentar a infraestrutura material e humana de tais laboratórios. Por exemplo, na América 
Latina não há recursos setoriais para laboratórios públicos ambientais ou sanitários: ou esses recursos são insufi-
cientes ou são utilizados para outros fins.

A fim de superar essas dificuldades, é conveniente que os laboratórios adquiram instrumentos dimensionados 
para suas necessidades e que desenvolvam, validem e utilizem metodologias simples e mais econômicas, evitando 
a aquisição de equipamentos excessiva e desnecessariamente sofisticados. Igualmente importantes são o desen-
volvimento e a utilização de metodologias validadas de avaliação “in situ”, que possam ser utilizados tanto para a 
produção de informação final quanto para um exame preliminar, diminuindo, dessa forma, os gastos desnecessá-
rios no transporte e na conservação adequada das amostras. Infelizmente, ainda é muito comum em nossa região 
a compra de equipamentos, levando-se em conta não sua finalidade, mas características como a modernidade 
(o modelo mais recente é sempre mais atraente que os modelos antigos), a sofisticação, a automatização ou uma 
capacidade analítica superdimensionada (por exemplo, limites de detecção ou de quantificação muito mais baixos 
que os necessários). É importante recordar que essas características implicam um custo, geralmente em forma de 
metodologias apropriadas e uma manutenção onerosa, que pode ser incompatível com a finalidade do laboratório. 
Além disso, nem todos os laboratórios participantes de uma rede precisam ter o mesmo grau de sofisticação ins-
trumental. Ou seja, é desejável que haja uma hierarquização dos laboratórios da rede em função das metodologias 
adotadas e validadas que estabeleça uma dinâmica de cooperação entre eles.

Por outro lado, uma rede pode ser constituída exclusivamente por laboratórios públicos, ter uma composição mista 
público-privada ou pode ser constituída exclusivamente por laboratórios privados. Apesar de os interesses de os labo-
ratórios públicos e privados serem diferentes, a eficiência das diferentes formas da rede, no que se refere à produção de 
informação de boa qualidade, pode ser equivalente, de acordo com os mecanismos de controle da rede. Do ponto de vista 
econômico, uma rede constituída por laboratórios privados poderá, a priori, requerer um menor grau de investimentos 
financeiros, já que seu custo de manutenção pode ser distribuído entre todos os clientes dos laboratórios que a compõem. 
Existe, contudo, uma preocupação de que os resultados sejam tendenciosos, principalmente em países onde os interesses 
dos grupos econômicos são contrários aos da coletividade. Por outro lado, uma rede formada exclusivamente por labo-
ratórios públicos, além de contribuir para a formação contínua de pessoal e a manutenção de grupos de técnicos que 
dominem todos os aspectos dos processos decisórios, pode diluir o gasto de sua montagem e de sua gestão por meio da 
venda de serviços (realização de análises, venda de normas e materiais de referência e metodologias validadas, etc.) ou in-
clusive por meio do mecanismo conhecido como “quem polui, paga”. Esse princípio constitui um mecanismo importante 
para que os agentes econômicos tomem consciência dos riscos que geram e, assim, melhorem as medidas preventivas.

De qualquer modo, são necessários investimentos contínuos para que a rede, qualquer que seja sua consti-
tuição, funcione. Devido às características regionais, uma rede constituída somente por laboratórios públicos ou 
sem fins lucrativos pareceria ser a mais adequada para a região. Dessa forma, a venda ocasional de serviços deveria 
ser considerada como uma resposta de curto prazo para não excluir os esforços para a criação de mecanismos de 
financiamento mais estáveis e justos.

Somente com um trabalho integrado e coordenado, a região das Américas poderá contar com dados analíticos 
de boa qualidade suficientes. Assim será possível detectar problemas ambientais e de saúde em toda a região e pla-
nejar operações de vigilância da saúde humana e do meio ambiente. Na sequência, se propõe um plano desse tipo.

Plano estratégico regional: formação de redes e desenvolvimento 
da capacidade e da qualidade dos laboratórios de saúde  
ambiental da América Latina e do Caribe

O marco lógico que tem servido de base para o desenvolvimento do plano estratégico regional foi elaborado conjun-
tamente durante a oficina para o fortalecimento dos laboratórios de ambiente e saúde da América Latina e do Caribe 
(RELAC),22 realizado em julho de 2006, em Lima, no Peru, com a participação de representantes de 18 países da 
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região. Esse plano foi elaborado para enfrentar aquele que é considerado o principal problema da região, que inclui 
o desconhecimento em âmbito local dos riscos reais e potenciais de fatores ambientais na saúde pública; a falta de 
infraestrutura para medição de indicadores de controle e vigilância dos fatores ambientais que afetam a saúde pú-
blica, bem como de pessoal qualificado e de capital destinado ao desenvolvimento dos laboratórios; a necessidade de 
melhorar a capacidade, especialmente a qualidade analítica dos laboratórios; a maior participação das autoridades 
na implementação de sistemas de gestão de qualidade nos laboratórios e a necessidade de sistemas nacionais que 
permitam a certificação e qualificação de laboratórios ambientais.

Para superar os principais problemas e os pontos fracos observados na região da América Latina e do Caribe, 
foi considerado o fato de que o plano estratégico deveria incluir as atividades que se destacam a seguir:

1. Avaliação permanente da situação da informação analítica ambiental e biológica (inclusive ocupacional) e 
da capacidade e qualidade dos laboratórios nacionais públicos e privados, com base nos sistemas nacionais 
de qualificação, na legislação do país e na regulamentação vigente. 

2. Capacitação dos profissionais e técnicos dos laboratórios em sistemas de gestão de qualidade, qualificação 
segundo os requisitos das normas vigentes e metodologias de medição de parâmetros ambientais e biológicos 
em condições específicas. 

3. Desenvolvimento de projetos conjuntos, estudos interlaboratoriais, ferramentas de pesquisa e assistência 
técnica direta. 

4. Qualificação dos laboratórios para conquistar a comparabilidade da informação das matrizes dos entornos 
ambientais e biológicos. 

5. Alianças e acordos de cooperação com organismos de cooperação técnica e financeira: OPAS, OIEA, CAN, 
entre outros. 

6. Alianças e acordos com centros colaboradores e de excelência (por exemplo, laboratórios do Organismo de 
Proteção do Meio Ambiente e os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças [Estados Unidos], o 
Instituto Toxicológico de Quebec [Canadá], a Fundação Oswaldo Cruz e a Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental de São Paulo [Brasil], o Instituto Nacional de Higiene, Epidemiologia e Micro-
biologia [Cuba], a Comissão Nacional da Água e o Instituto Mexicano de Tecnologia da Água [México], 

Figura 8.4 Estrutura básica proposta para a rede aos laboratórios ambientais da América Latina e do Caribe
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o Instituto Nacional de Saúde [Colômbia],o Instituto Nacional da Água [Argentina] e instituições da Es-
panha), e com redes de laboratórios ambientais e biológicos com interesses comuns, como RILAA, RILCA 
e RACAL.

7. Interação com os grupos que demandam serviços (programas de vigilância da água, vigilância epidemiológica, 
vigilância ambiental, etc).

Com o objetivo explícito de garantir que a capacidade de medição dos parâmetros ambientais seja adequada 
para os problemas enfrentados pela região e que a qualidade analítica permita obter resultados confiáveis e com-
paráveis, que facilitem a adoção de decisões para a avaliação e o manejo de riscos associados à saúde pública, etapa 
considerada prioritária no momento atual. Para tanto, seria necessário e urgente incrementar o nível de conheci-
mento e competência técnica para responder aos requisitos em matéria de qualidade e disposições jurídicas de cada 
país; promover a avaliação, por meio de provas de desempenho, da qualidade analítica dos laboratórios; promover 
o desenvolvimento de redes locais; estabelecer e manter a cooperação técnica e científica entre os laboratórios; e 
contribuir para o fortalecimento dos sistemas nacionais de qualificação mediante a formação e a capacitação de 
uma equipe de avaliadores para os laboratórios e organismos nacionais de qualificação.

Com essas medidas, seria possível dar continuidade permanentemente ao suporte dos laboratórios am-
bientais e ocupacionais da região, bem como dos laboratórios capacitados em garantia de qualidade, amos-
tragem, medição de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e toxicológicos, com programas de controle 
de qualidade.

A partir dos resultados das deliberações conjuntas e para passar esses dados para a prática, foi elaborada uma 
matriz lógica do plano estratégico regional, na qual se destacam o fim, o propósito, os resultados e as atividades, 
assim como os indicadores, meios de verificação e pressupostos de tais ações.22

Conclusões

Nos últimos 20 anos, tem havido maior interesse dos poderes públicos dos países da região nos problemas ambien-
tais e de saúde nacionais, regionais e mundiais, o que se reflete na criação de organismos voltados para o manejo 
do ambiente; para a inclusão do problema ambiental nas constituições políticas que se reformularam; para a pro-
mulgação de leis ambientais; para a formulação de programas de educação ambiental; para atrair maior atenção da 
opinião pública, etc. Não obstante, a realidade mostra que na América Latina e no Caribe, a degradação ambiental 
tem continuado no ritmo de décadas anteriores e, em vários campos, tem se agravado ainda mais, o que traz pro-
fundas repercussões para a saúde.

Apesar do desenvolvimento que teve a legislação ambiental, seu grau de implementação, assim como o acata-
mento dos postulados da legislação, é baixo, e, portanto, a sociedade responsabiliza os organismos governamen-
tais de controle pelos resultados negativos.

Como geralmente aconteceu, os organismos ambientais da região foram criados posteriormente à década de 1980, 
durante a chamada “crise da dívida”, isso levou a reduções orçamentárias dos organismos governamentais e afetou dire-
tamente os recursos humanos e a infraestrutura, e aprofundou as dificuldades desses organismos para cumprir seu 
mandato.

Essa situação impediu a geração da informação básica necessária para a tomada de decisões e a própria apli-
cação das normas relacionadas ao ambiente e à saúde das populações. Por isso, para conseguir os recursos que são 
necessários é preciso ser criativo e otimizar os escassos recursos disponíveis.

Levando-se em conta que as relações entre a biota e o ambiente são muito complexas, que os riscos ambientais 
abarcam características próprias dos ambientes e das populações, que grande parte dos poluentes ultrapassa os 
limites locais ou regionais e que é muito difícil que apenas um laboratório possa satisfazer à demanda dos serviços 
analíticos no campo da saúde ambiental, é fundamental requerer o intercâmbio de conhecimentos e de experiência 
entre os países da região para que as decisões sejam baseadas em informação produzida por vários laboratórios.

As corretas decisões dependem da qualidade (confiabilidade, rastreabilidade e comparabilidade) da informa-
ção disponível e, embora na região da América Latina e do Caribe os laboratórios estejam melhorando, essas insti-
tuições ainda deixam muito a desejar para se alcançar as metas de qualidade analítica.

É importante considerar que a preparação de um laboratório para sua qualificação abarca uma série de etapas 
que podem ser incentivadas e facilitadas por meio da cooperação entre laboratórios. Por esse motivo, tem sido con-
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siderada uma estratégia regional para a geração de informação de qualidade a formação de redes nacionais e regio-
nais de laboratórios para conquistar a qualificação dos laboratórios associados. Entendemos que essa qualificação 
e as redes de laboratórios não são um fim, mas um meio para lograr o crescimento harmônico técnico e científico 
da capacidade laboratorial da região.

Deve-se implementar o Plano Estratégico Regional e aproveitar as experiências existentes de redes temáticas de 
laboratórios nacionais e regionais na região da América Latina e do Caribe. O que falta, em grande parte, é vontade 
política e a definição dos recursos para levar a cabo efetivamente as atividades prioritárias.

Devem ser constituídas redes integradas que permitam enfoques integrais, multidisciplinares ou interdiscipli-
nares mais adequados para enfrentar os problemas do meio ambiente e da saúde, em função das características do 
problema abordado, encarando-o de maneira ampla com a incorporação de maior gama de conhecimentos, sobre-
tudo em um continente ambiental e socialmente tão diverso como o americano.

A implementação e a manutenção de uma rede de laboratórios com as características desejáveis não são tarefas 
de baixo custo e requerem investimentos constantes e vontade política. Para isso, é preciso apelar para a vontade 
política e não esperar até que surjam problemas de saúde ambiental e suas possíveis ameaças para a saúde humana. 
É importante lutar para que se garantam os investimentos necessários para que os laboratórios possam responder 
plenamente aos desafios que enfrentam.

Portanto, é necessário que os encarregados de formular as políticas e tomar as decisões e implementar os 
programas de vigilância, prevenção e redução de riscos ambientais prevejam o desenvolvimento da capacidade do 
pessoal e dos laboratórios, para que as decisões sejam tomadas com menor grau de subjetividade.

A comunidade acadêmica deve desenvolver métodos novos, válidos e adequados para as características regio-
nais, bem como promover a formação contínua de recursos humanos e apoiar as redes nacionais dentro de suas 
especialidades.

Considera-se que o Plano Estratégico Regional tenha estabelecido e encaminhado as bases para o fortaleci-
mento dos laboratórios na América Latina e no Caribe. Ficam pendentes as definições dos aspectos políticos e 
econômicos para que a vigilância ambiental na região receba a atenção devida.
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9CAPÍTULO

A cidade na perspectiva dos determinantes  
da saúde

Jorge Jiménez De la Jara
Marisa Torres Hidalgo
Rodrigo Salcedo Hansen

“Pesa uma maldição sobre a cidade contemporânea. As cidades velhas estão sufocadas e as novas são 
horríveis. Assistimos a um festival de horror: contaminação atmosférica, acústica, visual e de violências de 
todos os tipos. Entretanto, isso não é uma razão para negarmos a mais bela invenção do homem.”

Renzo Piano, arquiteto genovês, em entrevista ao jornal Le Monde, 21 de junho de 1996 citado no livro La Cittá 
Gioiosa.1

197

Cidade como ambiente para o desenvolvimento humano  
e a saúde

Os assentamentos humanos constituem a principal modificação na vida social da humanidade ao longo do processo 
de desenvolvimento. Dessa constatação surge a necessidade de analisar o fenômeno da urbanização para conhe-

cer seus efeitos na determinação da saúde. Desde as civilizações clássicas, a cidade, ou a pólis, tem sido vista como o 
espaço ideal para o bom desenvolvimento do ser humano em seus aspectos físicos, sociais e espirituais. A praça pública 
é associada à interação social, o jardim, relacionado ao prazer e à meditação, a ágora existia para garantir o teatro e as re-
presentações, e os parques para a diversão e o ócio. Enfim, desde os gregos e romanos, a cidade é o centro do poder e da 
decisão, o espaço de determinação do destino humano. Por isso, sua deterioração e a perda de suas funções tradicionais 
são vistas como fatores que reduz as possibilidades de um crescimento saudável para as pessoas, em todos os sentidos.

A estreita relação entre cidade e desenvolvimento humano nasce tanto dos riscos quanto das oportunidades que o am-
biente urbano oferece para as pessoas em seu ciclo vital. Muitas são as razões pelas quais as cidades influenciam na saúde 
das pessoas e essas razões se referem, principalmente, às mudanças macro e microambientais que ocorrem nos ambientes 
urbanos, propósito deste livro. Dessa forma, a visão defendida neste capítulo apresenta interseções com muitos dos outros 
temas tratados nesta obra, com o propósito de estabelecer, especialmente, as principais correlações entre cidade e saúde. 

A cidade, com todas as suas complexidades, é o espaço privilegiado onde a sobrevivência humana e a qualidade 
de nossas sociedades estão em jogo. Tudo o que ocorre nesse espaço é crítico para as condições de saúde, estejam 
elas próximas ou distantes da vida biológica, social e espiritual do ser humano.

A cidade e o fenômeno urbano foram acelerados a partir do século XV e, posteriormente, conheceram novo 
salto com a Revolução Industrial do século XIX, evento histórico que gerou condições vantajosas para o acesso da 
população a diversos benefícios – situação que produziu impacto positivo na saúde –, mas também incentivou, pela 
aglomeração e pela superlotação, situações que facilitam o surgimento e a propagação de doenças, especialmente 
do tipo infectocontagioso. Os clássicos estudos das epidemias de cólera do londrino John Snow, por exemplo, 
levaram a importantes mudanças na provisão de água potável e esgotos, além de uma série de considerações sobre 
aglomerações próprias da pobreza. Foi precisamente nesse período que se iniciou a percepção das condições de 
vida e ambiente como determinantes das condições de saúde e causas de enfermidades.

A sequência de intervenções sobre o ambiente nas cidades conduziu a resultados positivos na diminuição das 
doenças infecciosas relacionadas à qualidade da água e a problemas de saneamento, e a isso se somou, posterior-
mente, o uso das vacinas. Assim, as populações urbanas entraram no mundo industrializado com uma signifi-
cativa diminuição das taxas de doenças transmissíveis e com o consequente progresso de outros indicadores que 
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fizeram emergir as condições crônicas relacionadas aos novos problemas do novo estilo de vida: o sedentarismo, 
a alimentação deficiente, bem como o abuso do tabaco, do álcool e de outras substâncias que causam vício. A re-
alidade da chamada transição demográfica e epidemiológica, especialmente por sua aparência irregular nos dife-
rentes espaços urbanos, é a característica principal da saúde da população desse período no início do século XXI.2 

Com as possibilidades de desenvolvimento humano, como, por exemplo, a melhor exploração das potencia-
lidades de uma pessoa em um ambiente protetor e estimulante, a cidade e o ambiente urbanizado oferecem muito 
mais oportunidades do que danos potenciais para a pessoa. Todos os programas de proteção social, especialmente 
nas etapas mais sensíveis do desenvolvimento social, funcionam com maior eficiência em ambientes urbanos. A 
proteção ao processo reprodutivo, a atenção e o estímulo precoce à criança, a educação intelectual e social da 
população, entre outros aspectos, são realizados com mais sucesso nas cidades do que no âmbito disperso das áreas 
rurais. Na tabela 9.1, podemos observar como se torna evidente a diferença dos índices de mortalidade infantil 
entre os habitantes das cidades e os das áreas rurais. A diferença nesses casos pode ser de até 100%.

No início do século XXI, a proporção de habitantes em assentamentos urbanos chegou a 50% contra 50% nas 
zonas rurais ou comunidades dispersas. Na região da América Latina e do Caribe, a população em áreas urbanas 
é bem maior, cerca de 80%. O processo de urbanização foi extraordinariamente rápido nas décadas recentes e esse 
crescimento claramente ultrapassou a capacidade de governar o processo de urbanização de maneira adequada, 
ou seja, com políticas de planificação urbana razoável. Este último aspecto gera preocupação, pois põe em risco 
a “Governança Urbana” como pré-condição para o êxito de políticas sociais, sobre o qual falaremos mais adiante.

Para Campbell e Campbell, as cidades do futuro terão formas muito variadas, mas contarão com densidade de 
habitantes por espaço cada vez menor, suas populações serão mais velhas e mais pobres, a natureza descentralizada 
do seu governo sobrecarregará os serviços de saúde, já que essa nova estrutura urbana está fortemente associada à 
emergência das doenças crônicas e não transmissíveis.3 

São especialmente preocupantes os desenvolvimentos urbanos insalubres típicos da segunda metade do século 
XX e das megacidades. Nas chamadas favelas, tugúrios, “vilas miséria” ou povoados jovens, segundo a denomi-
nação em cada país, vivem principalmente os migrantes do campo e se encontra a pobreza urbana com todo o seu 
rosário de desvantagens e desigualdades. Um terço dos habitantes das cidades, um milhão de pessoas, vive nessas 
formas não saudáveis de urbanização. As consequências dessa situação para a saúde foram analisadas pela Comis-
são de Determinantes Sociais da Saúde , Subcomissão de Health Urban Settings e Knowledge Network, entre 2005 
e 2008. Isso traz uma grande preocupação, pois, além de concentrarem os maiores percentuais de pobreza, esses 
aglomerados insalubres refletem a grande desigualdade das sociedades.4 

Outras iniciativas de análise das cidades se referem à qualidade de vida, da qual a saúde é um dos princi-
pais componentes. Entre essas iniciativas, está uma de longa data, chamada “Cidades Saudáveis”, que enfrentaram

Tabela 9.1  Mortalidade infantil e na infância segunda urbanização ou ruralidade na América Latina e no Caribe (taxas por 
mil nascidos vivos) 

América Latina e Caribe <1 ano 1-4anos

Urbano Rural Taxa Urbano Rural Taxa

Bolívia (1998) 53 100 74 20 38 28

Brasil (1996) 42 56 48 7 15 9

Colômbia (2000) 21 31 24 3 5 4

Guatemala (1998/99) 49 49 49 9 20 16

Haiti (2000) 87 91 89 27 65 53

Nicarágua (1997) 40 51 45 9 14 11

Paraguai (1990) 33 39 36 13 10 11

Peru (2000) 28 60 43 11 27 18

República Dominicana (1996) 46 53 49 9 18 13

Fonte: Estudos Demográficos e de Saúde; STAT compilador.
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o tema desenvolvimento urbano e sua relação com a saúde baseando-se em diagnósticos integrados e propostas de 
estratégia bastante difundidas.5,6

Seguindo a estrutura dos Determinantes Sociais da Saúde em sua expressão mais apropriada da cidade, organi-
zamos um capítulo de análise e relato da realidade sanitária dos habitantes da região da América Latina e do Caribe, 
trazendo alguns exemplos de políticas e soluções exitosas.

Relações entre cidade e saúde

A urbanização é um processo irreversível, que já se estende por vários séculos, e é nas cidades que se instala a res-
ponsabilidade de gerar saúde para as pessoas e as comunidades. Desse ponto de vista, a cidade apresenta oportuni-
dades de desafios, benefícios e danos para a saúde.

Entre os benefícios, podemos reconhecer todos os que são gerados pelo acesso a serviços básicos de urba-
nização (água potável, saneamento, energia, habitação) e oportunidades de serviços sociais básicos, como saúde, 
proteção social e segurança, bem como a oportunidade de participar de redes sociais comunitárias. Entre os riscos 
que foram emergindo progressivamente durante o desenvolvimento das cidades e que produziram efeitos contrá-
rios àqueles oferecidos pelos benefícios do processo de urbanização, estão a insalubridade das urbanizações não 
planejadas; a poluição ambiental, com efeitos prejudiciais principalmente para o ar; a superlotação em habitações 
precárias; a insegurança e o crime; a perda das redes de proteção com o surgimento de grupos violentos; os aci-
dentes de trânsito, entre outros. Essa simples enumeração nos mostra que muitos dos elementos mencionados têm 
caráter de proteção e de eventual dano à saúde das pessoas e comunidades.

A consciência de que esses elementos da estrutura e da funcionalidade urbanas são essenciais para determinar 
a saúde é um fato bastante antigo. Entretanto, a extraordinária velocidade com a qual crescem os assentamentos 
urbanos fez que os benefícios não fossem distribuídos, tampouco fossem acessíveis à totalidade da população que 
habita as cidades. Por isso, a iniquidade e a desigualdade passam a ser a tônica principal na análise do que ocorre 
nas cidades. O conceito de pobreza, definido primordialmente a partir da receita e da capacidade de adquirir uma 
cesta básica de alimentação, é analisado e utilizado para distribuir benefícios, principalmente em sua versão urbana.7 

Tradicionalmente, os profissionais da saúde lutam para adicionar anos à vida e vida aos anos das pessoas. Este 
último desafio transcende os campos tradicionais da medicina e convida ao trabalho colaborativo, transdisciplinar 
e transcultural. É nesse campo que a perspectiva da saúde pública tem todas as suas potencialidades para promover e 
proteger o ser humano na comunidade.

Desde os tempos remotos, as comunidades têm organizado seus assentamentos em torno de bacias de rios, 
e, a partir desses agrupamentos iniciais, chegaram a se formar grandes cidades. A cidade responde à necessidade 
do homem de viver em comunidade e os novos cenários urbanos se relacionam estreitamente com a qualidade de 
vida das populações. O habitante de grandes cidades se vê exposto a fatores de risco específicos, que dependem, 
em grande medida, dos condicionantes culturais e socioeconômicos. Estima-se que as grandes cidades continuarão 
aumentando em nível mundial, o que trará novos desafios para a Saúde Pública.

As cidades na América Latina

Descrever a realidade das cidades na América Latina é uma tarefa de enorme complexidade. Isso porque, além das óbvias 
diferenças em tamanho e população entre grandes metrópoles como Cidade do México ou São Paulo e pequenos povo-
ados semirrurais na América Central e na América do Sul, existem outras diferenças que fazem do fenômeno urbano 
latino-americano uma realidade não apenas heterogênea como também diferente e em permanente mudança.

Analiticamente, podemos compreender essa importante heterogeneidade à luz do grau de avanço, nas cidades 
da América Latina, de três processos de transformação e transições que já foram completamente concluídas nas 
cidades do mundo desenvolvido: a transição rural-urbana, a transição demográfica e a que se refere à passagem 
de cidades em via de desenvolvimento a cidades plenamente modernas. O avanço dessas transformações determi-
nará, em boa medida, os problemas e os desafios que cada cidade em particular deve enfrentar.

Do rural ao mundo urbano

A migração campo-cidade foi um processo que ocorreu no mundo desenvolvido, principalmente durante o século 
XIX e o começo do século XX. Assim, as cidades industriais, como Londres, na Inglaterra, passaram da casa de  
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1 milhão de habitantes até 1820, enquanto Chicago ou Nova York atingiram essa marca antes do início do século 
XX. No caso latino-americano, ao contrário, até 1900, somente três cidades haviam superado os 500.000 habitantes.8 

Na América Latina, a migração campo-cidade começa a ocorrer nos países mais avançados e modernos apenas a 
partir dos anos 1920, mas ainda é um fenômeno em desenvolvimento em outros países. Essa diferença histórica leva, 
atualmente, a taxas de urbanização radicalmente diferentes na região. A CEPAL,9 em suas projeções de urbanização 
para o ano de 2010, classifica os países da região em quatro grupos: em transição urbana avançada (taxas próximas a 
90% de urbanização, como apresentam Argentina, Chile, Uruguai ou Venezuela); em plena transição urbana (taxas 
de urbanização em torno de 75-80%, como Brasil, Colômbia, México e Peru); em transição urbana moderada (taxas 
entre 60% e 70%, como Bolívia, Equador, El Salvador e Nicarágua) e países em transição urbana atrasada (taxas in-
feriores a 55%, como Guatemala, Haiti e Honduras).

A taxa de urbanização é um fenômeno que deve ser considerado na hora de se compreender os problemas e os 
desafios que afligem as diferentes cidades do continente.

Assim, em termos materiais, é possível sustentar que aqueles países que ainda não completaram sua transição 
campo-cidade verão aumentadas suas necessidades de habitação de baixo valor, e esse continuará a ser um im-
portante desafio para o fornecimento de serviços básicos para as novas populações que chegam à cidade. Assim, 
em certos países, o significativo crescimento de “vilas misérias”, ou favelas, e outros assentamentos informais nos 
arredores da cidade não deve ser descartado.

Em termos socioculturais, a população migrante rural, com menor índice de educação formal e geralmente 
com menor qualificação profissional que os habitantes da cidade, propõe desafios relevantes para a política pública 
quando se consideram aspectos como a coesão e a integração social.

A Escola de Sociologia Urbana da Universidade de Chicago, há quase 100 anos, nos mostrou os custos sociais 
da migração da população rural para as grandes cidades.10 Provavelmente essas considerações permanecem válidas 
para se entender o fenômeno migratório: o habitante rural perde suas redes sociais e seus valores de referência 
quando se encontra em um ambiente no qual os valores comunitários e a homogeneidade social e cultural perdem 
importância, o que o leva a sentimentos de ansiedade e frustração. Assim, deparamo-nos com coletivos sociais que 
não somente chegam às cidades em situação de pobreza como também ingressam no universo urbano sem as suas 
referências culturais mais relevantes, o que dificulta ainda mais sua integração.

Dos “povoados jovens” para a cidade madura

Uma segunda transição que os países da América Latina estão experimentando, liderada por suas cidades, é o cons-
tante e radical envelhecimento de sua população. A redução das taxas de fecundidade e natalidade,11 bem como o 
aumento da expectativa de vida da população ao nascer, tem aumentado sistematicamente as taxas de idosos em 
todos os países da região.

Também nessa transição alguns países tomaram a dianteira: as porcentagens de idosos em países como Uruguai, 
Argentina, Cuba ou Chile são radicalmente diferentes dos números dos países mais pobres da região. Enquanto no 
Uruguai, até o ano 2000, os idosos contavam 17,2% da população, em Honduras essa cifra não alcançava 5,5%.12

No entanto, o envelhecimento da população propõe desafios antes inexistentes na América Latina. Em pri-
meiro lugar, os países devem lidar com porcentagens cada vez menores de população economicamente ativa, o que 
complica as possibilidades de desenvolvimento futuro. Isso implica também gerar recursos sociais suficientes para 
manter o nível de vida daqueles que deixam de trabalhar, como também recursos necessários para atender sanita-
riamente a uma população que, no campo da saúde, implica maiores gastos.

Além disso, e eis aqui um desafio de saúde pública que ocorre especialmente nas cidades, deve-se buscar manter 
o bem-estar físico e psicológico dos idosos, adaptando a cidade – tanto sua cultura quanto sua infraestrutura – a 
suas necessidades.

Os idosos devem ter lugares adequados para viver, movimentar-se, divertir-se, ter acesso a planos de saúde 
adequados, etc., e as cidades latino-americanas parecem pouco preparadas para enfrentar esse desafio.

Do subdesenvolvimento para a modernidade

Finalmente, a transição mais relevante que as cidades latino-americanas estão enfrentando, ou provavelmente irão 
enfrentar no futuro, está relacionada à passagem do subdesenvolvimento e da pobreza para sociedades e cidades 
plenamente modernas.
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Embora nenhum país da América Latina possa ser considerado uma sociedade plenamente desenvolvida, as 
diferenças entre países, como ocorre nos indicadores analisados anteriormente, também são significativas. 

Assim, por exemplo, as taxas de pobreza urbana dos diferentes países da América Latina mostram claramente 
três grupos: países pobres, com taxas de pobreza superior a 40% (como Bolívia, Haiti, Honduras, Nicarágua e 
Paraguai), países com pobreza intermediária, com taxas entre 35% e 40% (como Brasil, Equador e México), e países 
com baixos níveis de pobreza, com taxas inferiores a 25% (como Argentina, Chile, Uruguai e Costa Rica).13

Acompanhando de forma quase linear essa diferença nas taxas de pobreza, estão diferenças demográficas 
relevantes. Assim, por exemplo, enquanto nos países mais pobres da região a expectativa de vida ao nascer é inferior 
aos 70 anos, com uma expectativa mínima de 60 no caso do Haiti, as dos países mais ricos da região superam em 
todos os casos os 75 anos. Além disso, enquanto nos países mais pobres a taxa de mortalidade infantil em muitos 
casos atinge 30 em cada mil (sendo no Haiti 59 em cada mil), nos países mais ricos essas taxas são inferiores 
a 12 em cada mil.14 Cabe salientar que essa relação quase linear pobreza-baixos indicadores vitais não condiz com a 
realidade de Cuba, país que, com um baixo PIB per capita, ostenta uma expectativa de vida ao nascer de 77,5 anos 
e uma mortalidade infantil de 5,8 a cada mil nascimentos.15

Essas grandes diferenças estão relacionadas à maior capacidade dos países mais ricos de controlar as causas 
típicas de mortalidade no Terceiro Mundo, especialmente as doenças infecciosas e a desnutrição infantil.16 Assim, 
os diferenciais no acesso a redes sanitárias (ao menos nos centros urbanos), o gasto com saúde pública e a existência 
de planos sólidos de prevenção de doenças passam a ser pontos importantes a se analisar.

Com relação ao acesso a saneamento, enquanto alguns países alcançaram cobertura de quase 100% de água 
potável e esgoto nas áreas urbanas, em outros, a obtenção de água potável ou a contaminação de cidades com resí-
duos humanos continua sendo um problema central.17 Em relação ao gasto com saúde, a desigualdade é ainda mais 
drástica. Enquanto os países ricos da região destinam mais de US$150 per capita ao ano para a saúde pública, nos 
países mais pobres, de acordo com dados fidedignos, essa cifra não chega aos US$50 per capita, alcançando menos 
de US$25 em países como a Guatemala e o Paraguai.18

Essa enorme diferença entre os países e as cidades mais pobres do continente faz que os problemas sanitários 
enfrentados por essas diferentes regiões sejam radicalmente diferentes. Por um lado, nas cidades dos países mais 
pobres do continente, especialmente em seus bairros mais empobrecidos, acumulam-se doenças infecciosas, 
desnutrição e problemas de saúde, muitas vezes acompanhados de altas taxas de violência urbana, fenômeno que 
será abordado em uma seção posterior deste capítulo.

Já nos países mais ricos da região, começam a aumentar de forma substantiva diversos tipos de doenças associadas 
a maiores graus de desenvolvimento. Aumentam, por exemplo, os problemas psiquiátricos na forma de depressões 
e estresse, e se multiplicam as taxas de obesidade e mortes por ataques cardíacos, provocados em boa parte pelo 
sedentarismo da vida na cidade. Assim, enquanto a obesidade no Chile e na Argentina estaria afetando mais de 7% 
das crianças com menos de 5 anos, essaa cifra não chega a 2% em países como El Salvador, Honduras ou Colômbia.19

Apesar da enorme heterogeneidade sociodemográfica que marca as cidades dos diferentes países da América Latina, 
há algo que as unifica: os altos graus de desigualdade existentes na maioria dos países da região, não existindo no mundo 
uma região mais desigual que a América Latina. Nesse contexto, não é de se estranhar que, apesar de alguns progressos 
nos últimos tempos, somente a África Subsaariana apresente níveis de desigualdade superiores aos do nosso continente.20

Esses enormes graus de desigualdade produzem, mesmo nas cidades mais ricas do continente, problemas que 
são próprios do mundo em desenvolvimento. Muito provavelmente, esses problemas tenderão a se concentrar em 
certas zonas da cidade, como bairros pobres, favelas ou vilas miséria, regiões que muitas vezes possuem níveis de 
renda, educação e acesso a serviços muito semelhantes aos índices de cidades muitíssimo mais pobres.

No entanto, nos países mais pobres da região ainda surgirão problemas sanitários associados ao desenvolvi-
mento, muito provavelmente também concentrados em termos geográficos em algumas zonas da cidade, nesse 
caso, as mais ricas.

Determinantes sociais da saúde e cidade

A nova sistematização dos fatores condicionantes de saúde chamados “determinantes sociais”, segundo a escola de 
Wilkinson e Marmot, gera um esquema apropriado de análise para os fatores que, do ponto de vista das cidades, 
devem ser considerados. Esses autores apresentam uma lista de fatores determinantes e clássicos.21
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Tabela 9.2 Tamanho de população urbana e crescimento na região

População (em milhões) Taxa de crescimento (%)

1950 1975 2000 2030 1950-1975 1975-2000 2000-2030
Ásia 244 592 1376 2679 3,5 3,4 2,2
África 32 102 295 787 4,6 4,2 3,3
Europa 287 455 534 540 1,8 0,6 0,04
América Latina e Caribe 70 198 391 608 4,2 2,7 1,5
América do Norte 110 18 243 335 2 1,2 1
Oceania 8 15 321 32 2,5 1,7 1,1

Fonte: NRC 2003, Cities Transformed, Washington DC: Nacional Academy Press.

Tabela 9.3 Número de cidades segundo tamanho de população no mundo

Nível Econômico

Mais desenvolvido Menos desenvolvido

10 M> 21 4 17
5 – 10 M 37 6 31
1 – 5 M 496 118 378
0.5 – 1 M 507 107 400
Total 0.5 – 10 M 1.061 235 826

Fonte: NRC 2003, Cities Transformed, Washington DC: Nacional Academy Press.

•	 Gradiente social.
•	 Estresse.
•	 Primeiros anos de vida (0 a 8 anos).
•	 Exclusão social.
•	 Trabalho.
•	 Desemprego.
•	 Suporte social.
•	 Adições.
•	 Alimentação.
•	 Transporte.

Para a Comissão de Determinantes Sociais da Saúde da OMS, os determinantes podem se agrupar em dois tipos:
Estruturais, aqueles que geram estratificação social, como renda, educação, gênero, raça e sexualidade. Inter-

mediários, aqueles subjazem à estratificação social e determinam diferenças na exposição, bem como oferecem vul-
nerabilidade aos fatores que afetam a saúde, tais como condições de trabalho e de vida, habitação, acesso e atenção 
à saúde.

Uma análise superficial deles nos leva rapidamente à conclusão de que esses determinantes têm muito a ver 
com a cidade e seus principais elementos ambientais.

Por enquanto, todas as estruturas sociais e interações são fenômenos urbanos. O gradiente social, que nos leva 
a observar que maiores níveis de dependência geram maiores riscos de enfermidade e morte, é o mais importante, 
segundo esses autores. A constatação de que o trabalho e o desemprego impactam a saúde, bastante demonstrada 
na literatura, é também parte central dessa aproximação. O estresse, como mediador psico-humoral do dano para 
o organismo, assim como o conceito de exclusão social como fator intermediário e a capacidade protetora da exis-
tência de redes sociais para os indivíduos, também é considerado nesse esquema de análise. Por último, três fatores 
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intimamente ligados à vida nas cidades – como as adições, o transporte e a disponibilidade e o acesso a uma boa 
alimentação – entram nesse esquema de análise do processo saúde-doença.

A correlação entre os determinantes sociais e a saúde urbana foi analisada pela Rede de Conhecimento em 
Saúde Urbana da Comissão de Determinantes Sociais da Saúde (CDSS-KNUS). Esse exercício de análise das pro-
postas de políticas públicas e sugestões orientadas foi realizado no Centro Kobe da OMS, pelo falecido diretor da 
OMS Lee Jong-Wook, sob a inspiração do Sir Michael Marmott, e a discussão, nessa ocasião, foi dedicada a temas 
de urbanismo e saúde.22,23

Para esse grupo de trabalho, os principais aspectos a considerar nos assentamentos do ponto de vista da 
saúde são:

•	 As regiões do mundo com maior e mais rápido crescimento da população urbana são também as que têm o 
maior número de pessoas em condições de moradias precárias ou em favelas. Por isso, conclui-se que a ur-
banização, em si mesma, é um fator determinante das condições de saúde e que a pobreza leva à formação de 
favelas e favorece a má saúde. A relação entre essa urbanização não saudável e seu resultado se dá através 
de diversos mecanismos estruturais, ambientais, de trabalho e outros. As pessoas que habitam ou sobrevivem 
nessas condições não gozam do que se poderia chamar uma “cidadania plena.” 

•	 A pobreza urbana e a vida não saudável estão associadas à falta de poder para suas comunidades, as quais não 
têm voz nem capacidade para impor suas necessidades. O processo necessário para corrigir essa situação é o 
proposto pelo “Governo Saudável”, entendido como aquele que inclui em seus planos e programas as conside-
rações adequadas sobre a saúde para as comunidades.

•	 Os segmentos mais pobres da sociedade estão mais expostos às condições de ambiente que levam às doenças 
infecciosas, clássicas e emergentes, como SARS, HIV/SIDA e as pandemias já eminentes de gripe.

•	 A desproporcionada ocorrência de acidentes de trânsito por más condições das vias de circulação e pelo uso 
de veículos de maior risco, como bicicletas e motocicletas, é grande preocupação de saúde na cidade, especial-
mente entre a população mais pobre.

•	 A insegurança e a violência, consequências da falta de proteção e do controle progressivo de narcotraficantes nos 
espaços públicos, geram riscos para a saúde física e mental de habitantes de zonas pobres das novas cidades.

•	 A nutrição inadequada e insuficiente e a falta de acesso a alimentos saudáveis são outros dos desafios das zonas 
urbanas pobres. Por um lado, temos sérios problemas com desnutrição, por outro, com obesidade e sobrepeso: 
esse contraste é característico da falta de equilíbrio nas dietas. Isso afeta com mais intensidade as urbanizações 
pobres e marginalizadas das grandes cidades. Essa tendência se agrava com a falta de condições de segurança 
nessas cidades.

•	 Um elemento importante para correção das desigualdades em urbanizações pobres é o desenvolvimento de 
serviços de saúde próximos à população, com base na comunidade e com vocação para atender às necessida-
des primárias das pessoas, reforçando a promoção da saúde. Essa estratégia pode convocar as populações em 
torno de prestadores de saúde, de educadores e de líderes locais para a construção de políticas e intervenções 
voltadas para os serviços de saúde.

Habitação e bairro: unidade fundamental para o ser humano

Dentro das cidades, a unidade funcional do homem é a morada. A morada é o ambiente onde vive o ser humano no 
curso cíclico de sua vida e é um fator fundamental para garantir a qualidade de vida das pessoas. As características 
da habitação devem corresponder a necessidades culturais e demográficas de cada população. Por isso, as políticas 
sociais devem abordar o tema habitação como prioridade. Devem ser criadas políticas sociais que privilegiem a 
situação de grupos vulneráveis e tragam soluções integrais e inovadoras, e que também fomentem a participação 
inter-setorial e interdisciplinar.

A habitação, portanto, não é um problema de desenvolvimento urbano, mas constitui um desafio do próprio 
processo de urbanização. Se se deseja um ambiente saudável, é necessário incorporar à habitação saneamento 
básico, bem como espaços físicos limpos e estruturalmente adequados. Em torno da habitação se desenvolvem 
os bairros, ambientes onde grupos humanos que vivem em diferentes conjuntos habitacionais compartilham espa-
ços. No contexto dos bairros ocorre toda a dinâmica relacional que fomenta redes de apoio para a configuração de 
âmbitos psicossociais sadios, seguros e isentos de violência (abuso físico, verbal e emocional).
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Em geral, as cidades crescem quase espontaneamente ao ritmo da migração rural urbana, processo comum nas 
últimas décadas, e os governos não conseguem controlar esse processo. Assim, nascem os assentamentos marginais 
periféricos sem planificação adequada, sem serviços básicos, sem conexões nem transporte e, sobretudo com habitações 
sem nenhuma ou com baixa qualidade. No planeta, até o ano 2000 um milhão de pessoas vivia nessas precárias condi-
ções, com um custo em exclusão social e saúde enorme, produto justamente da situação de pobreza de suas habitações.

As carências e as deficiências na habitação e a falta de saneamento são determinantes reiterados do excesso de 
mortalidade, de fatores associados aos níveis de pobreza e da desigualdade territorial na América Latina e no Caribe 
(OPS/OMS: Saúde nas Américas, 1988). Foi com base nesse contexto que a Organização Pan-americana da Saúde 
fundou a Rede de Habitação Saudável a partir do seu centro de Habitação Saúde (CEPIS).24,25

Atualmente, o direito à habitação está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e é parte 
importante das aspirações de amplos setores das sociedades modernas. A habitação concebida como um bem in-
dispensável, que permite o gozo de outros direitos, é considerada parte importante do sistema internacional de 
proteção e promoção dos direitos do homem.

O ser humano tem o direito de acesso a uma habitação com posse segura, que se localize em um lugar seguro, 
que possua uma estrutura adequada e tenha espaços suficientes para desenvolver as necessidades do grupo familiar 
que a habita. É importante que a habitação tenha acesso a serviços básicos (água potável, eliminação de excreções, 
coleta de resíduos sólidos e drenagem), artigos para o lar e bens de consumo seguros, entorno adequado e higiene. 
Desde o momento do projeto da habitação, se introduzem a microlocalização e a construção, e logo se estendem 
os cuidados a sua manutenção. Trata-se de conceito relacionado ao território geográfico e social onde a habitação é 
assentada e aos materiais usados para sua edificação (segurança e qualidade dos elementos utilizados); ao processo 
construtivo, à composição do seu espaço, à qualidade dos acabamentos, ao contexto periférico global (comunica-
ções, energia, vizinhança) e à educação sanitária de seus moradores sobre estilos e condições de vida saudáveis.

Em 1995, a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) propôs seis princípios que identificam o risco na saúde:

1. Proteção contra as doenças transmissíveis, que inclui:

•	 Água potável segura.
•	 Eliminação de excreções.
•	 Eliminação de resíduos sólidos.
•	 Drenagem de águas superficiais.
•	 Higiene pessoal e doméstica.
•	 Preparação higiênica de alimentos.
•	 Salvaguardas habitacionais (espaços amplos, tetos, pisos, etc.).

2. Proteção contra lesões, intoxicações, doenças crônicas.

•	 Características próprias da habitação e de seu mobiliário (incluem a proteção contra as condições climáticas 
adversas e outros riscos ambientais).

•	 Contaminação do ar interior.
•	 Redução do risco de exposição a substâncias químicas.
•	 Proteção contra riscos quando se usa a habitação como lugar de trabalho.

3. Redução de fatores de estresse psicológico social.

•	 Evitar a superlotação.
•	 Sensação de segurança.
•	 Espaço recreativo particular social.
•	 Redução de ruídos, áreas verdes e acesso a serviços.
•	 Habitação fácil de limpar e organizar.

4. Melhora do entorno habitacional. Inclui a acessibilidade a serviços como:

•	 Serviços de segurança e de urgência.
•	 Serviços de saúde e sociais.
•	 Serviços culturais e recreativos.
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5. Uso adequado da habitação.

•	 A habitação só será saudável se seus habitantes a usarem adequadamente.

6. Proteção dos grupos populacionais mais expostos.

•	 Mulheres e crianças.
•	 Pobres.
•	 Populações deslocadas ou migrantes.
•	 Idosos, doentes crônicos e incapacitados.26

Entre as propostas de investimento para garantir essa visão holística do papel da habitação na sociedade, se 
encontra a iniciativa da Habitação Saudável. Essa iniciativa leva em conta as condições da habitação como con-
dicionante relevante para a saúde de seus moradores. A iniciativa da Organização Mundial da Saúde promove o 
fortalecimento de atividades que protejam a saúde no âmbito da habitação. Essa iniciativa foi apoiada por diversos 
governos da América Latina e contou com forte apoio político, bem como com grande participação e efetiva ação 
das comunidades. Diferentes grupos de profissionais de variados setores apoiam essa iniciativa e geram propostas 
inovadoras e sistêmicas para responder aos novos cenários urbanos.27 

A Universidade de São Paulo criou um centro especial para estudos relacionados às questões de urbanização 
(Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação em Cidades Saudáveis – CEPEDOC). Na Colômbia, a Universi-
dade do Valle, através da Escola de Saúde Pública, aborda temáticas relacionadas à promoção da saúde por meio 
do desenvolvimento local. Entre os problemas mais relevantes detectados encontram-se a satisfação da crescente 
demanda de números de habitações, a administração de programas especiais para grupos vulneráveis (pobres, 
idosos, incapacitados, emigrantes), a planificação e proteção de bairros com ambientes saudáveis. Na cidade do 
Rio de Janeiro, priorizou-se a intervenção em bairros onde existe muita violência e corrupção. Afim de poder in-
tervir nesses bairros, o governo investiu grande esforço para romper redes de narcotráfico para, posteriormente, 
atuar em apoio às famílias. Um exemplo de sucesso é o da antiga favela Santa Marta.

No Chile, nos últimos quinze anos, a produção em massa de habitações conseguiu reduzir o déficit habitacional 
e muitos governos latino-americanos estão copiando seu modelo de financiamento. A isso se soma o grande esforço 
governamental para prover com habitação grupos vulneráveis; por esse motivo, a política social da habitação foi 
considerada um sucesso. Entretanto, assim como alguns problemas foram solucionados, observou-se o apareci-
mento de novos problemas urbanos sociais.

É dessa forma que surgem os problemas dos “com teto”. Numa iniciativa inédita na década de 1970, o Ministério 
da Habitação e Urbanismo chileno criou um programa de poupança, subsídio e crédito. Esse programa prevê que em-
presários comprem grandes pedaços de terra na periferia da Grande Santiago, onde devem instalar essas novas soluções 
habitacionais. Por sua vez, esse fato criou segregação, fragmentação, insegurança e superlotação. Não foram incorporados 
aspectos como redes de apoio e mobilidade dos habitantes. Por isso, depois de vinte ou trinta anos vivendo em sua própria 
habitação, esses habitantes têm percepções diferentes sobre sua qualidade de vida. Considerando os usuários como agen-
tes sociais, alguns estudos mostram que 64,5% desejam abandonar sua habitação e seu bairro. Sentem insegurança, consi-
deram sua habitação pequena (13,4%), se sentem isolados da trama urbana e sentem falta de serviços e parques (12,4%). 

De outro ponto de vista, a qualidade da habitação é um aspecto relevante com relação à saúde das populações, 
sobretudo com relação ao risco de contrair infecções. Os artrópodes podem viver em habitações em más condições de 
construção. Na América Latina é conhecida como “ranchito chagásico” (cabaninha de chagas), uma habitação com pare-
des de barro e teto de palha ou sapé. Esse tipo de habitação é o lugar ideal para que viva e se reproduza o vetor biológico 
do parasita Tryponossoma cruzi. Essa foi a construção tradicional nos setores rurais da América Latina durante muitos 
anos. Os programas de controle antivetorial atuais constataram que, mesmo que se elimine o vetor causador da doença 
de Chagas intradomicílio, o artrópode volta ao peridomicílio.28 As condições de habitação também causam impactos 
sobre a transmissão de doenças entéricas, entre elas, parasitas e STH, sobretudo quando o piso das moradias é de terra 
e as condições de saneamento ambiental são precárias (água potável e sistema de esgoto ineficientes ou inexistentes).29,30

É necessário aumentar o conhecimento sobre o tema, investigando os fatores de risco nas habitações e seus im-
pactos na saúde, preparar guias sobre princípios da habitação saudável e fortalecer a comunidade com programas 
de capacitação a facilitadores e agentes comunitários. Entre as alternativas sustentáveis e saudáveis, encontram-se o 
fortalecimento do Fórum Ibero-americano e do Caribe para garantir melhores práticas no tema habitação saudável, 
bem como a promoção de ações comunitárias – incentivando, sobretudo, projetos de autoconstrução de habitações 
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saudáveis e de visão geral para a manutenção da saúde. Como linhas de ação, foram sugeridas a formulação de po-
líticas saudáveis, a execução de alternativas sustentáveis e saudáveis, o fomento do conhecimento do espaço público 
e dos vínculos estabelecidos pelos habitantes em relação aos sistemas espaciais.

O homem se apropria de sua habitação e vai deixando marcas nos lugares que habita. Busca também criar espa-
ços de privacidade para ele e seu núcleo familiar, além de agir na individualização de seu próprio espaço. Criam-se, 
então, transações entre o pudor e a visibilidade em relação a outros vizinhos. Em habitações sociais, existem espaços 
compartilhados onde são gerados encontros e desencontros. Tudo o que se relaciona à habitação (tamanho, distri-
buição dos espaços, equipamentos e seu armazenamento) influenciam na qualidade de vida e na saúde das pessoas, 
já que as protege de situações ambientais (temperatura, umidade, ventos, etc.), de agentes animais transmissores de 
doenças (ratos, artrópodes e outros) e de acidentes (escadas, janelas, balcões, etc.).31 A habitação deveria se adaptar 
ao homem nas diferentes etapas de seu ciclo vital, e também a família, em suas etapas do ciclo familiar, deveria se 
adaptar a isso, procurando uma habitação segura para crianças e idosos.32 

Para uma reflexão abrangente dessa situação, são necessários olhares intersetoriais e interdisciplinares, que 
abordem problemas complexos. Ducci et al.33 realizam um projeto de investigação na Vila Los Navios, comunidade 
da Flórida, região metropolitana do Chile. Essa vila representa centenas de vilas construídas no Chile. Esse assen-
tamento tinha 2.569 habitações básicas entregues em 1990 e foi criado por programas estatais. Conta com uma 
população de 13.000 pessoas. A partir de um diagnóstico elaborado com a participação da sociedade, concluiu-se que 
era difícil ter uma percepção exata da real situação dos habitantes. Ainda que a população parecesse ser de classe 
média, se observava nesse grupo a pobreza disfarçada, bem como situações de violência e insegurança – problemas 
muito difíceis de enfrentar e manejar. Nessa vila se observavam um isolamento funcional do resto da sociedade e 
uma carência de áreas verdes; somado a isso, adjacente ao bairro, como potencial fonte de acidentes, existia um 
poço arenoso de 250 m de diâmetro e mais de 50 m de profundidade.34 Situações similares foram vivenciadas em 
assentamentos construídos em ambientes arriscados para a saúde de seus habitantes, por exemplo, sobre antigos 
aterros, próximos a antigos depósito de chumbo (Arica, 2003). Essas situações ambientais afetam principalmente as 
crianças, que se encontram em fase de desenvolvimento.35

Em resposta a modelos de avaliação de assentamentos, o México propõe o modelo 3cv+2, 36 que permitiu 
que 52 empresas imobiliárias de alguns estados da República Mexicana conhecessem uma metodologia simples 
para assegurar a qualidade dos processos de construção da habitação. Ao longo dos dois anos e meio de sua uti-
lização, foram gerados, pela primeira vez nas empresas, relatórios de qualidade dos processos construtivos, o que 
levou ao aumento da qualidade da habitação, fato fisicamente perceptível para todos os envolvidos na produção  
dessas moradias.37 

Para ter habitações e bairros saudáveis, não somente a qualidade da habitação é relevante, mas também o tipo 
de convivência que existe neles. No Brasil, os projetos de edifícios de usos comunitários, como os desenvolvidos em 
Fubá, na Vila Olímpica do Caminho e no espaço de convivência Macacos, parte do projeto “Favela Bairro”, dão ên-
fase a programas de lazer e recreação como eixo para combater os problemas de marginalidade e pobreza urbana.38 
Partindo das “solicitações” dos habitantes e do esquema de leitura da estrutura do lugar, foi criado um partido 
urbano que integra todas as variáveis que intervêm na busca de articulação do físico com o social, configurando 
formal e espacialmente a solução de cada um dos diferentes aspectos (traçado das vias, urbanismo, paisagismo, 
edificações, espaços públicos e infraestrutura).

Com relação ao crescimento espacial das cidades, pesquisadores chilenos realizaram um estudo envolvendo 
várias metrópoles, como Santiago, Valparaíso, Concepción, e cidades intermediárias, como Chillán, Los Angeles e 
Temuco. A partir desse estudo, mostraram que o crescimento espacial das cidades produz:

•	 Mudanças no clima urbano e perda da qualidade do ar como consequência da emissão descontrolada de 
poluentes, geração de calor e diminuição das ilhas frias.

•	 Desaparecimento, redução e deterioração das camadas vegetais, incluindo terrenos de cultivo e áreas naturais – 
ecossistemas valiosos como zonas úmidas.

•	 Perda de serviços ambientais de qualidade das paisagens naturais no interior e ao redor das cidades.
•	 Perda da biodiversidade e redução e desaparecimento de hábitat, corredores e parques de vida silvestre.
•	 Geração do aumento de índices de segregação socioambiental no interior das cidades.
•	 Falta de justiça ambiental e concentração dos efeitos adversos – incluindo doenças relacionadas ao meio 

ambiente urbano – de forma discriminatória sobre os setores sociais mais vulneráveis. 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   206 17/10/2011   13:25:46



207A cidade na perspectiva dos determinantes da saúde

•	 Mercantilização crescente dos territórios, dos recursos naturais e dos serviços ambientais, sendo representa-
dos nos mercados apenas os usos de consumo, sem considerar os custos ambientas e sociais. Especulação e 
privatização de bens comuns.

•	 Crescente desacoplamento e contraindicações entre as estruturas e dinâmicas da natureza e os espaços. Supe-
ração da capacidade de carga e de resiliência dos ecossistemas urbanos. 

•	 Ausência de instituições e instrumentos de planificação, avaliação e planificação ambiental urbanos que sejam 
capazes de submeter a efetivas avaliações ambientais os projetos de investimento público e privado que per-
turbem seriamente o meio ambiente urbano.39

Essa realidade é aplicável à maioria das cidades latino-americanas e evidencia novos desafios.

Violência urbana e segurança (violência, crime e saúde)

Embora a associação entre cidades latino-americanas e criminalidade seja uma imagem forte e com base empí-
rica real, deve-se assinalar que o continente mostra uma realidade extremamente heterogênea a esse respeito, 
existindo momentos históricos e cidades cujas taxas de crime violento são relativamente baixas, enquanto outros 
momentos e cidades se apresentam como algumas das mais perigosas taxas do planeta. As altas taxas de crimina-
lidade tendem a se concentrar em alguns países, bem como nas grandes áreas metropolitanas, sendo as cidades 
pequenas ou povoados espaços ainda relativamente seguros. A exceção, obviamente, fica por conta daqueles 
países nos quais ainda existem focos de insurgência guerrilheira de base fortemente rural. Essa situação pode ser 
demonstrada ao se observar a distribuição de homicídios em cada 100.000 habitantes para diferentes cidades do 
continente (tabela 9.4).

Na última década, muito se escreveu sobre a periculosidade das cidades de alguns países da América Latina e 
suas consequências sociais e econômicas.40 As taxas de homicídio de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Me-
delín, Caracas, Cidade do México ou algumas cidades centro-americanas são mostradas diariamente nos meios de 
comunicação, se fazem filmes associados a esse fenômeno, escrevem-se livros e se desenham medidas de políticas 
públicas para combatê-los. A presença nessas cidades do narcotráfico ou de organizações que fazem do sequestro 
sua principal fonte de renda reduziu de forma sistemática a presença de turistas e investimentos estrangeiros, afe-
tando sobremaneira o desenvolvimento dessas regiões.41

Tabela 9.4 Homicídios em cada 100.000 habitantes

Cidade Taxa mais recente de homicídios  
em cada 100.000 habitantes

Recife 158
Medelín 104
Cidade da Guatemala 103
San Salvador 95
San Pedro Sula 90
Cali 91
São Paulo 55
Rio de Janeiro 53
Tegucigalpa 48
Lima 22
Cidade do México 18
Quito 16
Santiago do Chile 6
Buenos Aires 5

Fonte: BID 1999 – 2003 (Citado en Mockus & Acero, H, 2003).
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Entretanto, o aspecto mais impressionante do fenômeno da violência e da criminalidade em algumas cidades 
latino-americanas tende a esconder diversas realidades territoriais que habitualmente não são descritas e analisadas 
com a devida profundidade e que certamente impactam de maneira negativa a saúde da população.

Essas realidades locais estão associadas ao surgimento de um aparato territorial violento e marginalizado na 
América Latina, próprio de algumas cidades do mundo desenvolvido, em especial dos Estados Unidos, que vem 
substituindo a pobreza urbana do continente: o gueto.42 Esse novo aparato social-espacial se encontra presente na 
maioria das cidades do continente, inclusive naquelas nas quais as taxas de criminalidade (considerando a cidade 
em seu conjunto) são baixas.

A pobreza “guetizada” implica uma transformação na forma como são estabelecidas as relações interpessoais 
em determinado território, bem como na forma através da qual os habitantes de um território definem suas re-
lações com diferentes estruturas sociais e criam uma série de expectativas e valores que diferem do aceito como 
“normal” pela sociedade como um todo.43 Enquanto a pobreza tradicional escondia sua carência material na soli-
dariedade e na organização de seus residentes, a pobreza guetizada – propiciada pelo crescimento da desigualdade 
socioterritorial e pelas transformações estruturais da sociedade atual, especialmente o mercado de trabalho – gera 
desesperança, isolamento e certa transformação de valores que dificulta a inserção de seus habitantes na sociedade 
em seu conjunto.44 

Os três aspectos da vida de gueto que incidem de forma mais negativa na saúde das populações que habitam 
esses espaços estão relacionados à cultura da violência, do medo e das drogas.

A cultura da violência

Além do que tradicionalmente se considera como “criminalidade”, a vida do gueto se apresenta propícia para o 
surgimento de outras situações de violência, que muitas vezes não são consideradas pela literatura especializada.45 
A violência, organizada ou individual, muitas vezes associada ao consumo de drogas ou álcool, começa a ser algo 
constantemente presente na vida cotidiana, à qual se pode recorrer para a solução de qualquer problema ou para 
mitigar qualquer frustração.

Nesse contexto, o gueto se apresenta como um lugar no qual se verificam altos índices de violência fami-
liar,46 violência entre pares – especialmente entre adolescentes – ou onde as relações sociais cotidianas com o 
mundo exterior (professores, médicos, enfermeiras, etc.) adquirem um tom violento, originado na estigmati-
zação dos habitantes do gueto e na resposta desses habitantes à agressão de que são vítimas por parte do resto  
da população. 

Esta violência não só tem impacto direto e mensurável sobre a saúde da população como significativa atenção 
das clínicas e hospitais devido a violência doméstica, muitas pessoas vem paras estes centros por brigas de rua; 
tem também um impacto indireto, um corte psicológico, que tende a gerar padrões de violência que são difíceis de 
remover da política pública.

A cultura do medo

A violência dominante no exterior faz que muitas famílias, para se proteger e se distinguir daqueles envolvi-
dos em atividades criminais, decidam isolar-se do exterior. Constroem altos muros, grades, compram cães de 
guarda, etc.

Além do recolhimento, isolamento dessas famílias inclui a desconexão da realidade que as circunda. A frase 
“aqui eu não falo com ninguém” passa a ser comum, convertendo cada família em uma unidade isolada, carente de 
redes e de contato social. O medo faz que as pessoas deixem de ocupar os espaços públicos ou não saiam às ruas em 
determinados horários, o que contribui para que o espaço seja tomado de forma excludente por aqueles envolvidos 
com o crime. 

O medo também faz que os meios de transporte público deixem de circular em certo horário, bem como 
impede a polícia ou as ambulâncias de chegar a certas localidades e faz que o Estado perca presença no território. 
No campo da saúde pública, tempos atrás, somente nos preocupávamos com a existência e a disponibilidade de 
redes assistenciais para os setores mais pobres. Hoje, mesmo quando em vários países da América Latina uma parte 
importante da população pobre tem acesso a redes de saúde, essas redes não estão sendo utilizadas de forma ade-
quada, seja pelo medo de sair de seus lares em certas horas, seja pelo medo das represálias das quadrilhas a quem 
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entra em contato com um agente do Estado, como o médico ou a enfermeira. Assim, muitas pessoas que sofrem 
algum problema de saúde decidem esperar até a manhã seguinte para procurar os serviços de saúde, ou simples-
mente decidem fazê-lo em centros hospitalares distantes de seus lugares de residência, o que muitas vezes contribui 
para que alguns centros, especialmente os mais bem localizados, tenham entrado em colapso.

A cultura da droga

O consumo de drogas, em sua dimensão individual, é por si só um importante problema de saúde pública. As es-
tatísticas latino-americanas de consumo de drogas, em especial de cocaína, bem como as de violência associada ao 
consumo dessa droga, são impressionantes (tabela 9.5). Assim, aparecem em muitos países da região diferentes pla-
nos – especialmente em nível escolar – de repressão àqueles que produzem ou comercializam droga. Nesse sentido, 
se trabalha em dois planos ao mesmo tempo: desestimulando-se a demanda e reduzindo-se a oferta.

Entretanto, a droga deve ser entendida também em sua dimensão socioterritorial, relacionada a formas de vida 
e a sistemas de valores que imperam em algumas zonas urbanas. Numa análise microterritorial, existem territórios 
guetizados nos quais não apenas o consumo de drogas está socialmente legitimado, mas também a comercialização 
ou o negócio associado às drogas se converte na principal fonte de sustento de muitas famílias. Rompe-se, assim, 
a relação dessas famílias com o mercado de trabalho ou com os valores sociais associados a ele. Aparece, nesses 
contextos, o que denominamos “cultura da droga”.47

Num primeiro momento, a figura do narcotraficante, rico, criminoso e profissional, perde exclusividade no 
interior do negócio da droga, despontando também clãs familiares em situação de pobreza ou gangues que são, por 
sua vez, vendedores e consumidores de droga.

Além disso, entre os viciados e seus grupos sociais aparece uma despreocupação geral com aspectos básicos 
de cuidados pessoal, como a apresentação pessoal, uma boa alimentação ou uma adequada prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis. Finalmente, o consumo e a venda de droga acabam sendo legitimados pelo conjunto 
da comunidade e valorizados como mais uma estratégia de superação da pobreza ou de interação social com uma 
sociedade que nega outras vias de mobilidade.

Contudo, para superar essa situação de violência, medo e legitimação da droga não bastam os planos crimi-
nalísticos repressivos tradicionais, os quais, de qualquer maneira, nunca devem ser abandonados. A militarização 
do espaço urbano, como tem sido feito em países como Brasil e Colômbia, pode contribuir para a desarticulação 
de redes criminais ou reduzir a posse de armas em mãos particulares, mas isso é insuficiente na hora de gerar uma 
transformação de valor cultural que permita uma condenação total da violência urbana. Nesse contexto, por exem-
plo, é necessário avançar com novas formas de enfrentar o problema de bandos, gangues ou quadrilhas, entendendo 
que esses grupos, à parte do seu componente criminal, cumprem certas funções sociais importantes na formação 
da identidade marginal adolescente.48

Tabela 9.5 Consumo de cocaína em diferentes países

País

Uso indevido de cocaína em 
porcentagem da população de  

15 a 64 anos em alguns  
países selecionados

Espanha (mais alto da Europa e do mundo) 3,0
EUA (mais alto da América) 2,8
Inglaterra 2,4
Itália 2,1
Bolívia 1,9
Chile 1,76
Equador 1,2
Guatemala 1,2
Panamá 1,2
Austrália (mais alto da Oceania) 1,2
Venezuela 1,1

Continua
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País

Uso indevido de cocaína em 
porcentagem da população de  

15 a 64 anos em alguns  
países selecionados

Nicarágua 0,95
Colômbia 0,8
África do Sul (mais alto da África) 0,8
Israel (mais alto da Ásia) 0,6

Fonte: UNODC, 2007.

Assim, surgem em diversos países planos integrais de desenvolvimento urbano e de trabalho com áreas deterio-
radas da cidade. O plano “200 bairros”, no Chile, busca transformar certas áreas deterioradas por meio de um trabalho 
que inclui a melhoria das moradias e da infraestrutura, bem como pela implementação de planos de capacitação e 
emprego para a população. Outro exemplo é o plano “Favela Bairro” no Brasil, que busca a melhoria das condições de 
vida dos grupos urbanos vulneráveis através de sua ativa participação na solução de seus problemas. Há ainda o plano 
“Bogotá como vamos?”, na Colômbia. Esses são bons exemplos das políticas integrais de controle da violência urbana.

Outros fatores urbanos relacionados com saúde

A saúde nos centros urbanos admite diversas perspectivas, que tanto podem partir de sua casualidade quanto das 
intervenções preventivas ou paliativas possíveis. Nessa seção, examinaremos algumas delas. 

Obesidade, sedentarismo e doenças crônicas

Como consequência da urbanização, houve um aumento das doenças associadas ao “estilo de vida”, como por 
exemplo hipertensão, infarto agudo do miocárdio e similares, consequências de um modo sedentário de vida. Em 
zonas urbanas, observam-se uma diminuição da prática de atividades físicas e o abuso de jogos eletrônicos, além da 
grande número de horas passadas em frente ao televisor, ações que contribuem significativamente para diminuir o 
gasto energético. Essas condutas são observadas principalmente em crianças e adolescentes, mas também ocorrem 
em outras faixas etárias.

Nas zonas urbanas são frequentes o uso do automóvel e o escasso trabalho corporal, especialmente nos estratos 
mais altos da população, que é justamente o grupo social que tem uma ingestão energética mais elevada.49 Esses são fa-
tores de risco de obesidade e das doenças que dela derivam. Levando-se em conta que a obesidade é considerada hoje 
uma pandemia mundial e que deve ser controlada rapidamente, é de relevância considerar esse modo de vida urbano 
no projeto e também no reprojeto das cidades. Em contraposição a essa realidade, surgem iniciativas que promovem 
a atividade de pedestres nas cidades e convidam a recuperá-las para eles. Para tanto, são sugeridas medidas como:

•	 Proteger e garantir as boas condições das calçadas.
•	 Recuperar as esquinas e melhorar as condições dos cruzamentos de pedestre, deixando livres de veículos os 

espaços legalmente estabelecidos para os que andam a pé.
•	 Criar vias de pedestres.
•	 Permeabilizar as barreiras artificiais criadas principalmente pelas infraestruturas de transporte.
•	 Melhorar a acessibilidade ao sistema de transporte coletivo.
•	 Readequar legislações municipais.50

No Chile, o sedentarismo constitui um grave problema de saúde pública. As pesquisas feitas nos últimos anos 
pelo grupo Qualidade de Vida do Ministério da Saúde e pela CASEN (Caracterização Socioeconômica Nacional), 
em 2000, mostram que 73% da população não fazem nenhum tipo de atividade física, 18% realizam atividade 
física uma ou duas vezes por semana – os que jogam futebol ou saem para passear no fim de semana – e somente 
9% fazem exercício, durante 30 minutos, ao menos 3 vezes por semana. A última Pesquisa Nacional da Saúde, de 
2003, revela que praticamente 90% da população são sedentários, situação que aumenta com a idade e é melhor 
nas mulheres que nos homens. Em função dessas realidades surgem políticas de Estado orientadas para promover 
a atividade física e diminuir os fatores condicionantes do sedentarismo.

Continuação

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   210 17/10/2011   13:25:46



211A cidade na perspectiva dos determinantes da saúde

Desastres naturais, saúde e cidade

Terremotos, furacões, inundações, urbanizações mal planejadas, deslizamentos de terra, ondas de calor e de frio são 
exemplos de desastres naturais. A isso deveríamos acrescentar os desastres provocados pelo homem. Esses eventos 
passaram a ser um capítulo importante na organização de sistemas de saúde que bruscamente se vêm demandados 
pelas consequências dos desastres. Para isso, é preciso entender o que é a prevenção e a chamada preparedness, ou 
capacidade de resposta.

A cidade, por ser uma grande concentração de pessoas, enfrenta os desastres naturais com sérias consequên-
cias para a saúde de sua população. Mais ainda, muitas cidades, por carecerem de uma estrutura e planificação ade-
quada, devem sofrer o embate dos elementos desencadeados em piores condições de sobrevivência. Assim ocorre 
com os assentamentos urbanos espontâneos que vão se desenvolvendo em terrenos não aptos, como colinas, mor-
ros, próximos a cursos de água ou depósito de lixo e de resíduos tóxicos. Não há, na América Latina, cidade que não 
enfrente esse risco de realidade instável.51 

As cidades se veem expostas a desastres naturais e artificiais, o que conduz a uma situação de crise coletiva, 
na qual se exacerbam temores relacionados a imprevisão, tensão ambiental, dramatismo, confusão organizativa, 
esgotamento de recursos, hostilidade ambiental, falta de infraestrutura, etc. O impacto de cada desastre está inti-
mamente relacionado à natureza do desastre (tipo, dimensões) e à capacidade de resposta das redes de apoio das 
cidades (tabela 9.6). De acordo com a literatura, no mundo, a cada sete meses ocorrem desastres de grande enver-
gadura que afetam as cidades. Não há na América Latina cidade que não enfrente esse tipo de realidade instável.

Tabela 9.6 Classificação de catástrofes

Naturais Tecnológicas Complexas Mistas

Terremotos
Inundações
Furacões
Tornados
Tsunamis
Erupções vulcânicas

Incêndios
Vazamento de gás
Vazamento de substâncias perigosas
Acidentes aéreos, ferroviários, marítimos, de 
tráfego, múltiplos, de ônibus
Túneis

Terrorismo
Emergências complexas
Guerras
Epidemias

Secas
Desertificação
Incêndios florestais
Vazamento de aterro
Vazamento de petróleo
Campos de minas

Os desastres podem causar um número inesperado de mortes, lesões ou doenças na comunidade afetada, e 
essa situação pode exceder as capacidades terapêuticas oferecidas pelos serviços locais de saúde, o que demandaria 
ajuda externa.

Em um desastre, a infraestrutura local de saúde, como hospitais – que poderiam responder à emergência de 
forma oportuna –, pode ser destruída.

Alguns desastres podem produzir efeitos sobre o ambiente e a população ao aumentarem o risco potencial 
de doenças transmissíveis e oferecer perigos ambientais que incrementarão a morbidade, as mortes prematuras 
e incidem na qualidade de vida futura da população, produzindo escassez de alimentos e alterações traumáticas.

Como resposta, o homem criou o que se denominou gestão do caos, uma vez que se demonstrou que os danos pro-
duzidos por uma catástrofe estão diretamente relacionados à soma dos danos do sinistros mais os derivados de sua gestão.

A manipulação de desastres propôs uma interessante teoria, a Teoria da Vulnerabilidade, que propõe que os sis-
temas de baixa vulnerabilidade sofrerão menos danos que outros, mesmo diante de uma agressão de mesma inten-
sidade. Essa teoria é uma expressão matemática que se ocupa dos sistemas que apresentam um comportamento sem 
precedentes e aparentemente aleatório e permite identificar as variáveis nas quais é importante atuar oportunamente.52

Em todo desastre existe um agente que intervém com maior ou menor intensidade, ou em um tempo mais 
breve ou mais prolongado, o que produz na cidade situações de sofrimento coletivo extenso e variado, drama 
humano, desestruturação do trabalho, tempos de reabilitação muito extensos e muitas vezes abandono da região.

Diante de catástrofes, são importantes a avaliação do cenário e a valoração de riscos, o que compreende: a natu-
reza do acidente, o número aproximado de vítimas, a presença de perigos agregados e a vulnerabilidade ambiental, 
a presença ou não de serviços de salvamento e forças de segurança, o tempo estimado necessário para resolver o 
problema, as necessidades imediatas e a médio prazo.
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Entre as respostas que a comunidade organizada pode gerar se esperam: uma planificação prévia, o estabeleci-
mento da estratégia, garantia de segurança, organização de comando, socorro da população, controle de ambulância 
(circuito pós-carga). Propõe-se um enfrentamento profissional interdisciplinar específico para catástrofes, o que prepa-
raria a comunidade com estratégias de prevenção específicas para a eventual manipulação de desastres.53

Transporte urbano

O transporte urbano é um fator de grande importância para a qualidade de vida das pessoas, em especial da 
saúde da população. O transporte está muito relacionado à distribuição espacial da população, à extensão da 
cidade e aos deslocamentos que seus habitantes devem realizar, por exemplo, deslocamentos profissionais. A ges-
tão ambiental do transporte urbano deveria ser considerada um eixo importante no âmbito das políticas públicas 
de cada cidade. E assim, os engenheiros recordam que o objetivo do transporte urbano é mobilizar pessoas – e 
não veículos – com eficiência quanto ao uso de recursos, principalmente combustível e tempo; uso do ambiente 
(ar, solo urbano); segurança – minimizando os acidentes no trânsito – e igualdade social, com a mesma quali-
dade para todos (como os outros serviços públicos de distribuição como água, luz, gás, telefone).54

Lamentavelmente, esse tráfego de veículos nas cidades leva à degradação da qualidade de vida urbana, que se 
manifesta à medida que aumenta o grau de saturação, em impactos como:

•	 Congestionamento. Aumento do tempo de viagem, formação de filas e retenções involuntárias.
•	 Risco. Aumento do número e da gravidade dos acidentes de trânsito.
•	 Poluição. Aumento de emissões de poluentes atmosféricos.
•	 Ruído. Aumento do nível de ruído e vibrações nas ruas e edifícios.
•	 Segregação. Aumento na distância e no tempo de cruzamento dos canais de passagem de veículos.
•	 Intimidação. Diminuição do uso das ruas para outros fins (estar, brincar, passear).
•	 Intrusão visual. Diminuição do campo visual por veículos ou infraestruturas.
•	 Inacessibilidade ao transporte público. Dificuldade para usar os serviços de transporte público.
•	 A inovação ou implementação de novos sistemas de transporte urbano são desafios não isentos de problemas.

Foi assim com a implementação do transporte público em Santiago do Chile, a Transantiago, que gerou nu-
merosos problemas em 2007. Essa situação demandou a abordagem de cinco nós críticos: número insuficiente de 
ônibus, melhoria de frequência dos veículos, modificação dos percursos, descongestionamento do metrô, bem 
como oferta de mais informações aos usuários. A normalização do sistema foi gradual e com aumento paulatino de 
ônibus, ampliação dos horários, novos percursos, extensão dos percursos já existentes, aumento de frequências e 
redução dos tempos de espera nos pontos. A isso se somou a mudança dos contratos e das autoridades dos sistemas 
administrativo e financeiro.55

Oportunidades e estratégias para melhorar a saúde  
nas cidades

As cidades apresentam, no início do século XXI, uma oportunidade de realizar intervenções sanitárias muito im-
portantes. Além dos problemas descritos neste capítulo, as autoridades políticas e sanitárias precisam se preocupar 
em projetar e implementar uma política urbana saudável, que, entre outras coisas, apresente certos requisitos e 
aproveite as facilidades proporcionadas pela proximidade e agregação das pessoas nos espaços urbanos. Entretanto, 
essas intervenções devem estar no contexto de uma “governança” adequada, definida como o manejo adequado 
de processos e de instituições para conduzir a resultados positivos na saúde.56 Esse conceito também revitaliza a 
tradicional condição da participação comunitária através de mecanismos institucionais adequados ao espaço local 
e cidadão, além da retórica cujo efeito final no mundo foi escasso.

Um governo urbano pró-saúde é aquele que contempla, em seu plano de desenvolvimento, os aspectos de im-
pacto sanitário em suas políticas e planos declarados e explícitos. Aqui são recomendáveis todas as estratégias de 
desenvolvimento de espaços amigáveis para a realização das intervenções de prevenção: atividades físicas e acesso 
a mercados saudáveis e a instituições comunitárias com programas preventivos e capacidade para fomentar redes 
sociais de proteção. A planificação da infraestrutura com critérios sanitários ou de respeito pelas necessidades das 
pessoas em sua integridade implica condições de segurança, espaços de circulação confortáveis que protejam a 
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integridade física das pessoas e seus meios de locomoção alternativos, como as ciclovias, centros de serviços básicos 
próximos às populações e também as conhecidas e reiteradas características das habitações saudáveis.

A maior oportunidade para a saúde na cidade, além dos determinantes sociais já analisados, é provavelmente o 
acesso a redes de atenção à saúde no chamado espaço da atenção primária. Múltiplas avaliações apontam a neces-
sidade de reforçar essa estratégia, especialmente à luz dos 30 anos da declaração de Alma Ata, que deu sustentação 
política e global a esse esforço.57 Na perspectiva da construção de capital humano nas cidades e como ferramenta de 
consolidação de um dos pilares das políticas públicas pró-desenvolvimento, diversas experiências no mundo con-
cordam que é precisamente nas aglomerações urbanas, apesar de seus defeitos e dificuldades, que estão as melhores 
condições para implementar políticas efetivas de acesso e igualdade e, consequentemente, elaborar estratégias de 
combate à pobreza.58
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Resumo

Segundo o Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Mudança Climática das Nações Unidas (Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – IPCC), as previsões para 2100 afirmam que a tem-

peratura média do planeta terá aumentado entre 1,8ºC e 4,0ºC, o nível do mar subirá e os fenômenos hidrológicos 
extremos (inundações e secas) serão mais intensos. O número de vias pelas quais a mudança climática pode afetar 
a saúde das populações faz com que esse risco ambiental seja um perigo complexo e potencialmente grande para a 
saúde pública. As vias diretas por meio das quais a mudança climática pode prejudicar a saúde são: a morbidade e 
mortalidade relacionadas com o calor; os traumatismos e os problemas de saúde mental, que podem ser acarretados 
pelas inundações e tormentas; a contaminação do ar, especialmente pelo ozônio troposférico e potencialmente pelos 
aeroalérgenos (por exemplo, pólen e fungos); e doenças infectocontagiosas, particularmente as transmitidas pela 
água ou pelos vetores. A mudança climática também terá efeitos notórios na produção agropecuária, assim como 
na viabilidade da pesca. O número de pessoas afetadas pela fome poderia ser duplicado em meados do século. A 
preparação diante da mudança climática inclui tanto a redução das emissões de gases do efeito estufa quanto o pla-
nejamento de medidas de adaptação à mudança do regime climático. A avaliação integral dos efeitos da mudança 
climática global sobre a saúde terá de explicar, em última instância, tanto os benefícios como as consequências im-
previstas das mudanças na política energética, agrícola, de transporte e de outros setores relacionados com a saúde.

Tendências passadas e futuras projeções do clima

Na maioria das regiões, as temperaturas da superfície terrestre parecem ter sido mais quentes de meados até o 
final do século XX do que em qualquer período similar dos últimos 600 anos e, em algumas regiões, mais quentes do 
que em qualquer outro século durante vários milhares de anos.1. Essa tendência ao aquecimento está acelerando 
rapidamente. De 1995 a 2005, a temperatura média mundial aumentou 0,74ºC. De acordo com o Grupo Intergo-
vernamental de Especialistas sobre a Mudança Climática das Nações Unidas, as previsões indicam que, para 2100, 
a temperatura média do planeta aumentará entre 1,8ºC e 4,0ºC (Figura 10.1).

O aquecimento climático também terá um efeito sobre o ciclo hidrológico mundial. As altas temperaturas 
causam a evaporação da umidade do solo mais rapidamente (ocasionando graves secas), mas o ar quente pode 
armazenar maior quantidade de umidade e provocar fortes precipitações. Tais fenômenos “hidrológicos extremos” 
(inundações e secas) fazem parte, em grande medida, do cenário de mudanças climáticas e da preocupação funda-
mental dos profissionais sanitários. O aumento das temperaturas também faz com que o nível do mar suba devido à 
expansão térmica da água salgada e à fusão dos glaciares terrestres. Calcula-se que, no final deste século, o nível do 
mar terá subido entre 18 e 59 centímetros apenas em função da expansão térmica. Desde 1996, o nível do mar tem 
subido uma média de 2 mm por ano. A extensão do manto de gelo do oceano Ártico teve uma redução de 7,4% por 
década, e a cobertura de neve e os glaciares diminuíram em ambos os hemisférios.

Furacões e temperaturas da superfície marítima

A temperatura da superfície marinha aumentou de forma constante nos últimos cem anos e especialmente durante 
os últimos 35 anos. Entre 1995 e 2004, registrou-se a temperatura média da superfície do mar mais alta jamais

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   215 17/10/2011   13:25:47



216 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Figura 10.1 Mudanças de temperatura com relação à média correspondente a 1901-1950 (graus centígrados) de década 
em década das observações do período de 1906 a 2005 nos continentes, assim como em toda a Terra, na superfície terrestre 
mundial e nos oceanos (gráficos inferiores). A linha preta indica a mudança de temperatura observada, enquanto as cinzas 
mostram o intervalo combinado de 90% das simulações de modelos recentes. O cinza escuro indica as simulações que 
incluem fatores naturais e humanos, ao passo que o cinza claro indica simulações que utilizam somente fatores naturais. 
As linhas pretas descontínuas indicam as décadas e as regiões continentais para as quais há muito menos observações. 
(Reimpresso com autorização.)

Fonte: IPCC, Cuarto informe de evaluación, Resumo para responsáveis de políticas, 2007.

registrada.2 Os furacões só se formam nas regiões onde as temperaturas da superfície marinha são superiores a 
26ºC.3 Durante os últimos cinco anos do século XX, a atividade geral dos furacões no Atlântico do Norte foi dupli-
cada e no Caribe foi quintuplicada.4 A intensidade dos furacões também pode estar associada com as temperaturas 
mais quentes.5,6

Regiões vulneráveis e grupos

Segundo o Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Mudança Climática, algumas regiões e populações 
são mais vulneráveis que outras aos efeitos da mudança climática sobre a saúde.7 Entre elas, estão as seguintes:
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•	 Populações que vivem em regiões de alta endemia de doenças sensíveis ao clima (por exemplo, malária) ou 
regiões fronteiriças.

•	 Regiões nas quais se observou uma associação entre doenças epidêmicas e climas extremos (por exemplo, 
epidemias vinculadas ao El Niño).

•	 Lugares de risco devido às repercussões climáticas combinadas que afetam a saúde (por exemplo, tensões pela 
disponibilidade dos alimentos e pelo abastecimento de água ou risco de inundações costeiras).

•	 Áreas de risco devido a agressões ambientais concorrentes ou a tensões socioeconômicas (por exemplo, tensões 
locais derivadas das práticas de aproveitamento do solo ou de uma infraestrutura sanitária empobrecida ou 
sem desenvolvimento) com pouca capacidade de adaptação.

A mudança climática gera riscos diretos e indiretos para a saúde humana. Entre elas, é possível destacar: riscos 
derivados de condições meteorológicas extremas (como o calor e o frio extremos, tormentas, inundações e incên-
dios naturais provocados pelas secas); contaminação do ar e presença de aeroalérgenos; doenças infecciosas, em 
particular as transmitidas pela água, pelos alimentos ou por vetores; a desnutrição. Na América Latina, há regiões 
com vulnerabilidade específica a essas repercussões negativas sobre a saúde. Atualmente, as pequenas ilhas do 
Caribe são gravemente atingidas por episódios relacionados com o clima que afetam a saúde, como as doenças de 
transmissão hídrica e a mortalidade em consequência das condições climáticas extremas.8 Além da possível inun-
dação das ilhas do Caribe, as regiões costeiras da América Latina também estarão sujeitas à elevação do nível do 
mar e às inundações. Por outro lado, o rápido desenvolvimento de áreas urbanas que acabam se convertendo em 
bairros pobres, frequentemente se tornam vítimas de fenômenos meteorológicos extremos, como as inundações e 
os deslizamentos de terra.9 Os problemas de saúde associados à água não desinfetada corretamente também afetam 
esses bairros pobres urbanos. Neste capítulo, são abordados os riscos diretos e indiretos e continua-se com as pos-
síveis respostas de saúde pública às mudanças climáticas.

Climas extremos e saúde

Todas as populações do planeta já sofrem os efeitos das temperaturas extremas, das fortes tormentas, das secas e do 
aumento do nível do mar.

Ondas de calor

A relação entre a temperatura e a morbimortalidade acompanha uma curva em forma de J, com uma tendência 
mais pronunciada para temperaturas mais elevadas.10 Nos Estados Unidos, as ondas de calor causam a morte de 
mais pessoas do que os furacões, as inundações e os tornados juntos.

As doenças relacionadas com o calor vão desde o esgotamento pelo calor aos cálculos renais (que aumentam 
com a desidratação).11

O excesso de mortes costuma ser produzido durante as ondas de calor, definidas pela Organização Meteo-
rológica Mundial como períodos de cincos ou mais dias nos quais as temperaturas ultrapassam a média máxima 
(de 1961 a 1990) em 5ºC (9ºF). A onda de calor de Chicago de 1995 tirou aproximadamente 600 vidas em cinco 
dias, e, durante a onda de calor da Europa em 2003, calcula-se que morreram pelo menos 40 mil pessoas em 
apenas duas semanas.12

Nas áreas urbanas, o “efeito ilha de calor urbano” pode intensificar o calor como consequência dos edifícios, 
das atividades humanas e industriais e outros fatores. O asfalto negro e as demais superfícies escuras (estradas, 
estacionamentos e telhados) têm um albedo baixo (refletividade) e absorvem e retêm calor, voltando a emiti-lo 
durante a noite, momento em que, se não fosse por ele, os lugares afetados se resfriariam. Além disso, as áreas 
urbanas têm relativamente poucas árvores e, dessa maneira, percebem menos o efeito de refrigeração associado à 
evapotranspiração. Espera-se que o aquecimento do planeta aumente tanto o calor quanto a umidade, agravando 
o efeito das ilhas de calor e aumentando a agressão do calor às populações urbanas.13 Para o final do século XXI, os 
estudos de modelos fazem projeções de que o número de dias das ondas de calor poderá ser duplicado em Los 
Angeles14 e quadruplicada em Chicago,15 se as emissões não forem reduzidas. As pessoas que vivem nas cidades dos 
países em desenvolvimento podem ser especialmente vulneráveis à morbimortalidade durante as ondas de calor.

Em tese, em um mundo mais quente, a redução do frio extremo poderia diminuir o número de mortes cau-
sadas pelas baixas temperaturas. No entanto, os falecimentos na temporada de inverno não estão necessariamente
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vinculados ao efeito da temperatura (por exemplo, a gripe). Um estudo da mortalidade diária e dos dados meteorológicos 
realizado com 6,5 milhões de mortos em cinquenta cidades dos Estados Unidos entre 1989 e 2000 revelou uma diferença 
notável entre a mortalidade por temperaturas altas e a mortalidade por temperaturas baixas. Os pesquisadores desco-
briram que, em média, as ondas de frio haviam aumentado as taxas de mortalidade por temperatura em 1,6%, enquanto 
as ondas de calor haviam feito essas taxas de mortalidade disparar em 5,7%. Os invernos relativamente mais brandos 
atribuídos ao aquecimento do planeta têm pouca probabilidade de compensar os efeitos mais graves sobre a saúde dos  
verões extremos.16

Catástrofes relacionadas com o clima

Em média, as catástrofes ocorridas entre 1972 e 1996 em todo o mundo tiraram a vida de 123 mil pessoas por 
ano. A África apresenta as taxas mais elevadas de mortes relacionadas com as catástrofes,17 embora 80% das pes-
soas afetadas pelas catástrofes naturais estejam na Ásia. Para cada pessoa que morre em uma catástrofe natural, 
aproximadamente mil são atingidas,18 seja física ou mentalmente ou pela perda de propriedades ou meios de vida.

Os transtornos de estresse pós-traumático e outros transtornos psíquicos podem afetar substancialmente as 
populações, dependendo da imprevisibilidade do fenômeno, da intensidade da experiência, do nível de pertur-
bação pessoal e da comunidade e da exposição a longo prazo aos sinais visuais das catástrofes.19 Os sintomas dos 
transtornos de estresse pós-traumático chegam a atingir 75% das crianças e adolescentes refugiados.20 Nos países 
pobres, as catástrofes podem desencadear migrações populacionais em grande escala, frequentemente para juris-
dições despreparadas para recebê-las ou atendê-las. A desnutrição e as doenças infecciosas estão onipresentes nas 
populações de refugiados. Em termos gerais, as taxas brutas de mortalidade nas populações de migrantes podem 
chegar a até trinta vezes o valor inicial, e os mais afetados são os menores de 5 anos.21

Nos Estados Unidos, inclusive, foram observadas falhas no sistema depois dos furacões Katrina e Rita, quando 
2 mil estadunidenses morreram durante a temporada de furacões, ou seja, mais que o dobro do número médio 
de vidas perdidas com os furacões na União Americana.22 Um estudo revelou que os sobreviventes do furacão 
Katrina sofreram o dobro das doenças psiquiátricas em comparação com uma população similar em New Orleans 
antes desse furacão.23

Inundações

Os terrenos aluviais e as áreas costeiras constituem as localizações mais vulneráveis às inundações. A deteriora-
ção do ambiente local também pode contribuir significativamente para a vulnerabilidade. Por exemplo, o furacão 
Mitch, o de mais alto índice de mortos a assolar o continente americano nos últimos séculos, causou 11 mil mortes 
na América Central, e milhares de pessoas ainda continuam registradas como desaparecidas. Muitas mortes acon-
teceram durante as enxurradas de barro nas áreas desflorestadas.24 Nos Estados Unidos, a precipitação ocorrida 
em 1% dos fenômenos chuvosos mais intensos aumentou em 20% no último século, enquanto a precipitação total 
aumentou apenas 7%.

As chuvas intensas podem provocar inundações, que aumentam o risco de doenças transmitidas pela água, 
como criptosporidiose e a giardíase. Considerando 6,4 cm de precipitação diária como o limiar para que um 
fenômeno de transbordamento combinado da rede de esgotos seja iniciado, estima-se que a frequência dessas 
ocorrências em Chicago suba de 50% para 120% no final deste século,25 o que coloca em perigo a qualidade da 
água destinada ao consumo humano e aos usos recreativos.

Efeitos do clima sobre a qualidade do ar

O ozônio troposférico (O3) ou ozônio ao nível do solo é um exemplo de contaminante cuja concentração pode 
aumentar com um clima mais cálido. As emissões de compostos orgânicos voláteis biogênicos são sensíveis à tem-
peratura, e um aumento de apenas 2 ºC poderia gerar um aumento de 25% dessas emissões.26 Em circunstâncias 
propícias, níveis mais elevados de isoprenos originam níveis mais altos de ozônio. Por outro lado, a formação de par-
tículas também pode crescer com temperaturas mais elevadas, devido ao aumento da taxa de reação na fase gasosa.27

Nos Estados Unidos, o número médio de dias que excedem a norma de saúde ambiental de oito horas de ozônio 
poderia aumentar em 68% até 2050, devido ao aquecimento do planeta.28,29 Na Califórnia, as previsões são de que as 
temperaturas mais elevadas aumentem a frequência, a intensidade e a duração das condições que levam à contaminação 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   219 17/10/2011   13:25:48



220 Determinantes ambientais e sociais da saúde

do ar, aumentando potencialmente até 85% o número de dias sob condições que conduzem à contaminação do ar 
pela formação de ozônio troposférico em Los Angeles e San Joaquin Valley.30 Um estudo alemão também mostra 
aumentos das concentrações de ozônio em cenários de mudanças climáticas, com um aumento de ozônio máximo 
diário de 6% a 10% e, consequentemente, um número quatro vezes maior de dias com excesso de ozônio.31

Aeroalérgenos: os agentes biológicos presentes no ar, como o pólen e os fungos, podem aumentar com a 
mudança climática. Níveis mais altos de dióxido de carbono promovem o crescimento e a reprodução de muitas 
plantas, inclusive as que produzem alérgenos. Por exemplo, as plantas de ambrósia expostas experimentalmente a 
altos níveis de dióxido de carbono podem aumentar várias vezes a quantidade de pólen produzido. Talvez este seja, 
em parte, o motivo pelo qual são observados níveis crescentes de pólen de ambrósia nas últimas décadas.32,33 Em um 
estudo que compara zonas urbanas e rurais de Baltimore, observou-se que a ambrósia cresce mais rápido, floresce 
antes e produz mais pólen nas localidades urbanas do que nas rurais, provavelmente porque a temperatura do ar e 
dos níveis de CO2 são significativamente mais altos nas zonas urbanas.34

Doenças infecciosas

As doenças mais sensíveis à influência das condições climáticas não são as transmitidas por contato direto, de uma 
pessoa para outra, mas por meios diretos: doenças transmitidas pela água e pelos alimentos, assim como as doenças 
de transmissão vetorial.

Doenças transmitidas pela água e pelos alimentos

Nos sistemas de água doce, tanto a quantidade quanto a qualidade da água podem ser afetadas pela mudança 
climática. Nas águas marítimas, as mudanças de temperaturas e da salinidade afetarão os ecossistemas costeiros, 
podendo aumentar o risco do aparecimento de algumas doenças. A repercussão da mudança climática sobre a 
quantidade de água é relativamente direta.

Com relação à qualidade, muitos sistemas de água da comunidade estão supersaturados devido aos fenôme-
nos de precipitação extrema. A enxurrada pode exceder a capacidade do sistema de esgotos ou das estações de 
tratamento e é preciso considerar que esses ecossistemas foram projetados para descarregar o excesso das águas 
residuais diretamente nas massas de água superficiais.35,36 As bacias urbanas têm mais de 60% da sua carga anual de 
contaminantes durante os temporais.37 A turbidez também aumenta durante as tempestades e os estudos a associa-
ram a doenças em numerosas comunidades.38,39

As origens de todo tipo de doença de transmissão hídrica nos Estados Unidos são marcadamente estacionais, 
se agrupam em bacias-chave e estão associadas a precipitações intensas.10 Em maio de 2000, em Walkerton, On-
tário, as intensas precipitações combinadas com uma infraestrutura deficiente levaram à contaminação da água 
potável pelo E. coli 0157:H7 e Campylobacter jejuni  e a 2.300 enfermos e sete mortes.40

As precipitações intensas também podem contaminar as águas destinadas a usos recreativos e aumentar o 
risco de doenças,41 em função do aumento das concentrações bacterianas. Essa associação é mais forte nas praias 
próximas aos rios.42

Meios marinhos: nas três últimas décadas, a frequência da proliferação de algas nocivas e a sua distribuição 
mundial parecem ter aumentado e provocado mais intoxicações humanas.43 Os modelos elaborados nos Países 
Baixos preveem que até o ano de 2100 haverá um aumento das temperaturas estivais de 4ºC, que combinado com 
uma estratificação da coluna de água que duplicará as taxas de crescimento de várias espécies de algas nocivas de 
grande proliferação no Mar do Norte.44 Entre as biotoxinas associadas às águas quentes, também está incluída a 
ciguatera (uma das causas mais comuns de intoxicação não bacteriana transmitida pelo pescado), que poderia es-
tender seu raio de ação a latitudes maiores. Observou-se uma associação entre a ciguatera (intoxicação alimentar 
pelo peixe) e a temperatura da superfície marinha em algumas ilhas do Pacífico.45

Diversas espécies de Vibrio também proliferam nas águas marítimas quentes. Os copépodes (ou zooplâncton), 
que se alimentam de algas, podem servir de reservatórios de Vibrio cholerae e outros micro-organismos enteropa-
tógenos. Por exemplo, em Bangladesh, a cólera caminha paralelamente ao aumento estacional da temperatura da 
superfície do mar, que reforça as eclosões de plâncton.46 Outras espécies de Vibrio se estenderam até as águas do 
Atlântico Norte associadas à água quente.47 Por exemplo, em 2004 foi registrado um princípio de intoxicação com 
moluscos e crustáceos portadores de V. parahaemolyticus em Prince William Sound, Alaska.48 A temperatura da 
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água durante a temporada de pesca de mariscos de 2004 permaneceu acima dos 15ºC, ou seja, foi significati-
vamente mais alta que nos seis anos anteriores.48 Esses dados indicam o potencial que a elevação da temperatura 
da superfície marinha tem para aumentar o padrão de distribuição geográfica das intoxicações por moluscos e 
crustáceos e das infecções por Vibrio até as zonas temperadas e até mesmo árticas.

Outras doenças diarreicas também mostram sensibilidade à temperatura. Em 1997 e 1998, durante o fenô-
meno El Niño, as temperaturas de inverno em Lima (Peru) subiram mais de 5ºC acima do normal e a taxa diária 
de entradas nos hospitais por diarreia aumentou mais de três vezes em comparação com as apresentadas nos 
cinco anos anteriores49 (Figura 10.2). Os estudos de longo prazo da oscilação meridional El Niño (Enso) confir-
maram esse modelo. A oscilação meridional El Niño refere-se às variações naturais de ano a ano da temperatura 
da superfície do mar, da pressão atmosférica superficial, das precipitações e da circulação atmosférica através do 
Oceano Pacífico equatorial. Esse ciclo proporciona um modelo para a observação das mudanças relacionadas 
com o clima em muitos ecossistemas. O El Niño desempenhou um papel cada vez mais importante para explicar 
os focos de cólera nos últimos anos, provavelmente devido à mudança climática simultânea.50 No geral, são cada 
vez maiores os indícios de que a mudança climática pode aumentar o risco de doenças de transmissão hídrica, 
tanto em ecossistemas marinhos quanto de água doce.

Doenças transmitidas pelos alimentos: no Reino Unido, os pesquisadores descobriram que existe uma es-
treita relação entre a incidência de doenças transmitidas por alimentos e a temperatura do mês anterior à doença,51 
o que sugere deterioração ou intoxicação alimentar. Os casos de intoxicação alimentar notificados na Austrália, 
Europa ocidental e central e Canadá seguem uma relação quase linear para cada grau de aumento de temperatura 
semanal.9 Calcula-se que a temperatura tenha contribuído com o surgimento de 30% dos casos de salmonelose 
na maior parte da Europa continental, especialmente ao ultrapassar o limiar de 6ºC acima da média.52 A incidência 
mensal de intoxicações alimentares na Grã-Bretanha apresenta uma forte relação com as temperaturas registradas 
durante as duas a cinco semanas anteriores.51 Outros agentes transmitidos pelos alimentos, como o Campylobacter, 
também são estacionais, mas não estão tão fortemente vinculados às flutuações de temperatura. A deterioração 
dos alimentos depende da temperatura, pois as espécies de insetos ou de animais nocivos, especialmente moscas, 
roedores e baratas, aumentam o contato com os alimentos quando as temperaturas são mais altas.53

Doenças transmitidas por vetores

As condições ambientais têm muita influência sobre a transmissão de doenças por vetor, que incluem insetos ou 
roedores entre os “vetores” de transmissão. O tempo de incubação dentro do próprio vetor de um agente infeccioso 
normalmente é muito sensível às mudanças de temperatura e de umidade54 (Quadro 10.1).

Doenças transmitidas por mosquitos: considerando que os insetos têm sangue frio, a mudança climática 
pode alterar a distribuição das populações de mosquitos, modificar a frequência de picadura e a sobrevivência e 
encurtar ou prolongar o tempo de desenvolvimento do agente patogênico dentro do mosquito, o que determina, 
em última instância, a ineficácia.

Segundo a Organização Mundial da Saúde,55 a malária é a doença de transmissão vetorial mais sensível à 
mudança climática a longo prazo. A incidência da malária varia de acordo com a estação nas áreas de alta ende-
micidade. Em diversas regiões, observou-se que a malária varia como resposta às alterações do tempo atmosférico. 
Por exemplo, na região de Punjab (Índia), a precipitação excessiva da monção e a umidade elevada dela resul-
tante foram consideradas durante anos como os principais fatores do aparecimento de epidemias de malária. 
Nessa região, as epidemias de malária aumentaram aproximadamente cinco vezes no ano seguinte à passagem 
do El Niño.56

As populações do mosquito anófeles podem ser extraordinariamente sensíveis ao aquecimento climático. Um 
aumento de temperatura de apenas meio grau centígrado pode ser traduzido em um aumento na abundância de 
mosquitos de 30% a 100%, o que demonstra uma “amplificação biológica” dos efeitos da temperatura. Nos altipla-
nos africanos, onde as populações de mosquitos são relativamente pequenas, comparadas com as populações das 
terras baixas,57 tais respostas biológicas podem ser especialmente significativas para se determinar o risco de ser 
afetado pela malária.

Os efeitos da mudança climática mundial serão compreendidos em última instância no campo em escala local. 
Consequentemente, as paisagens da região devem estar incluídas nas análises. Na Bacia Amazônica, por exemplo, 
a incidência da malária flutua com os níveis de precipitação. No entanto, as diferenças regionais quanto à extensão
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Figura 10.2  Séries cronológicas diárias entre 1o de janeiro de 1993 e 15 de novembro de 1998 das internações por 
diarreia, temperatura ambiente média e umidade relativa em Lima, Peru. (Reimpresso com a autorização 
da revista Lancet.)
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Fonte: Checkley e cols., 2000).

das zonas úmidas e à água de superfície modificam o efeito das precipitações tanto quanto nas terras altas com 
escassas lagoas, a malária aumenta com a precipitação, ao passo que, nas regiões com zonas úmidas abundantes, 
a precipitação diminui a malária.58 Em essência, os efeitos do clima devem ser analisados no contexto dos dados da 
cobertura do solo local.

O clima afeta também os arbovírus que causam a dengue, a febre do Nilo ocidental, Chikungunya e a febre do 
Vale do Rift. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e os estudos de laboratório observaram que a 
taxa de replicação viral no mosquito aumenta diretamente com a temperatura. Foram elaborados modelos com 
base biológica para examinar a influência da mudança projetada de temperatura na incidência de dengue. Quando 
são vinculados às projeções de mudança climática futura, esses modelos indicam que aumentos relativamente 
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Quadro 10.1 Alguns efeitos do tempo atmosférico e do clima sobre os vetores e as doenças 
transmitidas por roedores.

Os agentes patogênicos transmitidos por vetores passam 
parte do seu ciclo biológico em artrópodes de sangue frio, 
que dependem de fatores ambientais. As mudanças no tempo 
atmosférico e no clima que podem afetar a transmissão das 
doenças por vetores incluem a temperatura, a precipitação, 
o vento, as inundações ou as secas extremas e a elevação do 

nível do mar. Além disso, os agentes patogênicos transmitidos 
por roedores podem ser atingidos indiretamente pelos deter-
minantes ecológicos das fontes de alimentação que afetam o 
tamanho da população desses roedores, pois as inundações 
podem deslocá-los e fazê-los buscar alimentos e refúgio em 
outros lugares. Todos esses efeitos são resumidos a seguir.

Efeitos da temperatura sobre os vetores e os agentes 
patogênicos transmitidos por vetores selecionados

Vetor

•	 A sobrevivência pode aumentar ou diminuir segundo as espécies.
•	 Alguns vetores têm uma sobrevivência maior a latitudes e altitudes mais elevadas com temperaturas mais altas.
•	 Mudanças na sensibilidade dos vetores a alguns patogênicos (por exemplo, temperaturas mais altas reduzem o 

tamanho de alguns vetores, mas diminuem a atividade de outros).
•	 Mudanças na taxa de crescimento da população de vetores.
•	 Mudanças na alimentação e no contato com o hospedeiro (que podem alterar a sobrevivência).
•	 Mudanças no caráter estacional das populações.

Agente 
patogênico

•	 Período de incubação extrínseco reduzido nos vetores com temperaturas mais altas.
•	 Mudanças na estação de transmissão.
•	 Mudanças na distribuição.
•	 Replicação viral reduzida.

Efeitos das mudanças de precipitação sobre os agentes 
patogênicos transmitidos por vetores selecionados

Vetor

•	 Maior quantidade de chuva pode aumentar o habitat das larvas e o tamanho da população de vetores por 
criação de um novo habitat.

•	 Excesso de chuva ou manto de neve pode destruir o habitat por inundação, reduzindo assim o tamanho da 
população de vetores.

•	 As precipitações escassas podem criar habitats, porque os rios secam e formam lagoas (malária da 
estação seca).

•	 A chuva escassa pode aumentar o número de mosquitos que se reproduzem em recipientes, porque obrigam 
maior armazenamento de água.

•	 As precipitações chuvosas podem sincronizar a busca de hospedeiro do vetor e a transmissão viral.
•	 A umidade mais alta aumenta a sobrevivência dos vetores; a diminuição da umidade a reduz.

Agente 
patogênico

•	 Há poucos efeitos diretos, mas existem alguns dados sobre os efeitos da umidade sobre o desenvolvimento do 
parasita malárico no hospedeiro (mosquito anófeles).

Hospedeiro
vertebrado

•	 Maior quantidade de chuva pode aumentar a vegetação, a abundância de alimentos e o tamanho da 
população.

•	 Maior quantidade de chuva também pode causar inundações e diminuir o tamanho da população, mas 
aumentar o contato com os seres humanos.

•	 A chuva escassa pode causar o desaparecimento dos alimentos e forçar os roedores a entrar nas casas, 
aumentando a contato com os seres humanos, mas também pode reduzir o tamanho da população.

Elevação do 
nível do mar

•	 Muda o fluxo dos estuários e altera as salinas existentes e as espécies de mosquito associadas, diminuindo 
ou eliminando os lugares selecionados de criação de mosquitos (por exemplo, habitat reduzido para 
Culiseta melanura).
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pequenos da temperatura nas regiões temperadas provavelmente aumentarão o potencial de epidemias, devido 
à introdução de vírus em uma população humana vulnerável.59 O modelo das populações de mosquitos Aedes 
quanto à variação do clima indica que existe uma forte associação entre ambos. E quando o modelo é aplicado 
retrospectivamente, essas mudanças estão fortemente correlacionadas com as mudanças históricas na incidência 
da dengue.60

O primeiro foco registrado do vírus do Nilo ocidental ocorreu nos Estados Unidos no verão de 1999, provavel-
mente como consequência do transporte aéreo internacional. Durante os verões epidêmicos de 2002 a 2004, os epi-
centros do vírus do Nilo ocidental situaram-se em locais com seca ou com temperaturas acima da média.61 Em 2002, 
apareceu nos Estados Unidos uma cepa mais virulenta do vírus do Nilo ocidental. As análises recentes indicam que 
essa cepa modificada originou-se claramente das temperaturas mais altas, o que sugere que um risco maior da doença 
pode ser resultante do aumento na frequência das ondas de calor no futuro.62

Durante a grave seca de julho de 2004, na África oriental, surgiu uma epidemia do vírus Chikungunya em 
Lamu (Quênia), em que foram infectadas cerca de 13.500 pessoas (75% da população).63 A análise das condições 
meteorológicas demonstrou que, durante o mês de maio de 2004, foram criadas condições de seca e calor que não 
correspondiam à época, especialmente na costa do Quênia.64 Essas condições podem ter favorecido práticas do-
mésticas de armazenamento de água perigosas, assim como a renovação pouco frequente desses armazenamentos. 
Além disso, o tempo seco e quente pode ter acelerado o desenvolvimento viral no mosquito Aedes. O vírus propa-
gou-se para as ilhas do Oceano Índico ocidental, depois para a Índia e, por último, para a Itália durante o verão de 
2007. Embora a função desempenhada pelas condições climáticas na Itália não seja clara, o sul da Europa estava 
passando por um verão excepcionalmente seco e quente.65

Doenças transmitidas por roedores

Os hantavírus estão presentes nas Américas e em todo o mundo. Grande parte das infecções é transmitida por meio 
da exposição às excretas infecciosas dos roedores e pode causar graves doenças com alta mortalidade nos seres hu-
manos. Na síndrome pulmonar por hantavírus, que surgiu recentemente no sudoeste dos Estados Unidos em 1993, 
as condições meteorológicas favoreceram o crescimento da população de roedores e a consequente transmissão de 
doenças que ocorreu depois das abundantes precipitações provocadas pelo El Niño.66

As inundações extremas ou os furacões podem levar ao surgimento de focos de leptospirose. Na Nica-
rágua ocorreu uma epidemia de leptospirose depois de intensa inundação em 1995. Em um estudo de 
casos, o risco de ser atingido pelas doenças aumentou 15 vezes pela necessidade de caminhar pelas águas  
de inundação.67

A peste é outra doença sensível ao clima que é transmitida pelas pulgas e está associada às populações de 
roedores, que constituem o principal reservatório da bactéria Yersina pestis. Segundo os dados climáticos obtidos 
graças aos anéis de crescimento das árvores, notou-se que, historicamente, durante as mais graves epidemias de 
peste do período da Peste Negra (1280-1350) as condições climáticas eram mais quentes e úmidas.68

Clima, sistemas alimentares e risco de desnutrição

É evidente que os cultivos e a produção pecuária são sensíveis ao clima e, portanto, sofrerão um grande impacto 
com a mudança climática.69-71 Algumas mudanças serão positivas e, outras, negativas, e a repercussão real sobre a 
produção de alimentos provavelmente vai variar de um lugar para o outro. As mudanças na produção de alimen-
tos dependerão de vários fatores fundamentais. Em primeiro lugar estão os efeitos diretos da temperatura, as pre-
cipitações, os níveis de CO2 (com relação, por exemplo, ao efeito fertilizante do CO2), a extrema variabilidade do 
clima e a elevação do nível do mar.72 Em segundo estão os efeitos indiretos das mudanças provocadas pelo clima 
na qualidade do solo, a incidência de doenças nas plantas e as populações de ervas daninhas e de insetos. Maior 
calor e umidade também aumentarão a deterioração dos alimentos (tratada na seção de doenças infecciosas, 
adiante). Nas duas últimas décadas, observou-se uma diminuição contínua na produção de alimentos na África, 
causada, em parte, pela seca persistente. Por sua vez, a qualidade nutritiva de alguns alimentos diminuirá com 
a mudança climática. Por último, deve-se examinar em que medida as respostas de adaptação estão ao alcance  
dos agricultores.
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Na atualidade, cerca de 800 milhões de pessoas estão desnutridas e as secas intensificarão esse enorme desafio 
sanitário.73 Aproximadamente 1.700 milhões de pessoas, um terço da população mundial, vivem atualmente nos 
países afetados pela escassez de água, e as previsões são de que essa cifra aumente para 5 bilhões74 em 2025.

Neste momento, a maioria dos cultivos está crescendo acerca do ideal térmico. Um estudo recente, no qual 
foram usados dados de 23 modelos mundiais de clima, mostra uma grande probabilidade de que as temperaturas 
médias da estação vegetativa no final do século ultrapassem as temperaturas mais quentes registradas entre 1900 
e 2006 (Figura 10.3).75 Espera-se uma diminuição do rendimento nos trópicos devido ao excesso de calor, Além 
disso, os cultivos podem ser prejudicados pelas inundações, pela erosão e pelos incêndios naturais. Os efeitos da 
mudança climática sobre a produtividade agrícola mundial variarão conforme as regiões; mais concretamente na 
África subsaariana e na Ásia meridional haverá diminuição da produtividade.76 A redução de produtividade re-
gional poderia desestabilizar a segurança alimentar em escala mundial.75 Calcula-se que, para a década de 2050, a 
mudança climática aumentará a porcentagem de pessoas em risco de passar fome dos 34% atuais até 64% ou 72%, 
sem levar em conta o potencial das intervenções de adaptação.77

Outra característica do crescimento dos cultivos submetidos aos efeitos da mudança climática refere-se ao valor 
nutritivo. O aumento dos níveis de CO2 reduz, em alguns cultivos, a incorporação de nitrogênio e dá origem a concentra-
ções proteicas inferiores. Os estudos realizados com a cevada, o trigo, o arroz, as batatas e a soja mostram que o conteúdo 
proteico é reduzido quando os cultivos crescem em atmosferas com concentração de CO2 alta e que a magnitude do efeito 
varia com as condições do solo, a qualidade do ar e outros fatores.79 Logicamente, esse efeito poderia ameaçar ainda mais 
o estado de nutrição daquelas populações que dependem dos cultivos para garantir seu consumo mínimo de proteína.

Pesca, aquecimento e acidificação dos oceanos

A ameaça da acidificação oceânica em função da maior concentração de CO2 na atmosfera foi reconhecida mais ou 
menos recentemente. Durante os últimos 250 anos, a captação do carbono antropogênico reduziu o pH oceânico 
em 0,1 unidades, uma tendência que continua. Os cenários do Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre 
a Mudança Climática preveem uma diminuição do pH da superfície oceânica mundial de 0,14 a 0,35 unidades ao 
longo do século XXI. Embora os efeitos da acidificação marítima não sejam completamente entendidos, acredita-se 
que esse processo possa ameaçar os organismos marinhos que formam conchas (por exemplo, corais) e as espécies 
que dependem deles.79 Há ainda outros aspectos da mudança climática que também podem ameaçar as populações 
de peixes. Por exemplo, a recente desaceleração da Corrente do Golfo e do Atlântico Norte pode reduzir a abun-
dância de plâncton, principal fonte de alimento para muitas larvas de peixes.80 A diminuição das populações dessas 
larvas afetará também a capacidade de recuperação das populações de peixes superexploradas.

Os perigos que assolam a pesca mundial ameaçam, consequentemente, as populações costeiras e insulares, cuja 
principal fonte de proteína vem da pesca. Em todo o mundo, o pescado representa 16% da proteína de origem ani-
mal consumida, com uma proporção maior em algumas regiões – por exemplo, 26% na Ásia. A mudança climática, 
juntamente com outras pressões como a sobrepesca, pode ameaçar seriamente essa fonte de alimentação das pessoas.

Estudo de casos

Os exemplos específicos da América Latina destacam algumas das formas de repercussão da mudança climática 
sobre a saúde na região latino-americana.

Caso 10-1

DENGUE NO CARIBE

Segundo cálculos aproximados da OMS, 2.500 milhões de pessoas correm o risco de contrair a dengue nas regiões 
tropical e subtropical.81 A temperatura e a precipitação afetam a dengue. Portanto, fenômenos como a oscilação 
meridional El Niño afetam a distribuição do vetor da doença e a sua incidência. De acordo com o informativo 
mais recente do Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Mudança Climática, o aumento previsto 
da temperatura tem implicações por favorecer a maior abundância de vetores e o aumento da dengue (2007).
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Figura 10.3 Comparação de cartogramas com emissões (por país) acumuladas de dióxido de carbono (CO2) sem 
redução no período de 1950 a 2000* em relação à distribuição regional de quatro efeitos sobre a saúde sensíveis ao clima 
(malária, desnutrição, diarreia e mortes em terra devidas a inundações).

a) Fonte de dados das emissões de CO2: Marland, G. et al. Emisiones mundiales, regionales y nacionales de CO2 de combustibles fósiles”. 
In: Tendencias: compendio de datos sobre cambio mundial. Centro de Análise de Informação de dióxido de carbono, Laboratório Nacional 
Oak Ridge, Estados Unidos, Departamento de Energia, Oak Ridge, Tenn., Estados Unidos, 2007.

b) O “cenário tendencial” de emissões de gases de efeito estufa do Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Mudança Climática, “IS92a” 
e o modelo de circulação geral HadCM2 do Hadley Centre do Reino Unido foram usados para calcular mudanças climáticas com relação aos 
níveis dos “valores de comparação” de 1961 a 1990 dos gases do efeito estufa e das condições climáticas associadas. Os estudos quantitativos 
existentes das relações entre o clima e a saúde foram usados para calcular as mudanças relativas nos casos de diarreia, malária, inundações no 
interior e costeiras e desnutrição, entre os anos 2000 e 2030.82 Esta é apenas uma lista parcial das possíveis consequências para a saúde e há incer-
tezas significativas em todos os modelos fundamentais. Por conseguinte, essas estimativas devem ser consideradas como um cálculo conservador 
aproximado da carga para a saúde da mudança climática.

* Com o objetivo de agregar os dados dos países que moveram as suas fronteiras entre 1950 e 2000, foram feitas duas modificações baseadas 
nos métodos descritos em Smith, 1991 e 1996. Primeiro, para os países que se unificaram durante o período de 1950 a 2000, como a Alemanha, 
a soma das emissões de carbono dos países antes da unificação foi agregada às das emissões de carbono acumuladas depois da unificação. 
Segundo, para os países que se separaram (como os da ex-URSS), a emissão acumulada total de carbono antes da dissolução do Estado unificado 
foi distribuída proporcionalmente entre os Estados-membros, com base nas populações do ano 2000. Por sua vez, a porcentagem de popula-
ção de um país com relação à soma das populações dos outros países que se separaram da União determinou o peso das emissões de carbono 
atribuído a essa nação.
Para compensar as lacunas nos dados dos países que não modificaram as suas fronteiras, mas que não coletaram dados da emissão durante alguns 
períodos, foram aplicados para os dados dos anos em branco os métodos de regressão descritos em Smith, 1996.

Bilhões de toneladas de carbono

Mortalidade por milhões de habitantes
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O número de casos de dengue foi aumentando significativamente no Caribe e os quatro sorotipos estão 
presentes na região (AIACC, 2006). Barbados, Granada, Guiana, Suriname e Trinidad e Tobago são os países 
do sul do Caribe que mais sofreram por causa da dengue na última década.83 Cuba teve o maior surto da região 
em 1981, com 344.203 casos notificados e 158 mortes.84 Mais recentemente, Trinidad e Tobago tiveram um 
número considerável de casos notificados: em 2002, foram notificados 6.314 casos e, em 2003, foram 2.340.83 
No Caribe, os anos do El Niño podem ser mais secos na sua segunda metade85 e essas secas levam a população 
a armazenar água nas suas casas, uma prática que proporciona criadouros para os vetores e um aumento poste-
rior na transmissão da dengue. Uma avaliação regional da dengue no Caribe revelou que os barris de 40 galões 
usados para o armazenamento de água foram os principais criadouros do vetor da dengue.83

Caso 10-2

INUNDAÇÕES NA VENEZUELA

Embora as inundações sejam fenômenos pouco frequentes, quando ocorrem, geralmente afetam um grande 
número de pessoas. Por exemplo, em 1999, as inundações na Venezuela causaram cerca de 30 mil vítimas. Além 
das mortes por afogamento, as inundações na Venezuela aumentaram o risco de ser acometido pela malária, 
dengue, cólera, leptospirose e febre amarela.86 Para avaliar a repercussão da mudança climática sobre fenôme-
nos como as inundações, a OMS calculou o risco relativo de diversas consequências sanitárias (ou seja, diarreia, 
inundações costeiras, malária e dengue) para o ano de 2030; e concluiu que as inundações têm o risco relativo 
mais alto; risco relativo é a razão entre o risco de doença ou de morte dos expostos risco e dos não expostos a 
ele.87 O informativo do Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Mudança Climática de 2007 prevê 
um aumento no nível do mar, que poderia causar inundações nas áreas costeiras da América Latina.

Caso 10-3

LEISHMANIOSE VISCERAL NO BRASIL

Aproximadamente 350 milhões de pessoas correm o risco de sofrer de leishmaniose nos 88 países onde ela é 
endêmica.88 Quando a doença não é tratada, a taxa de mortalidade da leishmaniose visceral pode chegar a 
95%.89 No Brasil, 90% dos casos de leishmaniose visceral ocorrem na região nordeste do país,90 onde o fenô-
meno do El Niño está vinculado a essa doença.91 A desnutrição causada pela seca e a migração dos meios rurais 
para os urbanos, ambas provocadas pelo El Niño, são fatores associados a casos de leishmaniose visceral.90 A 
desnutrição faz que as pessoas, especialmente as crianças, se tornem mais vulneráveis à leishmaniose visceral, 
e a migração leva os portadores do parasita para populações que não apresentam imunidade.91

Recomendações para os responsáveis pelas políticas:  
mitigação e adaptação

Em virtude da gravidade das repercussões da mudança climática sobre a saúde, é crucial encontrar estratégias que as 
reduzam. Abordar os riscos da mudança climática exigirá um duplo enfoque. O primeiro, conhecido como mitigação, 
corresponde à prevenção primária, e o segundo, conhecido como adaptação, corresponde à prevenção secundária.

A mitigação refere-se aos esforços para estabilizar ou reduzir a produção de gases do efeito estufa (e talvez 
sequestrar esses gases produzidos). Essa meta pode ser alcançada por meio das políticas e técnicas cujo resultado 
seja uma produção de energia mais eficaz e uma demanda reduzida. De maneira análoga, políticas de transporte 
que incentivem caminhar, andar de bicicleta, usar transportes públicos e automóveis eficientes no uso de combus-
tível reduzirão as emissões de gases que causam o efeito estufa.

A adaptação (ou preparação) faz alusão aos esforços para reduzir as repercussões sobre a saúde pública da 
mudança climática. Muitos dos desafios que nos são apresentados atualmente, como os relacionados com as mortes 
pelas ondas de calor, as inundações e a contaminação do ar, se intensificam com a mudança climática. A previsão 
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de fenômenos meteorológicos graves, como os furacões, poderá reduzir a morbimortalidade de acordo com as 
medidas de preparação que forem adotadas pelas autoridades de gestão de emergências e os estabelecimentos mé-
dicos. De maneira análoga, os sistemas de vigilância de saúde pública podem detectar surtos de doenças infecciosas 
nas áreas vulneráveis, um requisito indispensável para detê-los o quanto antes. Outras das estratégias que podem 
ser colocadas em prática são, por exemplo, o reforço das campanhas educativas de saúde pública e o provimento 
de pessoal adequado para executar seus programas. A aplicação dos programas de adaptação nas diversas escalas, 
como a internacional da Organização Mundial da Saúde, a regional dos ministérios de saúde e a individual, pode 
ajudar a reforçar sua eficácia. Portanto, grande parte da preparação pode ser criada a partir das análises dos pontos 
fortes e fracos desses esforços de prevenção atuais e fazendo-se um replanejamento dos limiares potenciais que 
poderiam mudar no futuro.

No informativo do Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Mudança Climática, expõe-se que os 
problemas de saúde derivados da mudança climática serão maiores nos países pobres (2007). Dado que os países de 
baixa renda podem carecer de infraestrutura ou de recursos financeiros para aplicar medidas de adaptação, são ne-
cessárias políticas que sejam rentáveis e sustentáveis, embora, na prática, todos os países, tanto ricos quanto pobres, 
possam também obter mais “benefícios” a curto prazo com a mitigação das emissões dos gases do efeito estufa.

Benefícios para a saúde e consequências imprevistas  
da mitigação dos gases do efeito estufa

Apesar de os passos necessários para abordar a mudança climática representarem um desafio, alguns gerarão múl-
tiplos benefícios. Por exemplo, plantar árvores nas cidades ajuda a reduzir os níveis de CO2 e, ao mesmo tempo, 
reduz o efeito ilha de calor urbano, diminui a demanda local de energia, melhora a qualidade do ar e proporciona 
um ponto de encontro atrativo para as atividades físicas e a interação social.92 Outro exemplo é a redução do uso 
de combustíveis fósseis nas centrais elétricas, uma das principais formas de diminuir as emissões de gases do efeito 
estufa e também uma estratégia para reduzir a contaminação do ar.93 Um terceiro exemplo é a criação de comuni-
dades sustentáveis.94 Nas comunidades criadas para facilitar o transporte ativo (caminhar e andar de bicicleta) e o 
trânsito, são feitos menos deslocamentos em veículos automotores. Assim também se aumenta a atividade física e se 
reduz a contaminação do ar, os acidentes com veículos automotores e as mortes causadas por eles.95 Os profissionais 
sanitários devem estar atentos a essas conjunturas.

No entanto, os passos dados para abordar a mudança climática podem ter também consequências imprevis-
tas. Por exemplo, os biocombustíveis, se tiverem sido produzidos a partir de colheitas agrícolas, podem desviar 
o uso dos cultivos para alimentos, originando escassez e aumento dos preços dos alimentos.96,97 Isso pode afetar 
a quantidade disponível para a ajuda humanitária de alimentos aos países extremamente empobrecidos, pois as 
remessas de ajuda alimentar dos Estados Unidos são inversamente proporcionais aos preços dos produtos bási-
cos.98 A demanda de biocombustíveis também pode acelerar a conversão dos bosques em terras de cultivo, o que 
paradoxalmente pode aumentar os níveis de dióxido de carbono99-102 e ameaçar a diversidade biológica nas áreas 
sensíveis.103 Uma análise completa do ciclo de vida dos biocombustíveis demonstrou muito surpreendentemente 
níveis de partículas um pouco maiores para do etanol de milho, comparado com a gasolina e o etanol de celulose. 
O cultivo do milho para obter etanol implica usar muito fertilizante e maquinário agrícola e simplesmente pode 
fazer que a contaminação do ar seja maior nas localidades rurais do que nas urbanas.104 Em termos gerais, o debate 
sobre os biocombustíveis ilustra as possíveis consequências imprevisíveis, especialmente para as populações vul-
neráveis, e a necessidade de uma análise cuidadosa de cada uma das principais estratégias adotadas para abordar 
a mudança climática.25

Ética da mudança climática e da saúde

A ética entra, obviamente, na avaliação da mudança climática na medida em que afeta a saúde da população. 
Primeiro, em escala mundial, as nações que são responsáveis pela maior parte das atuais emissões de carbono 
representam uma porção pequena da população mundial e são relativamente resistentes aos efeitos da mudança 
climática. Ao contrário, a grande população mundial do Hemisfério Sul, os países pobres, é responsável por uma 
porção relativamente pequena das emissões de carbono acumuladas e sua taxa de emissão per capita é muito baixa 
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(embora as emissões totais das nações em desenvolvimento estejam crescendo rapidamente e as da China, por 
exemplo, já tenham superado as dos Estados Unidos em 2006). A União Americana, com 5% da população 
mundial, produz 25% do total anual de emissões de gases do efeito estufa. Essa discrepância ilustra as implicações 
éticas levantadas pela mudança climática em escala mundial, que são mostradas graficamente na Figura 10.3. Está 
claro que, se as nações em desenvolvimento não escolhem meios com tecnologia energética mais eficaz para o seu 
desenvolvimento, as tendências das mudanças climáticas mundiais se intensificarão, inclusive à medida que o dese-
quilíbrio derivado da falta de equidade for reduzido.105

No interior dos países também há disparidade e as pessoas pobres e desfavorecidas foram responsáveis, em 
muitos casos, pela maior parte da carga das repercussões da mudança climática, inclusive pelos seus efeitos sobre 
a saúde. Isso foi demonstrado graficamente depois do furacão Katrina, uma catástrofe característica do tipo que se 
teme que aumente com a mudança climática. As pessoas mais pobres de New Orleans e da região vizinha do Golfo 
correram o risco de não serem evacuadas, de sofrer perturbações posteriores ao desastre e de serem incapazes de 
se recuperar.106-108

Naturalmente, outra dimensão das desigualdades da mudança climática é representada pelas preocupações de 
justiça intergeracional.109 Muitos alegaram que nós, da geração atual, temos uma obrigação moral com as gerações 
futuras e, consequentemente, devemos tentar reverter a mudança climática.
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Ecossistemas e biodiversidade. Fundamentos e funcionamento

Para iniciar a reflexão sobre os impactos na saúde associados a alterações nos ecossistemas, é necessário partir 
do fato de que a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas do mundo se modificaram mais rapidamente 

na segunda metade do século XX do que durante toda a história da humanidade.1 Considerando-se essas modifi-
cações, a intenção deste capítulo é dar uma visão geral dos ecossistemas, sua situação atual na América, bem como 
os vínculos de sua degradação com as condições de saúde humana.

Uma das referências mais atuais para se conhecer o estado dos ecossistemas é a chamada avaliação dos ecossis-
temas do milênio (Millenium Ecosystem Assessment), que é um programa de pesquisa apoiado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) e iniciado em 2001, o qual está focado em analisar as modificações nos ecossistemas nas 
últimas décadas e também projetar os possíveis cenários futuros. Como parte de seus resultados, é possível destacar 
o seguinte:1-4

•	 No total, têm sido degradados cerca de 60% dos serviços prestados pelos ecossistemas mundiais. 
•	 Foram severamente danificados 15 dos 24 ecossistemas avaliados. 
•	 Está sendo cultivado cerca de um quarto da superfície terrestre. 
•	 Está sendo utilizada entre 40% e 50% da água doce corrente disponível da Terra. 
•	 Tem sido superexplorado mais de um quarto da reserva pesqueira. 
•	 Em apenas vinte anos foram perdidos cerca de 20% dos recifes de coral. 
•	 A poluição por nutrientes levou à eutrofização de águas e zonas pesqueiras mortas. 
•	 Foram aceleradas as taxas de extinção de espécies, que agora estão entre cem e mil vezes superiores às exis-

tentes na Pré-história. 

Essa crise ambiental global tem gerado, além do desaparecimento de espécies já mencionadas, ameaças para a 
sobrevivência da espécie humana.

Definições

Atualmente, o termo “ecossistema” é difícil de definir e está sujeito a debate; todavia, de acordo com os conceitos 
de alguns autores, é possível entender o ecossistema como “um conjunto ou sistema dinâmico, composto por uma 
comunidade natural e seu ambiente físico na contínua interação entre si”.5-8 No entanto, essa definição deixa de fora 
elementos importantes. É por isso que uma definição mais ampla é a do Escritório Nacional de Administração Oceâ-
nica e Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA), que estabelece que um ecossistema 
é “um sistema geograficamente delimitado de organismos (inclusive humanos), do ambiente e dos processos que 
controlam sua dinâmica”.9 O ambiente inclui as condições biológicas, químicas, físicas e sociais que envolvem os 
organismos. Por essa razão, o termo “ambiente” deveria ser especificado como biológico, químico, físico e/ou social, 
conforme a necessidade.

A implicação dos fatores sociais reflete no fato de que existe uma dependência estreita entre os ecossistemas e 
as populações humanas. Da água potável aos alimentos consumidos, os ecossistemas fornecem produtos e serviços 
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sem os quais não seria possível subsistir. Os ecossistemas fazem da Terra um lugar habitável, purificando o ar e 
a água, mantendo a biodiversidade, decompondo e reciclando os nutrientes, entre outras funções vitais.10 Como 
se sabe, para o funcionamento de um ecossistema, requer-se energia, a qual é fornecida basicamente pelo Sol. 
Esta é absorvida e convertida em alimento pelas plantas e outros organismos fotossintéticos na base das cadeias 
alimentares. Além disso, os ecossistemas dependem de ciclos ambientais, como o da água, do carbono e de outros 
nutrientes. A água é um elemento crucial nos ecossistemas; sua quantidade e a qualidade, além das temperaturas 
e da quantidade de energia solar, determinam que tipo de animais, plantas e insetos habitaram tal ecossistema e 
também como serão classificados. Dadas as características anteriores, temos que os ecossistemas podem ser en-
contrados como florestas, pastagens, rios, zonas costeiras e águas profundas, ilhas, montanhas e, inclusive, cida-
des. A partir disso, podemos enumerar alguns exemplos,11 como os ecossistemas aquáticos, os recifes de coral, os 
desertos, os ecossistemas marinhos, as zonas litorâneas, a selva, a savana, a taiga, ou floresta boreal, a tundra 
e os ecossistemas urbanos.

No entanto, um ecossistema não é estático. Existe uma dinâmica constante que envolve mudanças dentro dele. 
Entre as características que o tornam dinâmico estão as reações diante de perturbações naturais, incluindo a luta 
entre as espécies pela sobrevivência. Para que um ecossistema se mantenha em equilíbrio são necessárias três carac-
terísticas básicas: a reciclagem dos nutrientes, o aproveitamento da luz solar como fonte básica de energia, e popu-
lações cujas dimensões não ocasionem um consumo excessivo. Um conceito útil para se entender o funcionamento 
dos ecossistemas é a autopoiese. Esta se define como “um conjunto de processos biológicos energéticos contínuos, 
os quais implicam a formação de compostos de carbono, por meio dos quais os seres vivos possam se manter”.12 
A autopoiese vê-se reduzida quando os ecossistemas são degradados ou são introduzidos neles elementos que não 
podem ser incorporados aos ciclos biogeoquímicos e que sequer podem ser reutilizados.

Nesse sentido, é conveniente retomar o conceito de resiliência dos ecossistemas, entendida como “a capacidade 
dos ecossistemas de absorver perturbações, sem alterar significativamente suas características de estrutura e fun-
cionalidade”.13 Em outras palavras, a capacidade de retornar a seu estado original uma vez terminada a perturbação. 
Nesse sentido, observa-se que, em função da complexidade das comunidades ou ecossistemas, a resiliência tende 
a ser maior quando estes contam com maior quantidade de mecanismos autorreguladores. Entretanto, existem 
outros com maior vulnerabilidade e menor capacidade de recuperação.

Por outro lado, para avaliar e valorizar os ecossistemas, um conceito útil é o de serviços ambientais. A ex-
pressão serviços ambientais refere-se às funções qualitativas dos bens naturais da terra, água e ar, assim como a sua 
biota.14 De acordo com a avaliação do milênio dos ecossistemas,1 existem quatro categorias de serviços prestados 
por eles. Alguns desses serviços são globais, como a biodiversidade e o armazenamento de carbono atmosférico 
nas plantas e solos. Outros benefícios podem ser considerados locais ou regionais, como o controle das inunda-
ções, a polinização e o controle de pragas. Os diversos serviços prestados pelos ecossistemas serão mencionados 
a seguir:

•	 Serviços de apoio (como o ciclo biogeoquímico de nutrientes, a formação de solos e a produção primária). 
•	 Serviços de abastecimento (por exemplo, produção de alimentos, água doce, materiais ou combustíveis). 
•	 Serviços de controle (como controle do clima e das inundações, purificação da água, polinização e controle 

de pragas). 
•	 Serviços culturais (por exemplo, valores estéticos e espirituais, educação e lazer). 

Esses serviços podem ser afetados por alguns fatores como a mudança climática, desertificação, desmatamento 
e urbanização, que serão detalhados mais adiante, bem como estabelecer sua relação com a saúde humana.

Os ecossistemas e a biodiversidade nas Américas

Ecorregiões na América

De acordo com Olson15 e como mostrado na Figura 11.1, as diversas ecorregiões da América vão desde as florestas bo-
reais (taigas), em uma parte do Alasca e do Canadá, até as pradarias temperadas, na Argentina. Na zona noroeste 
do Canadá e dos Estados Unidos são encontradas as florestas de coníferas, ao passo que as zonas de arbustos

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   234 17/10/2011   13:25:50



235A deterioração dos ecossistemas e da biodiversidade: suas implicações para a saúde humana

Figura 11.1 Biomas localizados na América

Florestas boreais/taigas
Matas/Pastagens desérticas e xéricos
Pradarias inundadas
Manguezais
Floresta mediterrânea
Pradarias montanhosas
Neve, gelo, geleiras e rochas
Floresta temperada de frondosas
Floresta temperada de coníferas
Pradarias
Florestas tropicais e subtropicais de coníferas
Selva tropó�la ou selva seca
Pradarias, savanas e matas tropicais e subtropicais
Floresta úmida de árvores frondosas tropical e subtropical
Tundra

xerófilos (chaparral) e planícies desérticas são encontradas no norte do México. Essas zonas estão amplamente 
distribuídas na Califórnia, nos Estados Unidos e em uma área do Chile. Por outro lado, na região nordeste dos 
Estados Unidos existem florestas mistas e temperadas. Nessa região, localizam-se as mesmas florestas de coníferas 
que podem ser encontradas no Chile.

Indo para o sul, são encontradas as savanas tropicais da América do Sul, principalmente localizadas em uma 
área da Venezuela, da Colômbia, na região central do Brasil, Uruguai, Paraguai e em uma parte da Argentina. Nessa 
mesma área do continente, cobrindo uma boa parte do Brasil, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana 
Francesa, bem como na região sudeste do México e Panamá, estão localizadas as florestas úmidas tropicais e subtro-
picais. Quanto às pradarias temperadas, estão localizadas na região central dos Estados Unidos e da Argentina.
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É importante mencionar os manguezais, que são florestas que marcam a transição entre o mar e a terra, cons-
tituindo um quarto das costas tropicais do mundo, sendo uma grande reserva ecológica e florestal do planeta, 
com uma cobertura aproximada de 240 mil quilômetros quadrados. Os manguezais abrangem desde o Mississípi 
e a região dos Everglades, na Flórida, até o Caribe; ao norte e ao sul do Equador, da Colômbia e parte do sul do 
México. Estima-se uma cobertura que pode ser próxima aos 60 mil quilômetros quadrados na América Latina e 
no Caribe.16 Os manguezais fornecem refúgio para os organismos acima e abaixo do nível da água, desde pequenos 
organismos e peixes, até animais maiores, como os crocodilos. Estes ajudam ainda a prevenir a erosão, graças a seus 
sistemas de raízes com as quais sustentam os sedimentos. Da mesma maneira, com sua vegetação protegem o solo 
das tormentas tropicais, suportando o poder das ondas e bloqueando o vento. Mesmo quando são danificados por 
tempestades, sempre voltam a crescer. Os mangues também têm uma capacidade de autorreparação que nenhuma 
barreira construída pelo homem tem.17

Diante do exposto, foi possível classificar os países em função de sua biodiversidade. Então, denominamos país 
megadiverso àquele que conta com um dos maiores índices de biodiversidade do mundo. São principalmente os 
países tropicais, como alguns no Sudeste Asiático e outros na América Latina. Esses países abrigam, juntos, mais de 
70% da biodiversidade do planeta. De acordo com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, só na América 
estão localizados nove dos 17 países megadiversos do mundo. Segundo a lista da Organização de Países Megadiver-
sos, esses países são, em ordem alfabética, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Venezuela.18

Ecossistemas urbanos e semiurbanos

A região da América Latina tem experimentado um crescimento considerável em sua população, a qual duplicou na 
segunda metade do século XX. A população, que consistia em menos de 400 milhões de habitantes em 1950, passou 
para mais de 800 milhões de habitantes no ano 2000.19

Atualmente, a região da América Latina e do Caribe é a mais urbanizada do mundo em desenvolvimento, com 
um nível de urbanização similar ao das regiões desenvolvidas. Entre 2000 e 2015, está previsto um aumento na po-
pulação urbana correspondente a 75% a 80% da população total. Na Guiana e em Santa Lúcia, a população urbana 
representa menos de 28% do total, enquanto na Argentina, em Porto Rico e no Uruguai supera os 90%.20

Não é possível falar em urbanização sem abordar o tema das dimensões das cidades. São consideradas como 
cidades pequenas aquelas com menos de 500 mil habitantes. As cidades médias são as habitadas por um a cinco 
milhões de habitantes, ao passo que as megacidades são as que têm mais de dez milhões de habitantes e conti-
nuarão absorvendo a maior parte da população em todo o mundo no futuro. Estima-se que 22% da população 
urbana mundial viva em cidades médias. Estas são importantes com relação a atividades econômicas e sociais, e 
frequentemente são o destino de migrantes rurais.21

Entre as megacidades do continente está a cidade do México, com cerca de 20 milhões de habitantes, seguida 
por Nova York-Newark, com 19.040.000, São Paulo, com 18.845.000, Buenos Aires, com 12.795.000, Los Angeles, 
Long Beach e Santa Ana, com 12.500.000, e Rio de Janeiro, com um pouco menos de 12 milhões.22

Essas grandes cidades se assentaram em lugares onde originalmente os ecossistemas proviam todos os ser-
viços necessários para a população. No entanto, o crescimento que mencionamos tem gerado pressões muito 
grandes nos ecossistemas, ocasionando inclusive problemas de escassez de recursos como a água, o que traz como 
consequência o fato de que estas cidades devem obter seus recursos de lugares distantes, com importantes implica-
ções no equilíbrio dos ecossistemas originais. Além disso, à medida que as cidades se expandem, esse crescimento 
faz com que as zonas destinadas ao uso agrícolas recorram a terras menos produtivas, incluindo as áreas florestais, 
o que leva à desertificação e à erosão. Ainda assim, a urbanização nas zonas costeiras pode resultar na destruição 
das zonas úmidas essenciais e alterar habitats críticos, como são as praias e os recifes de coral. A perda de ambos 
os habitats pode causar inundações sazonais, deslizamentos de terra, perda de produção de alimentos e aumento 
nas populações de vetores. Também é conhecido o impacto que esses desenvolvimentos urbanos têm sobre a 
atmosfera, alterando significativamente a qualidade do ar.23

Ecossistemas rurais

Sabe-se que a agricultura e os ecossistemas naturais competem entre si cada vez mais por recursos hídricos fre-
quentemente muito escassos. Em uma conferência realizada em 2005, a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) declarou que, para 2030, a produção mundial de alimentos teria de aumentar 
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em 60% para alimentar 8.100 milhões de pessoas e responder, além disso, às mudanças de alimentação. Do mesmo 
modo, prevê-se que, para essa data, a extração de água para usos agrícolas aumente em torno de 14%. Na mesma 
conferência, essa organização destacou o fato de que o desafio das próximas três décadas é produzir mais alimentos 
utilizando menos água e, ao mesmo tempo, preservando os ecossistemas naturais. Para isso, é necessário aperfei-
çoar a produção agrícola, defendendo e às vezes reforçando os múltiplos serviços que prestam os ecossistemas.24

Ao analisarmos os fatores que influenciam no funcionamento dos ecossistemas rurais, temos então que os 
principais são o uso da água, a superfície do solo destinada a atividades agrícolas e o uso de pesticidas nos cultivos. 
Quanto ao uso da água para o setor agrícola, Argentina, Brasil, Equador, Chile, México e Nicarágua destinam mais 
de 60% de seus recursos hídricos para esse setor, em contraste com outros países do continente, como o Canadá, 
que destina pouco menos de 12%.25 No tocante às áreas destinadas à agricultura, Estados Unidos, Brasil, Argentina, 
México e Canadá são os países com as maiores extensões de terra destinadas a esse setor. Isso coincide com as tone-
ladas de pesticidas utilizados por esses países, sendo os Estados Unidos o país que mais utiliza esses produtos, com 
428.189 toneladas, em comparação com o Brasil, que utiliza 151.678, e a Argentina, com 123.760. Ainda assim, cabe 
ressaltar que Brasil é o país com a maior porcentagem de monoculturas do continente, com 22,4% de sua superfície 
agrícola destinada a estes.26

Nos países da América Central e em muitas outras regiões da América Latina, uma proporção significativa das 
pessoas economicamente ativas trabalha no setor agrícola. A metade da população da sub-região da América 
Central, aproximadamente 35 milhões em 2002, se encontra localizada nas zonas rurais, especialmente na Guate-
mala e em Honduras. Uma porcentagem importante dos pesticidas importados, entre 85% e 90%, é utilizada nesse 
setor anualmente, em geral por comunidades que têm acesso limitado a seguro social ou a serviços de saúde.27

Na América, os países do istmo centro-americano estão entre os principais importadores de pesticidas. 
Estima-se que essa sub-região importa em torno de 1,5 kg de pesticidas por habitante anualmente, taxa três vezes 
superior à média mundial estimada pela OMS.28 A esse potencial de danos à saúde adiciona-se o fato de que apro-
ximadamente 35% dos pesticidas importados são de uso restrito nos países exportadores.28 As quantidades impor-
tadas de pesticidas na região dão uma ideia da pressão potencial de pesticidas no ambiente. Contudo, é necessário 
considerar outros fatores que facilitem a avaliação do impacto potencial em outros âmbitos, tais como a saúde. Para 
avaliar esses possíveis efeitos negativos na saúde, gerou-se um índice de carga de pesticidas. Esse índice utiliza in-
formação sobre a quantidade de pesticidas relatada por país, com base no pressuposto de que ao menos 80% do uso 
de pesticidas seja no âmbito agrícola. De acordo com a informação fornecida ao relatório da Plagsalud, em 2001, a 
Costa Rica usava 12 t/100 ha, El Salvador, de 20 t/100 ha, Guatemala, de 7 t/100 ha, Honduras, de 5 t/ha, enquanto 
Nicarágua e Belize, abaixo de 5 t/100 ha.28

Com relação à exposição ocupacional, estima-se que aproximadamente 3% dos trabalhadores da agricultura 
sofrem de um episódio de intoxicação aguda por pesticidas a cada ano. Mais de 50% das intoxicações ocorrem em 
países menos industrializados, apesar de a quantidade de pesticidas utilizada ser menor. Isso reflete as condições 
deficientes de higiene e segurança. De acordo com o registro dos países centro-americanos, são relatados 7 mil 
casos anuais de intoxicação aguda por pesticidas. No entanto, existe um sub-registro considerável, devido ao difícil 
acesso dos trabalhadores aos serviços de saúde, a diagnóstico errôneo e a problemas no registro e comunicação.27 De 
acordo com o relatório do Projeto Aspectos Ocupacionais e Ambientais da Exposição a Pesticidas no Istmo Centro- 
-Americano (Plagsalud), os resultados ao se modelar os indicadores de exposição em escala regional demonstram 
que a incidência de intoxicações por exposição a pesticidas aumenta de 9% a 11% por 100 toneladas de pesticidas 
importados, por hectare de terreno agrícola, e não agrícola. No entanto, não há uma associação clara entre os indi-
cadores de exposição e a letalidade associada aos pesticidas. Durante o período de 1992 a 2001, houve um total de 
43.368 casos de intoxicações agudas por pesticidas e 4.323 mortes associadas a essas exposições, isso de acordo com 
a informação dos sete países do istmo centro-americano.28

Sistemas costeiros

Aproximadamente metade da população mundial vive a 100 km ou menos das costas.20 Quase um terço do litoral 
da América do Norte e da América Central e aproximadamente a metade do da América do Sul se encontram de 
moderada a gravemente ameaçados diante dos impactos do desenvolvimento. Quanto à urbanização, conside-
rando-se a porcentagem de pessoas que reside nos sistemas costeiros, para o ano 2000 esta foi maior que 85% para 
América em nível continental.29

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   237 17/10/2011   13:25:51



238 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Por outro lado, os oceanos da região enfrentam várias ameaças, incluindo a eutrofização causada por fontes de 
poluição de nutrientes de base terrestre, a urbanização descontrolada, a falta de tratamento de esgoto, a salinização 
dos estuários devida a uma corrente inferior de água doce, as águas procedentes de lastros de embarcações sem con-
trole e as espécies invasoras. Entre essas ameaças se encontram os efeitos ocasionados pela mudança climática. As 
zonas costeiras são um dos ecossistemas mais diretamente ameaçados pelo aumento dos níveis do mar ocasionados 
pela mudança climática. É de se esperar que nos próximos anos várias áreas do continente sofram os impactos desse 
fenômeno.30 Além disso, como foi divulgado pelo Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Mudança 
Climática (IPCC, sigla do inglês), foi observado um aumento no nível do mar de 2 a 3 mm por ano, que ocorre 
durante as últimas duas décadas no sudeste da América do Sul. Também se prevê que o aumento do nível do mar 
ocasione salinização de águas subterrâneas e estuários, o que resultaria em uma diminuição na disponibilidade de 
água doce para uso humano nas zonas costeiras.31

Na América Latina e no Caribe, uma proposta para o tratamento dos dejetos nas zonas costeiras são os emis-
sários submarinos, dutos que lançam os resíduos no mar. De acordo com o relatório do Centro Pan-Americano 
de Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente (Cepis),32 os emissários submarinos são a alternativa viável para a 
disposição dos resíduos nas zonas costeiras. Somente em 2000 Porto Rico contava com quinze emissários subma-
rinos construídos. Em comparação com o restante da região, Porto Rico tem o uso per capita mais alto desse meio 
para a disposição final de esgotos. Nesse país, a construção dos emissários submarinos é realizada de acordo com 
os modelos e critérios da Agência de Proteção Ambiental (EPA, sigla do inglês) dos Estados Unidos. No Brasil, 
três das cinco cidades costeiras mais povoadas (Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza) são parcialmente servidas por 
um emissário submarino maior, mas geralmente isso não se aplica tratamento ao esgoto. Esse país conta com doze 
emissários submarinos construídos (cinco para descargas industriais), enquanto no México existiam, em 2000, 
nove emissários submarinos construídos (dois para descargas industriais).

Demanda de serviços dos ecossistemas/Pressão exercida sobre os recursos naturais

Desde tempos ancestrais existem o uso e o abuso dos recursos naturais pelos seres humanos. Alguns exemplos que 
podemos citar na América incluem o Império Maia, localizado no que hoje são o México, a Guatemala, Belize e 
Honduras (2500 a.C.-900), os habitantes nativos da América do Norte (1800), incluindo os Estados Unidos e o 
Canadá (1900); em todos esses casos, a erosão do solo causada pela exploração e a perda de espécies pela caça 
excessiva deixaram uma pegada considerável nesses territórios.10

Os humanos são fundamentalmente responsáveis pela mudança, até certo ponto irreversível, na diversidade 
da vida na terra. A maioria dessas mudanças representa perda na biodiversidade. E, por sua vez, o objetivo dessas 
mudanças é poder cumprir com um aumento dramático na demanda de alimento, água e combustível. Para ilustrar 
as mudanças mencionadas, além de proporcionar uma estimativa da magnitude destas, a seguir se apresentam 
alguns indicadores da deterioração dos ecossistemas, como o desmatamento, a desertificação, o estresse hídrico, os 
impactos na atmosfera e qualidade do ar, o impacto dos resíduos sólidos e o saneamento.

Desmatamento

As florestas tropicais abrigam ampla diversidade de espécies e prestam importantes serviços ambientais em es-
calas mundial e local. Esses habitats e suas espécies estão ameaçados por pressões como o desmatamento. Um 
exemplo disso são as mudanças, refletidas na perda de área florestal, que têm sofrido as áreas florestais da Amé-
rica. Em nível de continente, os países que têm sofrido maior mudança desde 1990 são Honduras, Equador, El 
Salvador e Nicarágua, com uma porcentagem de mudança de aproximadamente 1,3%. Por outro lado, em países 
como México, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Argentina, Paraguai e Guatemala, essas mudanças têm sido ligeira-
mente superiores a 1%. No entanto, as mudanças em porcentagem não significam uma igualdade de condições 
de perda, como no caso do Brasil. Esse país conta com a maior área florestal do continente e a perda de florestas é 
estimada em mais de 50.000 km26 desde 1990, o que seria aproximadamente a perda da área florestal total de um 
país como a Nicarágua ou Honduras. No Brasil, apenas entre 2000 e 2005, a floresta primária desapareceu quase 
em 3,5 milhões de hectares por ano.33

Isso representa perdas de grande importância, considerando-se que, como consequência do desmatamento, 
o carvão armazenado na biomassa é removido como produto, emitido por combustão ou na atmosfera por meio 
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da decomposição microbiana. Ainda assim, o desmatamento acelera a decomposição da madeira e também do 
carvão orgânico subterrâneo. As condições locais do clima e do solo determinam a velocidade da decomposição; 
nas áreas úmidas tropicais a maior parte da biomassa restante se decompõe em períodos de aproximadamente dez 
anos.34 As florestas fornecem a base para uma gestão integral dos recursos hídricos, ainda que os efeitos espe-
cíficos do desmatamento variem de acordo com as características de cada lugar.35 Assim, existe uma complexa e 
debatida relação entre as florestas e a qualidade da água, já que as florestas fornecem serviços ao ecossistema com 
a manutenção constante de fontes de água de boa qualidade. A perda da cobertura florestal e a mudança de uso do 
solo, portanto, poderiam afetar as fontes de água, ameaçando a sobrevivência de milhões de pessoas e ocasionando 
danos ao ambiente.36

Os efeitos combinados da deterioração ambiental, mudança de uso do solo e as alterações no clima global exer-
cem um efeito disruptor sobre os ecossistemas e, como consequência, aumenta a transmissão de doenças parasitá-
rias para a população humana.37 O desmatamento tem efeitos sobre o ecossistema inteiro. As alterações na vegetação, 
a introdução de animais de granja, o desenvolvimento de assentamentos humanos e as perdas de biodiversidade 
exercem influência nas doenças transmitidas por vetor.38 As atividades florestais, como a derrubada de árvores, 
têm sido associadas com um aumento na exposição aos vetores de febre amarela, malária e leishmaniose.39 Como 
exemplo, podem-se mencionar os surtos de febre amarela no Brasil40 e no Paraguai.41

Desertificação

A desertificação ou a degradação do solo nos ecossistemas áridos está projetada como uma ameaça ao desenvolvi-
mento humano. Entende-se por degradação a perda de produção primária, frequentemente ocasionada pela erosão 
do solo, mas também pelas mudanças na vegetação e por processos como a salinização. Entre 10% e 20%, aproxima-
damente, das zonas áridas sofrem de uma ou mais formas de degradação do solo.1 A combinação dos atuais níveis 
baixos de bem-estar (altas taxas de pobreza, Produto Interno Bruto – PIB – baixo, altas taxas de mortalidade infan-
til); uma grande população rural em crescimento; a alta variabilidade de condições ambientais nas zonas áridas; e a 
alta sensibilidade de populações locais em serviços de ecossistemas, que resultam na contínua degradação do solo, 
poderiam ter impactos negativos ainda maiores no bem-estar de um grande número de pessoas.

Os impactos ambientais da desertificação são encontrados em escala tanto regional como global, ou seja, pode-
riam afetar áreas distantes da zona onde ocorre. Os processos relacionados com a desertificação, como a redução da 
cobertura vegetal, aumentam a formação de pó e aerossóis. Assim, fenômenos como a formação de nuvens e os pa-
drões de chuva são afetados, além do ciclo do carbono global e da biodiversidade de plantas e animais. Por exemplo, foi 
observado que as tempestades de areia da China poderiam ter um impacto na qualidade do ar na América do Norte.3

As zonas áridas e semiáridas ocupam, na atualidade, quase dois quintos da superfície total dos continentes, 
sendo o suporte onde se desenvolve a vida de mais de um bilhão de pessoas. Entretanto, sobre as zonas áridas de 
mais de 110 países do mundo existe a ameaça da desertificação. As regiões da África, da Ásia e da América Latina 
são as mais afetadas pela desertificação.42 Cerca de 25% da superfície da América Latina e do Caribe são compostos 
por desertos e zonas áridas.43

Estresse hídrico, fontes de água confiáveis para consumo humano e saneamento

Água, escassez e acesso a fontes confiáveis

Hoje em dia, 87% da população do mundo utilizam água potável de fontes melhoradas: 54% usam uma conexão 
por encanamentos na casa, no terreno ou no quintal, e 33% utilizam outras fontes melhoradas de água potável.44 
Até o ano de 2006, 92% da população na América Latina e no Caribe contavam com serviços de água potável, ou 
seja, com conexão ou com fácil acesso a uma fonte pública.44 Isso se traduz em 47 milhões de pessoas (8%) que não 
têm acesso a alguma forma de água potável confiável e sem riscos para a saúde, e em 25% dos habitantes das zonas 
rurais nessa região, que dependem de outras fontes melhoradas de acesso diferentes à conexão.

Considerando as consequências para a saúde e o desenvolvimento sustentável, é importante proteger os recursos 
de águas naturais. Não é suficiente fornecer a quantidade de água requerida, mas assegurar sua qualidade necessária 
para os diferentes usos, por exemplo, água potável, irrigação, recreação, entre, outros, sem consequências adversas 
para a saúde de maneira prática e econômica. Este é o vínculo direto entre a proteção de recursos hídricos e o sanea-
mento ambiental básico.
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Estudo de caso: a água na Cidade do México

Por razões históricas e políticas, o México é um país muito centralizado. Por causa disso os serviços governamentais 
e o desenvolvimento industrial concentraram-se na Cidade do México.45 Nela estão localizados 47% da atividade 
química industrial nacional e se geram 20% do produto nacional bruto. Essa zona é uma das mais densamente 
povoadas do país, com 5.877 habitantes por km2, valor que supera em dez vezes a média nacional de 53 habitantes 
por km2.46 É também, com sua área metropolitana, a segunda maior megacidade do mundo, com uma população 
próxima aos 20 milhões de habitantes,22 e está localizada em um vale na porção sul da Bacia do México; esse vale, 
situado aproximadamente a 2.400 metros do nível do mar (msnm), é rodeado por serras de origem vulcânica com 
picos que alcançam alturas superiores a 5.000 metros.

A Cidade do México está localizada na região hidrológica XIII Vale do México, que se encontra na bacia alta 
do rio Pánuco e é formada por duas sub-bacias, a do Vale do México e a do rio Tula, como se demonstra no mapa 
(Figura 11.2).47 O Sistema Cutzamala fornece ao Vale do México aproximadamente a quarta parte do caudal que se 
consome nessa região, o que aporta um volume de 16 metros cúbicos por segundo, proveniente da água da chuva 
que é captada através de sete represas localizadas no estado do México e Michoacán. O resto do abastecimento de 
água potável vem de 14 aquíferos localizados no próprio vale, que são expostos a uma forte pressão, e a maioria 
deles se encontra superexplorada.48 Um dos primeiros sinais de diminuição no nível da água subterrânea foi o 
esgotamento dos mananciais naturais nos anos 1930, fato que coincidiu com a exploração intensiva do aquífero 
principal por meio de poços profundos (de 100 a 200 metros de profundidade).45 Estimativas realizadas em 2007 
para o aquífero produziram um balanço hidráulico negativo em 30%, ou seja, de cada metro cúbico que se extraía 
só se recarregavam 300 litros.49

Figura 11.2 Regiões hidrológicas do México

I. Península de Baixa Califórnia
II. Noroeste
III. Pací�co Norte
IV. Balsas
V. Pací�co Sul
VI. Bacias Centrais do Norte
VI. Bacias Centrais do Norte
VIII. Lerma Santiago Pací�co
IX. Golfo Norte
X. Golfo Sul
XI. Fronteira Sul
XII. Península de Yucatán
XIII. Vale do México e Sistema Cutzamala

A região ampliada é a XIII, 
onde esta localizada a 
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Fonte: Espaço digital geográfico (Esdig) Semarnat.50
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Nas diversas zonas de solos argilosos da Cidade do México, os desmoronamentos vão de 6 cm/ano a mais de 
30 cm/ano. O centro da cidade afundou aproximadamente 10 metros nos últimos sessenta anos. Os custos desse 
desmoronamento não são quantificáveis: construção da drenagem profunda, dos sistemas de bombeamento da dre-
nagem, deterioração de todo tipo de infraestrutura pública e privada, entre outros. A diminuição do nível estático 
do aquífero é paga em dobro em termos do abastecimento de água: de um lado, cada vez é necessário bombear com 
maior profundidade e a qualidade da água vai diminuindo, o que aumenta os custos de operação e potabilização;  
do outro, o impacto na rede de abastecimento pelos desmoronamentos do subsolo, combinado com a idade das 
tubulações, faz com que 35% da água que se distribui se perca por escape.49

Todo esse sistema de abastecimento de água chegou a um ponto crítico. Atualmente à devido a menor precipi-
tação pluvial nas bacias tributárias das barragens, o nível que se tem de 378 milhões de metros cúbicos é o menor 
de que se tem registro nos últimos 16 anos.50 Entre as alternativas propostas pelo governo da Cidade do México 
para minimizar os efeitos negativos encontra-se a suspensão do abastecimento do Sistema Cutzamala durante al-
guns dias de cada mês.51 Em um comunicado de imprensa de 21 de julho de 2009, o sistema de águas da Cidade de 
México e a Comissão Nacional da Água (Conagua) concordaram em reduzir a água do sistema Cutzamala durante 
toda a semana. A Conagua, por intermédio do Organismo de Bacia Águas do Vale do México (OCAVM), em 
coordenação com o Sistema de Águas da Cidade de México (SACM) e a Comissão da Água do Estado do Mé-
xico (CAEM), decidiu realizar, todos os dias, diversas diminuições no abastecimento de água potável do Sistema 
Cutzamala à Zona Metropolitana do Vale do México (ZMVM). As diminuições têm como propósito fundamental 
conseguir maior economia do líquido e enfrentar, com uma visão preventiva, a temporada de estiagem de 2010. É 
importante mencionar que, com esse novo papel na redução do fornecimento, se prevê uma economia de 6,68 
milhões de metros cúbicos (m3) mensais, o que representa 3,5% da água que se consome na ZMVM.52

Outro grave problema cuja solução tem seguido a tônica do abastecimento de água, embora, nesse caso, a reco-
mendação tenha sido extrair a água do Vale do México, é a gestão dos esgotos. Como o Vale do México é uma bacia 
fechada, foram construídas obras caras para escoar os esgotos e as águas da chuva em um sistema de drenagem 
comum a ambos. Originalmente, os escoamentos pluviais concentraram-se nos lagos do vale, mas, na medida em 
que estes foram ocupados pela área urbana, tornou-se necessário escoar tanto a água da chuva como o esgoto para 
que a cidade não inundasse. Atualmente, são escoados do Vale do México 40 m3/s de esgotos, os quais são produzi-
dos tanto pelo Distrito Federal como pelo estado do México. Juntamente com o problema do volume se encontra o 
da qualidade do esgoto; no caso da Cidade do México apenas 2,50 m3/s recebem algum tipo de tratamento.49

Não obstante a gravidade da situação, e apesar do conhecimento dos problemas ambientais, sociais, econômi-
cos e de saúde que são gerados pela gestão inadequada da água na Cidade do México, continua sendo comum o uso 
irracional do recurso: as redes de abastecimento de água e drenagem apresentam importantes perdas por escape, 
que devem ser corrigidas; a reutilização de esgoto tratado continua sendo muito baixa; a forte superexploração do 
aquífero obriga a continuar importando grandes quantidades de água das bacias vizinhas com cada vez maiores 
gestões para sua obtenção; a água descartada do Vale do México transporta os poluentes gerados pelos usos domés-
ticos e industriais sem prévio tratamento, com os consequentes impactos ambientais.49

Do exposto, distinguem-se os impactos de uma cidade e suas necessidades sobre o ecossistema, assim como as 
demandas de serviços que têm ultrapassado a disponibilidade dos recursos nessa cidade. Portanto, o uso e o apro-
veitamento da água deveriam se converter em prioridades políticas e sociais.

Mudanças na qualidade da água do mar

Entre as ameaças específicas para as águas marinhas da região encontram-se as seguintes:20

•	 Oitenta e seis por cento dos esgotos chegam sem tratamento a rios e oceanos; no Caribe, esse número aumenta 
para 80-90%. 

•	 A poluição petrolífera procedente de refinarias no Caribe e no Golfo do México, be, como das perfurações 
petrolíferas em alto mar do Golfo do México e ao longo da costa do Brasil. Os derramamentos de petróleo são 
um grave problema no Golfo do México.

•	 O derramamento agroquímico também é um problema importante; foram encontradas concentrações muito 
tóxicas em estuários do Caribe, da Colômbia e da Costa Rica. 

•	 Os resíduos perigosos, incluindo os materiais radioativos procedentes de outras regiões, são transportados em 
barcos pela América do Sul ou através do canal do Panamá, e os metais pesados poluem o Golfo do México. 
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Esse problema de degradação dos sistemas costeiros representa um risco para a saúde humana. A cólera e 
outras doenças transmitidas pela água vêm aumentando nas zonas costeiras e podem estar associadas com a quali-
dade cada vez menor da água, as mudanças climáticas e o desmatamento de algas impulsionado pela eutrofização.20 
A cólera teve um grave impacto na saúde e na economia da América Latina. Durante o mês de janeiro de 1991, 
a epidemia de cólera reportada no Peru moveu-se rapidamente para outros países através da água, de alimentos 
contaminados e de indivíduos infectados. Historicamente, a distribuição da cólera está associada com a poluição 
dos ecossistemas aquáticos. Nas zonas costeiras e tropicais do Peru, onde se reportaram mais de 10 mil casos em 
um período de seis meses (janeiro a julho de 1991), observaram-se altas concentrações do V. cholerae na água do 
mar, na água doce e nas amostras de plâncton. Ainda assim, observaram-se altas concentrações desse agente in-
feccioso no rio Rimac, a fonte principal de abastecimento de água para consumo humano de Lima, bem como nas 
águas costeiras próximas a lugares poluídos.53 A poluição, combinada a outros fatores como condições insalubres, 
tratamento de água insuficiente e uma inadequada gestão dos sistemas de tratamento e distribuição de água, levou 
ao desenvolvimento dessa epidemia.54

Saneamento

Na América Latina e no Caribe, apenas 241.311 milhões de pessoas, 48,61% da população, estão conectadas a 
sistemas convencionais de rede de esgotos e 151.921 milhões de pessoas, 30,60% da população, são atendidas por 
sistemas de saneamento in situ, tais como latrinas, fossas sépticas, entre outros. Estima-se que 103.237 milhões de 
pessoas, 20,79% da população da América Latina e do Caribe, não disponham de sistemas para a eliminação de esgo-
tos, das quais 37.054 milhões, 10,15%, correspondem às zonas urbanas e 66.183 milhões, 50,41%, às áreas rurais. Por 
outro lado, a falta de tratamento dos esgotos continua sendo um dos problemas sanitários mais graves na região, 
principalmente no Caribe.19

A importância de um acesso a fontes de água confiáveis e saneamento reflete-se no fato de que a cada ano nos 
países em desenvolvimento morrem aproximadamente 3 milhões de pessoas prematuramente por causas relaciona-
das com a água. A maior proporção dessas mortes ocorre entre crianças e mulheres de famílias pobres sem acesso 
a fontes de água confiáveis e saneamento adequado.42 Ainda assim, foi reconhecida essa importância, visto que o 
acesso a fontes de água confiáveis e saneamento na prevenção das doenças diarreicas e outras infecções, além de sua 
contribuição para a erradicação da pobreza na comunidade internacional, está incluído nos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio (ODM).55 Na América Latina e no Caribe, a metade da população urbana sofre de uma ou 
mais doenças associadas com fontes de água e saneamento inadequados.56

O saneamento é uma medida efetiva de saúde pública, assim como o acesso a fontes de água confiáveis. Também 
a promoção do saneamento e da higiene têm sido intervenções financeiramente mais efetivas para a diminuição da 
alta carga de doença nos países em desenvolvimento. Isso está refletido nos resultados de programas de saneamento 
adequado, que representam alto impacto sobre a situação de saúde da população. É o caso relatado por diversos 
estudos epidemiológicos feitos no Brasil sobre a influência de programas de saneamento na redução de doenças in-
testinais e diarreicas. Em um estudo conjunto realizado por Moraes e colaboradores em 2003, os resultados sugerem 
que os sistemas adequados de drenagem e saneamento da comunidade têm um efeito significativo na diminuição 
de doenças diarreicas e parasitárias.57,58 Em um estudo mais recente, realizado também no Brasil, foi demonstrado 
que a implementação de um programa de saneamento resultou em uma redução de 22% na prevalência longitu-
dinal de diarreia na população da cidade e de 43% nas áreas onde a prevalência basal de diarreia era a mais alta.55

Impactos na atmosfera e na qualidade do ar

Na América existem dois problemas importantes relacionados com a qualidade do ar que respiramos, a poluição 
nas grandes cidades e a poluição intradomiciliar produto da queima de biomassa.20,59 A queima de combustíveis 
fósseis e de biomassa (fundamentalmente lenha), que geram deterioração ambiental, é um objeto de preocupação 
abordado nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), em particular a meta 9 do objetivo 7, 
que se refere a garantir a sustentabilidade do meio ambiente.59 Os poluentes gerados durante a queima de biomassa 
são o material particulado, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e monóxido de carbono: esses poluentes causam 
graves efeitos para a saúde, como infecções respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica (Epoc), aumento na 
mortalidade (incluindo as doenças cardiovasculares), câncer de pulmão, entre outros.60 Mundialmente, a pneu-
monia e outras doenças respiratórias agudas representam a causa de morte mais importante em crianças menores 
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de 5 anos. A exposição à poluição intradomiciliar dobra o risco de pneumonia, sendo responsável por mais de 
900 mil dos 2 milhões de mortes anuais por essa doença.61

Em uma revisão da literatura sobre os efeitos da poluição do ar na saúde (1994 a 2004), foram identificados 85 
estudos publicados nas Américas, em revistas científicas.62 A maior parte desses trabalhos centrava-se nas popula-
ções de zonas urbanas de alguns países da América Latina: Brasil, Chile, Cuba, México, Peru e Venezuela. Os resul-
tados dos estudos da região a curto prazo foram similares aos informados pela bibliografia internacional. Dentro 
dos efeitos a curto prazo, ocasionados pela poluição do ar, estão os aumentos na mortalidade diária, nas internações 
hospitalares por doenças respiratórias e cardiovasculares, nas consultas de urgência por transtornos respiratórios e 
cardiovasculares, as consultas médicas por transtornos respiratórios e cardiovasculares, os dias de atividade restrita, 
as ausências laborais e escolares, além do aparecimento de sintomas agudos (chiados, tosse, produção de fleuma, 
infecções respiratórias). Quanto aos efeitos a longo prazo, podem ser mencionados a mortalidade por infecções res-
piratórias e cardiovasculares, a incidência e prevalência de doenças respiratórias crônicas (asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica), as mudanças crônicas na função fisiológica e o câncer de pulmão.63

Impacto dos resíduos sólidos

A produção de resíduos sólidos tanto nas cidades como nas zonas rurais vem aumentando de maneira considerá-
vel. Esses dejetos impactam de maneira importante os ecossistemas tanto através do ar como da água. Os efeitos 
ambientais de tal acumulação têm sido amplamente estudados: a geração de lixiviados, que poluem as águas sub-
terrâneas, a poluição dos solos, que limita a produção de alimentos, a proliferação de agentes patógenos e fauna 
nociva, que aumentam a frequência de doenças infecciosas e parasitárias, os agentes químicos que promovem 
danos neurológicos e sistêmicos, incluindo danos celulares.

Estudou-se que os produtos gerados a partir da acumulação dos resíduos sólidos podem ser mais prejudiciais 
que os produtos originais,64 que ficam disponíveis no ambiente e são transportados por diferentes meios (água, solo, 
ar) para a população, aumentando os riscos para a saúde das populações próximas a esses depósitos, sobretudo 
quando vivem a menos de 5 km de distância.

Foi aumentada a geração de dejetos sólidos, que os ecossistemas não podem processar. Apenas nos Estados 
Unidos esse número passou de 269 milhões de toneladas/ano em 1989 a 413.014.732 toneladas/ano em 2006.65 
Em toda a América, a situação da população quanto à coleta municipal de dejetos vai desde 100% nesse país até 
34,4% no Paraguai.66 Na Tabela 11.1, são demonstrados alguns problemas ambientais relacionados com a gestão 
de resíduos sólidos.

Entre os efeitos para a saúde relatados pela gestão dos resíduos sólidos estão:

1. Aterro: a OMS informou que a evidência que associa os aterros sanitários e os incineradores com resultados 
em saúde (especialmente câncer, efeitos reprodutivos e mortalidade) é inadequada ou insuficiente.66, 67 Ainda 
que tenham encontrado relações entre o risco de defeitos congênitos e baixo peso ao nascer relacionados com 
o lugar de residência próximo a um aterro sanitário,68 essa associação continua incerta, devido à influência 
de fatores de confusão.64 

2. Incineração: o principal enfoque dos estudos relacionados com os incineradores é sobre as dioxinas. As 
doenças mais pesquisadas são os linfomas não Hodgkin e sarcomas de tecidos moles. Nos Estados Unidos, 
o Conselho Nacional de Pesquisa concluiu que os estudos epidemiológicos não haviam detectado nenhum 
efeito significativo na saúde. No entanto, a maioria dos estudos incluídos na revisão realizada por Hu e Shy 
no ano 200169 mostrou concentrações mais altas de metais pesados e compostos orgânicos nas populações 
que vivem próximas aos incineradores. 

3. Compostagem: foram descritas associações entre a poluição por bioaerossóis derivada das instalações ao ar 
livre de compostagem e os sintomas de irritação e respiratórios em residentes das proximidades.64 A revisão 
de Domingo e colaboradores70 se concentra nos riscos químicos e biológicos para os trabalhadores das ins-
talações de compostagem e nos impactos potenciais nos residentes locais. 

4. Disposição no solo: em um estudo realizado em El Salvador foram identificados como fatores de risco para 
a dengue: contêineres não especificados, contêineres plásticos e contêineres infestados.71 

5. Reciclagem: entre as desvantagens do processo de reciclagem estão as emissões do processo de re-
ciclagem. Existe pouca informação sobre os problemas ocasionados pela exposição à reciclagem,72  
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Tabela 11.1 Impactos ambientais mais importantes ocasionados pelo manejo de resíduos sólidos64

Atividade Água Ar Solo Paisagem e clima

1. Preenchimento Lixiviados (metais pesados, 
compostos orgânicos 
sintéticos)

CO2, CH4, odor, ruído, 
COV

Metais pesados, compostos 
orgânicos sintéticos

Efeitos visuais, fauna 
nociva.  
Pior opção para a emissão 
de gases do efeito estufa.

2. Incineração Derramamento de 
poluentes atmosféricos

SO2, NOx, N2O, 
HCl, HF, CO, CO2, 
dioxinas, furanos, 
HAP, COV, odor, 
ruído

Cinzas, escombros Efeito visual. 
Gases do efeito estufa.

3. Compostagem Lixiviados CO2, CH4, COV, pó, 
odor, bioaerossóis

Impacto menor Alguns efeitos visuais. 
Baixa emissão de gases do 
efeito estufa.

4. Disposição  
no solo

Bactérias, vírus, metais 
pesados

Bioaerossóis, pó, odor Bactérias, vírus, metais 
pesados, HAP, PCB

Fauna nociva, insetos. 
Baixa emissão de gases do 
efeito estufa.

5. Reciclagem Esgotos Pó, ruído Preenchimento dos 
resíduos

Emissões menores.

6. Transporte  
de resíduos

Derramamentos CO2, SO2, NOx, 
pó, odores, ruído, 
derramamentos

Derramamentos Contribuição significativa 
de CO2.

CO2 = dióxido de carbono; CH4 = metano; COV = compostos orgânicos voláteis; SO2 = dióxido de enxofre; NOx = óxidos de 
nitrogênio; N2O = óxido nitroso; HCl = ácido clorídrico; HF = ácido fluorídrico, CO = monóxido de carbono; e HAP = 
hidrocarbonetos aromáticos

no entanto, de acordo com Poulsen e colaboradores,73 existem fatores importantes que poderiam ocasio-
nar uma variedade de problemas de saúde entre trabalhadores das indústrias de classificação e reciclagem 
de resíduos.

Fatores de vulnerabilidade

A vulnerabilidade é uma característica que pode aumentar o risco na presença de um perigo. Define-se como “uma 
função da exposição, a suscetibilidade aos impactos e a capacidade ou não de controlá-los ou se adaptar a eles”.20 
É possível estar exposto a perigos tais como a seca, as condições socioeconômicas, institucionais e ambientais. Os 
impactos não dependem apenas do grau de exposição, mas também da suscetibilidade do ente concreto que está 
exposto (bacia, ilha, casa, aldeia, cidade ou país) e da capacidade para controlá-los ou se adaptar a eles. Seu estudo 
exige a consideração de que é multidimensional e necessita de uma aproximação multidisciplinar, além de uma 
intervenção multissetorial.

Existem profundas relações causais entre o estado do meio ambiente, o bem-estar humano e a vulnerabilidade.20 
A alteração nos ecossistemas gera riscos para a saúde humana, mas estes são riscos diferenciais em função da vul-
nerabilidade e social e ambiental de cada grupo. Entre os principais fatores de vulnerabilidade, que serão analisados 
neste capítulo, incluem-se:

Pobreza e iniquidade

Na América existem circunstâncias consideráveis de iniquidade social. Uma medida estabelecida para determi-
nar o grau de iniquidade é o coeficiente de Gini. Segundo esse indicador, quanto mais o número se aproxima de 
zero, maior é a equidade. Pelo contrário, ao aproximar-se de 100, maior é a iniquidade. Segundo informação do 
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relatório de desenvolvimento humano de 2008,74 os números na América Latina eram de 60,1 para a Bolívia e 
59,2 para o Haiti, sendo esses países superados unicamente por alguns países africanos. Enquanto países como o 
Brasil e o Panamá, com medidas de 57 e 56,1, respectivamente, poderiam ser quase equiparados com a África do 
Sul, por outro lado, México, Estados Unidos e Canadá possuem os menores números no continente, com 46,1, 
40,8 e 32,6, respectivamente.

Juntamente com os problemas de iniquidade, os grupos sociais mais pobres apresentam vulnerabilidade maior 
aos efeitos ocasionados pela perturbação dos ecossistemas, porque:

i) Sua situação de saúde é mais precária. Por exemplo, possuem níveis de desnutrição ou má nutrição 
mais elevados. Em países com baixo índice de desenvolvimento humano, as pessoas também vivem menos, 
porque têm uma saúde mais debilitada por conta da fome.20 

ii) Têm acesso menor a serviços ambientais como a água potável. Apesar das melhorias no acesso à água e ao 
saneamento, as pessoas mais pobres sofrem maior déficit de água como resultado de sua localização, infra-
estrutura em más condições e a falta de recursos econômicos. As populações mais pobres frequentemente 
vivem em ambientes que são mais suscetíveis a doenças infecciosas e outras doenças. O acesso insuficiente 
a bens materiais em escala doméstica (renda, comida, água potável, moradia, vestuário, energia, recursos 
naturais e financeiros) e em escala comunitária (infraestrutura física e de serviços) faz parte do ciclo de 
empobrecimento, vulnerabilidade e alteração ambiental.20 

iii) Possuem menor capacidade de resposta diante de eventualidades como os desastres. Em muitas ocasiões, 
suas moradias estão localizadas em zonas de altos índices de acidentes. Uma das principais forças que 
intensificam a vulnerabilidade e os perigos são as mudanças ambientais globais. Os perigos da natureza, 
como terremotos, inundações, secas, tempestades, ciclones e furacões tropicais, incêndios naturais de 
florestas, tsunamis, erupções vulcânicas e deslizamentos de terra, representam uma ameaça para todas as 
pessoas, ainda que, proporcionalmente, os pobres sejam os que sofrem mais danos.20

iv) Diminuição da produtividade e do emprego nas atividades que dependem diretamente dos ecossistemas, 
como a pesca ou a agricultura. As populações pobres são mais vulneráveis aos efeitos adversos na saúde, 
devido às mudanças locais e globais nos ecossistemas. A relação entre os ecossistemas com a economia é 
estreita, já que eles são fontes de emprego particularmente em países de médias e baixas rendas,10 como é o 
caso da América Latina, onde atividades como a pesca, a agricultura e a exploração florestal são parte fun-
damental da economia dessas nações.26 

O bem-estar humano tende a aumentar a dependência imediata dos serviços dos ecossistemas, e a pressão adi-
cional resultante pode prejudicar a capacidade futura dos ecossistemas para fornecer serviços essenciais. À medida 
que o bem-estar humano diminui, ocorre uma diminuição correspondente nas opções disponíveis para que as pes-
soas regulem o uso de recursos naturais em níveis sustentáveis. Isso aumenta a pressão nos serviços do ecossistema 
e pode criar uma espiral no aumento da pobreza e futura degradação desses serviços.10

Migração por causas ambientais

A situação de crescimento excessivo das grandes e pequenas cidades tem causado efeitos como a pressão sobre os 
ecossistemas, que leva a diversos fenômenos, como: a migração por causas ambientais, a degradação de recursos 
naturais, o desafio de saneamento etc.

Segundo o relatório do seminário de especialistas da Organização Internacional de Migração (OIM),75 os mi-
grantes ambientais são pessoas ou grupos de pessoas que, por razões inevitáveis de mudanças repentinas ou 
progressivas no meio ambiente, que afetam de forma negativa a sua sobrevivência ou suas condições de vida, se 
veem obrigados a abandonar seu lugar habitual, ou decidem fazê-lo, temporária ou permanentemente, e se deslo-
cam dentro de seu país ou para o estrangeiro. 

Ali também se menciona que a migração por causas ambientais pode ser provocada por:

•	 “Fenômenos ambientais extremos”, ou seja, qualquer desastre que possa afetar uma população importante 
em uma região ampla e cujos efeitos sejam sentidos imediatamente nas comunidades limítrofes. Exem-
plos disso são os furacões, os ciclones, os tsunamis, as inundações costeiras e fluviais, os terremotos e as 
erupções vulcânicas.

•	 Mudanças graduais, como a desertificação, a degradação do solo e o desmatamento. 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   245 17/10/2011   13:25:53



246 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Ainda que os fenômenos ambientais extremos, como os desastres naturais ou industriais, tenham maior possi-
bilidade de acabar em um deslocamento populacional em massa e repentino, nesse mesmo seminário concluiu-se 
que é maior o número global de pessoas que migram em razão de uma deterioração gradual causada pelo homem, 
e seus efeitos. As mudanças ambientais graduais, como a desertificação, a degradação do solo e o desmatamento, 
podem ser entendidos como mudanças que se produzem lentamente durante um longo período como manifes-
tações pequenas, mas cumulativas. Em alguns casos, existe um limite além do qual esses fenômenos se tornam 
irreversíveis. Na América Latina, uma parte considerável da migração é atribuída à desertificação de terras. Por 
exemplo, no nordeste do Brasil e da Argentina, houve deslocamentos predominantemente para a capital e para as 
regiões do sul e do centro desses países. Na Bolívia, no Chile, Equador, Haiti, México, Peru e República Dominicana 
muitos migrantes podem se deslocar, de forma análoga, de zonas degradadas para centros urbanos e capitais de 
província, estado ou nação.75

Esses deslocamentos populacionais causam alguns efeitos nos lugares de origem e destino. Nos lugares de 
origem, pode-se mencionar como efeito a urbanização. Como visto anteriormente, grande parte da migração pro-
cedente de zonas ambientalmente degradadas, como a América Latina, tende a se deslocar para os centros urbanos, 
sejam cidades importantes ou capitais de província, estado ou nação. Na Bolívia, os habitantes de zonas rurais 
afetados pela desertificação que se deslocaram somam quase 1,5 milhão de pessoas, que compõem praticamente 
a totalidade da população da cidade de El Alto. As situações de deslocamento humano em massa, se não geridas 
adequadamente, também podem acelerar a degradação ambiental. Outro exemplo de deslocamento em massa foi o 
que ocorreu durante o terremoto de 1985, quando os evacuados do centro da Cidade do México se deslocaram para 
a periferia da cidade, áreas carentes de serviços, como esgoto ou sistemas de saneamento. As alterações posteriores 
ao uso do solo, associadas com a chegada de pessoas deslocadas, foram citadas como fatores que contribuíram para 
uma deterioração ambiental importante na década seguinte, que deixou expostos às inundações bairros que até 
então estavam a salvo.75 Quanto aos efeitos da migração nos lugares de origem, acontece que, ao diminuir a pressão 
demográfica, os fluxos migratórios externos podem ajudar certas áreas a se recuperar da degradação ambiental, 
permitindo assim um possível retorno dos emigrantes. No entanto, em casos de degradação grave, como é o das 
terras de barbecho, são necessários muitos anos para recuperação.75

Vulnerabilidade ambiental por região geográfica e características específicas

Embora tenham sido mencionados alguns dos efeitos que a degradação dos ecossistemas ocasiona, é importante 
ressaltar que esses efeitos também podem ter diferente magnitude dependendo da região geográfica onde ocorrem 
essas mudanças. Um exemplo claro da medição da vulnerabilidade ambiental em função da situação geográfica é o 
índice de vulnerabilidade ambiental (EVI, sigla do inglês), uma medida criada pela Comissão de Geociência Apli-
cada do Pacífico Sul (Sopac) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) para caracterizar 
a gravidade do impacto de diferentes tipos de problemas ambientais sobre as nações.76 A situação entre os países do 
continente é diversa no que se refere a esse indicador. Países como Trinidad e Tobago e Jamaica estão classificados 
como extremamente vulneráveis77 em uma escala de cinco níveis, que vai desde países resilientes até os que enfren-
tam vulnerabilidade extrema. Por outro lado, Cuba, Guatemala e Costa Rica são considerados países altamente 
vulneráveis; Chile, Estados Unidos e México estão classificados como vulneráveis, enquanto países como Paraguai, 
Uruguai, Canadá e Panamá encontram-se em risco.77

Contudo, se esse índice é utilizado para medir a vulnerabilidade ambiental, existem também indicadores 
da sustentabilidade dos países. É o caso do índice de sustentabilidade ambiental (ESI, sigla do inglês), que 
reflete a capacidade das nações de proteger o ambiente durante as próximas décadas. Este integra diversas 
séries de dados, a partir dos quais podem ser contados os níveis de poluição atuais e passados, os esforços 
de gestão ambiental e a capacidade da sociedade para melhorar o funcionamento de seus sistemas ambien-
tais.78 Além disso, essa medida permite fazer comparações entre os países em questões como a redução do 
estresse ambiental, a redução da vulnerabilidade humana às perturbações ambientais e a capacidade social 
e institucional de responder aos desafios ambientais. Para se compreender a situação dos países quanto à 
sustentabilidade, o maior valor do ESI é o melhor prognóstico para a manutenção de condições ambientais 
favoráveis no futuro. No continente, o Uruguai ocupa o terceiro lugar do mundo, com um ESI de 71,8, seguido 
pelo Canadá, no sexto, com 64,4, e o Brasil, com 62,2, no décimo primeiro lugar; de maneira contrastante, 
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El Salvador, Trinidad e Tobago e Haiti ocupam os lugares 118, 139 e 141 no ranking, com valores de 43,8, 34,8 e 36,3,  
respectivamente.78

Riscos e efeitos para a saúde relacionados com a degradação  
dos ecossistemas

Como vimos até aqui, estamos diante de uma intensa degradação dos ecossistemas no mundo com suas particula-
ridades para o continente americano. Essa degradação é capaz de gerar riscos para a saúde, sempre mediados pelos 
fatores de vulnerabilidade social e ambiental.

Alguns dos fenômenos que podem afetar a saúde da população, derivados da degradação dos ecossistemas e 
gerar tanto efeitos agudos como crônicos na população, incluem:

•	 Alterações no regime da temperatura local, por exemplo, sua média ou seu grau de variabilidade. 
•	 Mudanças no ciclo da água (no tempo, intensidade e distribuição espacial da precipitação). 
•	 Destruição do habitat, fragmentação ou conversão (praticamente através do desmatamento). 
•	 Alterações na distribuição e na disponibilidade das águas superficiais, por exemplo, a construção de represas 

ou a irrigação. 
•	 Uso de terras agrícolas, incluindo a proliferação de cultivos e criação de gado (como a ocasionada pela criação 

intensiva de gado e pelas monoculturas). 
•	 Mudanças resultantes da deposição de poluentes químicos, incluindo pesticidas e nutrientes em excesso. 
•	 Efeitos da urbanização. 

Anos de vida ajustados por incapacidade (Daly) atribuíveis a causas ambientais

Estima-se que 24% da carga mundial de morbidade e 23% de todas as mortes podem ser atribuídas a fatores 
relacionados com o ambiente.19 Nos países em desenvolvimento a porcentagem de mortalidade atribuível a causas 
ambientais é de 25% e nos desenvolvidos, de 17%.

Mais de 10% de todos os anos de vida ajustados por incapacidade (Daly – “Disability Adjusted Life Years”) per-
didos na América Latina são causados diretamente por fatores de risco ambientais e ocupacionais, correspondendo 
o abastecimento de água e saneamento a 5,5% e o saldo da contaminação atmosférica urbana, substâncias químicas 
e dejetos agroindustriais e poluição do ar interior. Esses valores globais mascaram profundas diferenças entre países 
e entre as partes dos diferentes países (Tabela 11.2).

No entanto, essa metodologia de carga de doença e a medida dos Daly devem ser utilizadas com precaução, já 
que existe um debate entre as comunidades de pesquisa econômica e epidemiológica. As críticas à Carga de Doença 
Global (GBD, sigla do inglês) agrupam-se em três categorias. Primeiro, há uma preocupação com as implicações da 
extrapolação das estimativas da saúde populacional, em que dados são limitados, incertos ou ausentes. Em segundo 
lugar, existe um debate sobre a maneira como a medida Daly agrupa as consequências fatais e não fatais de saúde. 
Em terceiro, alguns economistas reconhecidos têm argumentado que as análises de carga de doença poderiam ser 
irrelevantes ou equivocadas para estabelecer as prioridades na saúde.79

De acordo com a informação fornecida pelo relatório de saúde ambiental de WHO-Unep,76 dentro dos princi-
pais fatores de risco ambiental, com impactos quantificáveis em doenças, estão:

•	 Água proveniente de fontes não confiáveis e pouca higiene: Estima-se que esse risco ambiental seja a causa 
de morte de 1,7 milhão de pessoas por ano. Isso como resultado de uma gama de doenças produzidas pela água 
contaminada, incluindo as doenças diarreicas.76 

•	 Poluição do ar em interiores: Está associada com o uso de combustíveis fósseis, em sua maioria nos países 
em desenvolvimento. No mundo, 1,5 milhão de pessoas morreram em 2002 por doenças ocasionadas por esse 
tipo de poluição.76 

•	 Poluição do ar: Estima-se que, por essa causa, morram cerca de 800 mil pessoas por ano. Os níveis de material 
particulado fino no ar, emitido por veículos, indústrias e pela geração de energia, estão associados com aumentos 
na mortalidade diária e prematura, devido a doenças cardiopulmonares, infecções respiratórias agudas e câncer.76 

•	 Mudança climática: Causa cerca de 150 mil mortes por ano, além de ferimentos e de eventos climáti-
cos extremos, como as ondas de calor, as inundações e secas; o impacto na produção local de alimentos;
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Tabela 11.2 Carga de doença por fatores ambientais93

Água potável e saneamento Poluição do ar

País População 
(000)

Acesso 
a fontes 

melhoradas 
(%)

Acesso 
a fontes 

melhoradas 
(%)

Mortes por 
diarreia ao 

ano

Diarreia 
DALYs/1.000 

per capita 
por ano

*PM10 anual 
[mg/m3]

**População 
urbana (%)

Mortes  
por ano

DALYsa/1.000 
per capita  
por ano

Antígua e Barbuda 82 91 95 – 1.0 26 33 – 0.2
Argentina 38.372 96 91 300 1.0 78 74 13.100 2
Bahamas 319 97 100 – 1.1 18 72 – –
Barbados 291 100 100 – 0.6 95 4 – 0.1
Belize 269 91 47 – 2.5 12 25 – –
Bolívia 9.009 85 46 3.400 13 72 45 1.000 1.2
Brasil 184.318 90 75 25.100 5 35 45 13.600 0.6
Canadá 31.955 100 100 – 0.2 21 79 2.700 0.4
Chile 16.124 95 91 200 1.0 62 57 2.400 0.8
Colômbia 44.317 93 86 2.100 2.3 42 41 2.600 0.4
Costa Rica 4.253 97 92 100 1.3 40 46 200 0.3
Cuba 11.247 91 98 200 0.9 38 39 1.800 0.9
Dominica 68 97 84 – 1.0 34 22 – 0.2
Equador 12.917 94 89 1.100 4 34 48 500 0.3
El Salvador 6.576 84 62 700 4 48 27 300 0.3
Estados Unidos 296.844 100 100 – 0.2 24 72 40.600 0.7
Granada 105 95 96 – 1.7 49 nd – –
Guatemala 12.397 95 86 3.900 10 60 23 500 0.3
Guiana 739 83 70 200 7 13 28 – –
Haiti 9.149 54 30 5.700 22 47 31 600 0.7
Honduras 6.702 87 69 1.200 6 69 31 600 0.6
Jamaica 2.665 93 80 200 2.8 43 27 200 0.4
México 103.338 97 79 4.500 2.0 49 56 9.300 0.6
Nicarágua 5.394 79 47 900 6 32 26 100 0.2
Panamá 3.175 90 73 200 3 58 29 200 0.4
Paraguai 5.793 86 80 500 4 103 25 500 0.6
Peru 26.959 83 63 2.500 4 62 53 3.200 0.8
República Dominicana 9.325 95 78 1.300 5 36 43 800 0.7
São Cristóvão e Neves 49 99 95 – 2.3 33 29 – 0.4
Santa Lúcia 159 98 89 – 1.1 74 nd – –
São Vicente e Granadinas 118 nd nd – – 56 19 <10 0.4
Suriname 450 92 94 <100 4 13 55 – –
Trindad e Tobago 1.319 91 100 – 1.2 22 4 <10 0.0
Uruguai 3.324 100 100 – 0.7 154 44 1.400 2
Venezuela 26.260 83 68 1.600 2.4 16 62 – –

nd não disponível.
*  Média ponderada por população de material particulado inferior a 10 mícrons em diâmetro [µg/m3] (estimados ou monitorados, se estavam disponíveis).
**  Porcentagem da população urbana que vive nas cidades >100.000 e capitais nacionais.
– Zero ou não aplicável ou método de estimativa não sensível.

e mudanças nos padrões de transmissão de doenças causadas pelo vetor, assim como outras doenças 
infecciosas.

•	 Exposição a chumbo: Contribui para o atraso mental infantil e para doenças cardiovasculares associadas com 
a alta pressão sanguínea, causando, juntos, a perda de quase 13 milhões de Daly anualmente, o que representa 
quase 1% da carga global de doença. A isso pode ser agregada a exposição a outros metais, como mercúrio, 
arsênico e manganês, cuja carga de doença não foi adequadamente estabelecida por gerar em efeitos subclínicos 
nas crianças e em outras populações suscetíveis.80 

Doenças reemergentes

As doenças transmitidas por vetores são únicas, devido à extensão em que dependem do meio ambiente. As alte-
rações ecológicas que afetam direta ou indiretamente as populações do patógeno, o vetor ou os hospedeiros não 
humanos poderiam levar a modificações na epidemiologia dessas doenças.38

Está claro que as mudanças no ecossistema, incluindo as mudanças na biodiversidade, repercutem no risco de 
transmissão de muitas doenças aos humanos. Tais mudanças podem alterar os habitats e, assim, as populações dos 
vetores transmissores de doenças. Elas poderiam incluir a destruição de florestas, a construção de represas ou de 
redes de canais. Entretanto, a transmissão de doenças infecciosas transmitidas por vetor, tão importantes como a 
malária, não poderia ser descrita como completamente dependente dos ecossistemas, mas como uma função das 
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interações humanas com os serviços dos ecossistemas. Assim, mediante a melhora da gestão dos serviços dos ecos-
sistemas, os programas de educação pública, as intervenções químicas e médicas, bem como a mitigação da pobreza 
poderiam desempenhar um papel muito importante na redução e, em alguns casos, na eliminação da transmissão 
dessas doenças.1

Zoonoses

De acordo com o relatório conjunto da OMS, FAO e Organização Mundial para a Saúde Animal (OIE), de 2004, 
pode-se definir as zoonoses emergentes como uma doença infecciosa em animais que pode ser transmitida aos 
seres humanos, mas acaba de ser reconhecida ou já ocorreu previamente, porém mostra um aumento em sua in-
cidência ou em sua expansão geográfica, hospedeiro ou vetor.81 Alguns exemplos incluem a influenza aviária e a 
encefalopatia espongiforme bovina. Outras doenças que recebem menor atenção pública são a brucelose, a raiva e 
as doenças parasitárias como a cisticercose e a teníase.

As zoonoses são reconhecidas como um problema global e regional potencialmente sério que repercute na 
saúde humana e na economia, e se prevê que a tendência atual de aumento continue. A previsão sobre o surgimento 
futuro de zoonoses é muito complicada em virtude de seu caráter multifatorial, além da natureza evolutiva cons-
tante dos fatores envolvidos. Os fatores antropogênicos, como a expansão agrícola e a intensificação para o cumpri-
mento da crescente demanda por proteínas animais, o intercâmbio de animais domésticos e exóticos, a urbanização 
e a destruição de habitats, são alguns dos fatores principais relacionados com a emergência das zoonoses. Também é 
possível considerar, dentro destes, as mudanças ambientais, a demografia humana e animal e as mudanças nos 
patógenos e nas práticas de criação de gado.82

Um exemplo recente do impacto das zoonoses foi o surto de Síndrome Respiratória Aguda Severa no Canadá 
(SRAS). Esse surto foi ocasionado por um coronavírus, provavelmente originado no sudeste da China, em novem-
bro de 2002.83 Essa doença infectou rapidamente pelo menos 8.400 pessoas e matou 800 ao redor do mundo; em 
Toronto, causou 44 mortes e pelo menos 375 infecções foram relatadas. Essa doença de origem animal é prove-
niente de um contexto de mudanças ecológicas e sociais de massas. O surto, em particular, não foi diretamente 
ocasionado por uma perturbação no ecossistema local, mas introduzido por um viajante, o que representa o fato 
de que os ecossistemas locais estão aninhados em ecossistemas globais.

Doenças negligenciadas

As doenças negligenciadas (ND, sigla do inglês) são compostas principalmente por doenças infecciosas tropicais. 
Essas doenças podem ser consideradas como um grupo e estão concentradas entre as populações mais pobres que 
vivem em áreas marginais. Essas doenças incapacitantes, como a filariose linfática, esquistossomose, helmintíase 
transmitida por meio do solo, doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase e tracoma, continuam causando defi-
ciências e, em alguns casos, a morte. Embora a denominação “doenças tropicais negligenciadas” seja utilizado com 
frequência, para o caso das Américas adapta-se melhor doenças negligenciadas (ND), já que algumas doenças, 
como a leptospirose, não estão limitadas às regiões tropicais e subtropicais. Mesmo quando essas doenças são 
diversas, elas compartilham características que fazem com que persistam em condições de pobreza, o que inclui 
fontes não confiáveis de água e condições ruins de saneamento. Isso favorece a manutenção dos ciclos de transmis-
são e a proliferação dos vetores que transmitem a doença.84 No entanto, essas condições não são os únicos fatores 
determinantes para a aquisição dessas doenças na América Latina e no Caribe. Na realidade, é a combinação de 
fatores como a pobreza, iniquidade relacionada com a etnia, a idade, o gênero e uma série de nichos ecológicos 
que estabelece focos eventualmente relevantes do ponto de vista epidemiológico.85

Estima-se que, em 2007, 2,7 milhões de pessoas foram infectadas com o vírus HIV e dois milhões de pessoas 
morreram de Aids, levando a um total de 33 milhões de pessoas vivendo com o vírus; no entanto, as doenças 
tropicais negligenciadas afetam aproximadamente 1.200 milhão de pessoas no mundo; são doenças infecciosas 
que causam deficiências e incapacidades, que ocorrem em condições de pobreza e falta de serviços de saúde. A 
prevalência global de hanseníase no início de 2008 chegou a 212.802 casos relatados; esse número diminuiu em 
5,2 milhões de casos em 1985; dos América, foram relatados 2.854 casos em 2007.86
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Na região da América Latina e do Caribe, doenças como a esquistossomose e a doença de Chagas afetam 
1,8 milhão e 9 milhões de pessoas, respectivamente e esse número pode chegar a 90 milhões.85 Por essas razões, 
é considerado prioridade nas políticas de saúde pública das nações atacar o problema das doenças negligenciadas, 
que, quando não causam diretamente altas taxas de mortalidade, contribuem para o aumento das taxas de morbi-
dade e para as reduções drásticas na renda de famílias e comunidades pobres nessa região.

Forças condutoras e tomada de decisões

Até aqui ficou claro que existe uma relação entre a alteração dos ecossistemas e os efeitos que podem ser 
produzidos na saúde da população. Estes podem contribuir para acentuar as doenças infecciosas, para o 
surgimento das emergentes e reemergentes e também das doenças crônicas por meio da exposição a subs-
tâncias tóxicas.

No entanto, também fica claro que por trás dessas modificações dos ecossistemas estão os modelos de desen-
volvimento, incluindo de maneira importante as políticas relacionadas com uso dos recursos naturais. A partir dos 
mencionados neste capítulo podemos comparecer com o esquema proposto pela OMS para compreender esses 
processos (Figura 11.3).

Sem nos aprofundarmos nesse tema, analisado com detalhes no Capítulo 3, Governança da saúde ambiental 
nas América Latina, podemos dizer que foi gerado um marco conceitual para compreender, gerenciar e incidir 
sobre essas forças condutoras.

Forças condutoras sobre os ecossistemas

O Programa de Avaliação do Milênio (MA) desenvolveu quatro cenários para explorar mudanças futuras plausíveis 
nas forças condutoras, ecossistemas, serviços de ecossistemas e bem-estar humano:56

•	 Gestão global: os padrões de desenvolvimento direcionados de maneira global com ênfase no crescimento 
econômico, responsabilidade social e acesso a bens públicos. 

•	 Ordem de força: orientação de desenvolvimento regional, com ênfase na segurança nacional e no crescimento 
econômico.

Figura 11.3 Efeitos adversos à saúde causados pela degradação dos ecossistemas

Mudanças ambientais e 
degradação dos ecossistemas  

 

Exemplos de 
efeitos sobre a saúde

Aumento da 
pressão 
humana 
sobre o 
ecossistema    

Mudança climática

Degradação da camada de ozônio

Degradação do solo e des

Perda e dano a pântanos 

Perda de biodiversidade

Degradação de água potável e contaminação 

Urbanização e seus impactos 

Danos aos corais e sistemas costeiros  

1. Impactos diretos sobre a saúde
Inundações, ondas de calor, estresse hídrico, 
deslizamentos de terra, aumento da exposição à 
radiação UV, exposição a contaminantes  

2. Impactos sobre a saúde “mediados pelos ecossistemas”
Risco alterado de doenças infecciosas, 
redução da produção de alimentos (desnutrição), 
diminuição de medicamentos de origem natural, 
saúde mental (impactos pessoais, na comunidade 
e estéticos)      

3. Impactos indiretos
Consequências diversas quanto à perda de 
estilo de vida, deslocamentos populacionais,

 

Adaptada da Avaliação do Milênio dos Ecossistemas.1
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•	 Mosaico de adaptação: orientação de desenvolvimento regionalizado com ênfase em uma adaptação local e 
governança flexível. 

•	 Tecnologia verde: padrões de desenvolvimento globais enfatizando as inovações científicas e tecnologias 
verdes.

É importante não considerar esses cenários como previsões exatas, assim como levar em conta o possível 
desenvolvimento de outros cenários em contextos mais otimistas ou pessimistas. Para a exploração/pressão sobre 
os ecossistemas, existem duas forças básicas: o crescimento da população humana e o aumento no consumo.

A avaliação do milênio (Millenium Ecosystem Assessment)56 define como força condutora qualquer fator 
natural ou causado pelo homem que provoque uma mudança direta ou indireta no ecossistema. Dentro do tipo 
direto pode ser mencionado aquele que influencia os processos do ecossistema, uso de nutrientes, mudanças no 
uso do solo, doenças e espécies invasivas. As do tipo indireto operam de maneira difusa mediante a alteração de 
um ou mais fatores diretos. Os exemplos incluem os fatores demográficos, econômicos, sociopolíticos, científicos, 
tecnológicos, culturais e religiosos.

As crescentes populações e economias estão associadas com um aumento no consumo e com maior pressão 
sobre os ecossistemas. O grau de pressão depende dos fatores humanos e próprios do ecossistema. Os fatores huma-
nos incluem: demografia, tecnologia, comportamento, políticas e cultura. Contudo, a pressão depende criticamente 
da resiliência do ecossistema em questão. Em alguns casos, as medidas de conservação podem reduzir a pressão 
humana nos ecossistemas; em outros, um ligeiro aumento na pressão poderia resultar em uma resposta adversa, 
não linear e inesperada do ecossistema, como o colapso de um sistema marinho ou de um recife de coral.

As forças condutoras diretas de mudança variam de acordo com o lugar. As forças maiores atualmente incluem 
as mudanças no clima, uso da terra, espécies invasoras, pesca, modificação de rios, uso excessivo de água e poluição.

Estratégias de remediação

Uma vez revisado o estado atual dos ecossistemas na América e seu impacto na saúde humana, é necessário propor 
uma visão geral do que deveriam ser as estratégias de remediação. A remediação é vista, nesse contexto, como um pro-
cesso de recuperação dos ecossistemas e sua estabilização. Outros preferem falar de gestão dos ecossistemas assumindo 
que, apesar de até o momento a intervenção humana ter sido negativa, cabe às nossas sociedades gerar alternativas 
para sanar os ecossistemas com o pressuposto de que isso reduzirá os riscos à saúde. Em qualquer caso, o princípio é 
de que não se trata de dar soluções paliativas para diminuir esses riscos, mas de modificar positivamente os ecossis-
temas. Existem alguns exemplos de como é possível, a partir da gestão dos ecossistemas, obter reduções significativas 
na incidência de algumas doenças. É o caso do programa para a redução da malária no México e na América Central.

Estudo de caso: Projeto regional de alternativas de controle da malária  
sem o uso de DDT no México e na América Central (2004-2008)

Ángel F. Betanzos Reyes, Mario Henry Rodríguez, Emilio Ramírez Pinto

No México e na América Central, as condições ambientais que favorecem a presença e a reprodução de vetores de 
malária cobrem aproximadamente 60% da área ecologicamente favorável para a transmissão. Mais de 15 milhões 
de pessoas (10,2%) correm o risco de contrair a doença na região.87,88 Nessas áreas endêmicas, a falta de educação 
para a prevenção e controle da malária nos grupos mais afetados e as deficiências na capacitação técnica do pessoal 
de saúde têm dificultado o controle da transmissão. Entretanto, em todos os países, existem programas nacionais de 
controle que incluem um componente de controle vetorial – até 2002 era a borrifação intradomiciliar com insetici-
das de efeito residual, principalmente DDT.89

Em 1999, a Comissão para a Cooperação Ambiental da América do Norte (CEC, sigla do inglês) do Tratado de 
Livre Comércio da América do Norte (Nafta, sigla do inglês), em coordenação com os países centro-americanos, 
por meio de suas secretarias e ministérios de saúde e a OPAS/OMS, promoveu a implementação do “Programa 
Regional de Ação e Demonstração de Alternativas Susteníveis para o Controle dos Vetores da Malária sem o Uso 
de DDT no México e na América Central”, apoiado pelo Fundo para o Meio Ambiente Mundial (FMAM/
GEF).90 Esse projeto incluía três componentes: 1) Eliminação da defasagem de DDT nos programas nacionais; 
2) Fortalecimento técnico das capacidades e 3) Implementação de locais prioritários demonstrativos em cada um 
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dos países participantes, sobre alternativas de controle sem a utilização de inseticidas baseados no modelo de con-
trole focalizado. Os locais demonstrativos consistiam em 202 localidades demonstrativas (grupo experimental) e 
51 localidades não demonstrativas distribuídas nos diferentes países participantes – Belize, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá. O princípio estratégico do projeto consistia em desenvolver 
exclusivamente nas localidades demonstrativas ações de focalização e controle dos criadouros do vetor sem o uso 
do DDT baseados na experiência do México e ajustadas às condições de transmissão e gestão integrada de controle 
do vetor.

As intervenções contaram com a participação de distintos atores, tanto da comunidade como dos governos 
locais, e se desenvolveram com um enfoque intercultural, que incluiu um componente específico para as comuni-
dades indígenas participantes.91 Os governos municipais contribuíram de modo importante com a identificação e 
capacitação dos líderes comunitários, que se encarregaram de coordenar e organizar, em nível local, diversas ativi-
dades centradas no cuidado da saúde pessoal, familiar e comunitária, a melhoria e a conservação do meio ambiente 
e a promoção da organização comunitária por meio de reuniões, conversas e visitas às casas. A população foi inte-
grada nas distintas fases do projeto mediante a transferência de conhecimentos, práticas e tecnologias inovadoras 
para o controle dos vetores da malária, a integração de representantes em comitês de saúde local organizados e me-
diante a aplicação de diversas modalidades educativas, por exemplo: teatros de fantoches, manuais comunitários e 
desenvolvimento de concursos. Os únicos países que aplicaram medidas com produtos químicos foram El Salvador, 
com medidas de controle químico antilarval em 71,4% de suas localidades demonstrativas, e o Panamá, onde foi 
aplicada, em uma ocasião, a borrifação intradomiciliar com organofosforados (Fenitrothion) para controlar uma 
reemergência epidêmica.

Em geral, observou-se uma queda significativa na ocorrência de casos e índices de malária depois da interven-
ção nas comunidades demonstrativas e não demonstrativas. Um total de 7.434 casos de malária foi registrado nas 
localidades demonstrativas durante os quatro anos do estudo, passando de 2.439 casos, em 2004, para 914 casos, 
em 2007, o que representa uma redução de 62,5% no número absoluto de casos. Os dados obtidos durante a inter-
venção são limitados para demonstrar uma redução da incidência da malária nas localidades demonstrativas em 
comparação com as não demonstrativas, devido à seleção não comparável das localidades não demonstrativas e à 
poluição destas com ações similares durante o processo de trabalho. Entretanto, foram observadas diferenças signi-
ficativas em alguns países como Belize e Costa Rica. El Salvador mantém ações sustentadas para o controle da malá-
ria há vários anos e, de fato, como no México, é um país que está na prioridade da OMS como candidato ao processo 
de eliminação da malária.92 Também é importante destacar que, com exceção do México, a redução observada nas 
localidades demonstrativas foi superior ao desempenho nacional dos países da América Central (Tabela 11.3).88

Tabela 11.3  Porcentagem de redução dos casos de malária nos países e nas localidades demonstrativas.  
Projeto Pnuma/DDT/GEG/OPS. América Central, 2004-2007

País
Número de casos no país Casos nas localidades demonstrativas

2004 2006-2007* % redução 2004 2007 % redução

Belize 1.057 844 20 376 128 66
Costa Rica* 1.289 1.223 5 99 112 –13
El Salvador 76 49 36 26 0 100
Guatemala 35.349 31.093 12 265 92 65
Honduras 14.813 11.561 22 521 105 80
México 6.861 2.514 63 902 456 49
Nicarágua* 5.095 2.514 51 94 16 83
Panamá* 3.406 1.281 62 156 5 97
Total 67.946 51.079 25 2.439 914 63

Necessidades de pesquisa e recomendações de política

O continente americano, de modo similar ao que ocorre no mundo, sofreu uma rápida deterioração dos 
ecossistemas, especialmente a partir da década de 1970. Isso levou, como temos documentado, à presença 
crescente de riscos para a saúde das populações humanas. As recomendações que podem ser feitas para se 
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compreender, mitigar e remediar essa situação incluem tanto o componente de pesquisa como o desenvolvi-
mento de políticas multissetoriais.

Com relação à pesquisa, torna-se imperativo ter melhor estimativa dos danos regionais causados aos 
ecossistemas e sua vinculação com os problemas de saúde. Para isso, é necessário impulsionar o desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa que vinculem as disciplinas ambientais, as sociais e as relacionadas com a saúde, 
tanto no nível continental como no interior dos países e regiões. Sem dúvida, o fortalecimento das pesquisas em 
epidemiologia ambiental continua sendo uma necessidade primordial. Mas, além disso, é necessário incorporar 
aproximações com uma visão mais integral, como o Enfoque Ecossistêmico para a Saúde Humana (Ecosalud). 
Esse enfoque busca:

•	 Gerar novos conhecimentos a partir do estudo das interações entre as dimensões sociais, ambientais e bioló-
gicas da saúde. 

•	 Traduzir o conhecimento em ações destinadas a uma gestão apropriada das dinâmicas do ecossistema 
(ambientes biofísico e social) que estão associadas à condição de saúde que é objeto de estudo. 

Os quatro pilares metodológicos que guiam essa proposta são:

a) A formação de equipes transdisciplinares. 
b) A perspectiva de equidade social e de gênero. 
c) O componente de participação social.
d) A orientação da pesquisa para a tomada de decisões, incluindo planos de gestão e geração de políticas.

Entre as recomendações relevantes de pesquisa derivadas das seções anteriores e que são propostas para o 
continente, estão:

•	 Desenvolver um inventário específico do estado dos ecossistemas nos níveis continental e regional (América 
Latina e Caribe), ao qual se integre um sistema de monitoramento permanente que seja enfocado com profun-
didade no âmbito da saúde com relação às condições ambientais. Propomos a criação de um Atlas interativo 
regional de riscos à saúde populacional cujo principal insumo seja o diagnóstico dos ecossistemas e que inclua, 
além disso, uma visão de futuro, considerando diversos cenários. Um instrumento como este poderia ser uti-
lizado pelos planejadores e pela sociedade em geral para gerar programas de melhoria, de monitoramento e, 
eventualmente, de adaptação. Também incluiria a realização de avaliações dos custos sociais e econômicos na 
saúde a curto e longo prazos, derivados da superexploração dos ecossistemas. Isso deveria ser realizado com a 
participação de pesquisadores das disciplinas sociais, ambientais e de saúde.

•	 Com relação aos ecossistemas rurais, propõe-se fazer uma atualização de dados sobre a importação e uso de 
agroquímicos em relatórios como o da Plagsalud, o que poderia ser estendido a outros países do continente. 
Além disso, desenvolver sistemas de registro melhorado para os casos de intoxicações agudas e crônicas por 
exposição a pesticidas. 

•	 Realizar estudos sobre os impactos sobre a saúde dos diversos métodos de tratamento de resíduos sólidos. 
A informação relatada baseia-se em estudos realizados na Europa e na Ásia, já que, a nosso ver, os efeitos 
da disposição no solo (aterros a céu aberto), as plantas de reciclagem, incineração, além do transporte de 
resíduos, não foram estudados em profundidade na região da América Latina e do Caribe, onde as condições 
econômicas e sociais são diferentes das europeias ou asiáticas, uma vez que os resíduos aos quais sua popu-
lação está exposta são diferentes. 

•	 Melhorar a disponibilidade de dados sobre o tratamento de esgotos que são descartados no mar em zonas 
costeiras, como no caso dos emissários submarinos. Recomenda-se, portanto, uma atualização nas esta-
tísticas que leve a um relatório informativo sobre a situação no continente. Da mesma maneira, propõe-se 
melhorar os sistemas de relatório de doenças contraídas pelo contato com águas contaminadas nas praias e 
em outros locais de lazer. 

•	 Aumentar os estudos sobre os efeitos causados nos ecossistemas regionais pela mudança climática e suas 
consequências para a saúde populacional. Ainda que a mudança climática seja um fenômeno global, seus 
efeitos regionais variam segundo as condições ambientais e sociais. Esses efeitos são mediados por efeitos 
nos ecossistemas. 

•	 Realizar estudos sobre efeitos dos danos aos ecossistemas relacionados com as doenças transmitidas por vetores 
(como dengue, chagas e outras), com o objetivo de desenvolver propostas de intervenção. 
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•	 Realizar estudos sobre os ecossistemas urbanos (cidades grandes e médias) para planejar propostas de gestão. 
Este é um aspecto importante, dado o crescimento das cidades na região que foi previamente exposto. 

•	 Considera-se necessário também enfatizar a pesquisa com enfoque ecossistêmico nas doenças reemergentes, 
zoonoses e doenças negligenciadas. Isso com o fim de obter informação sobre a prevalência atual e possível 
incidência futura dessas doenças. 

Por fim, outro ponto relevante a ser mencionado nesta seção é o desenvolvimento de capacidades para a pes-
quisa e a cooperação regional. Os países do continente têm diferentes níveis de acessibilidade ao trabalho na gera-
ção de conhecimento, o que, combinado ao reconhecimento de que os problemas ambientais vão além do âmbito 
de cada país, resulta em uma necessidade muito clara de impulsionar o trabalho de pesquisa por meio de coo-
perações regionais sul-sul e norte-sul.

Recomendações de política: Os problemas de saúde são entendidos como um resultado das complexas relações 
entre os ecossistemas e as sociedades humanas. As soluções, portanto, incluem o setor saúde, mas vão além deste. 
Requerem a participação de outros setores, como o do ambiente e os envolvidos nos processos produtivos. Deri-
vados da análise feita neste capítulo, torna-se importante mencionar os seguintes aspectos para incidir na solução 
dos problemas apresentados:

1. Os países devem aumentar a vinculação entre o setor ambiental e de saúde em todos os níveis, além de re-
forçar os resultados obtidos em reuniões dos ministérios da saúde e ambiente como a de Ministros da Saúde 
e do Ambiente das Américas (Hema, sigla do inglês), realizada na Argentina em 2005. Entre os temas-chave 
para essa vinculação podem ser citados os seguintes: mudança climática, poluição atmosférica, resíduos 
tóxicos e sólidos, uso e gestão da água, vigilância ambiental e indicadores de saúde. 

2. É recomendável fortalecer os sistemas de vigilância em saúde ambiental. Isso implica no intercâmbio perma-
nente de informação entre os setores do ambiente e da saúde. No caso da água, e diante de seus crescentes 
problemas de disponibilidade e de poluição, é recomendável incorporar aos sistemas de vigilância epidemio-
lógica a informação sobre a qualidade da água, como é feito nas cidades para controlar a qualidade do ar. 
Adicionalmente, faz-se necessário aumentar e investir em programas para melhoria da captação, tratamento 
e reutilização da água. 

3. Aumentar os investimentos para o controle das fontes de emissão de poluentes na atmosfera. Isso inclui 
tanto a poluição intramuros (por exemplo, o desenvolvimento de programas de estufas melhoradas) como 
a extramuros, na qual se inclui a melhoria nos processos de produção nas indústrias, a renovação da frota 
veicular, a melhoria do transporte público e dos combustíveis. Fortalecer os sistemas de vigilância de qua-
lidade do ar especialmente nas grandes cidades da América Latina. É previsível que o crescimento dessas 
urbes continue e ainda existem países que não possuem uma regulamentação e um sistema de vigilância 
que proteja a população. Uma boa alternativa nesse aspecto é o intercâmbio de experiências e de tecnologia 
norte-sul. 

4. No tema da geração de resíduos sólidos, é importante que o setor da saúde insista na diminuição da geração 
de produtos descartáveis, altamente poluentes e persistentes com efeitos prováveis ou comprovados na saúde. 
A análise da produção, comercialização e disposição final deve ser observada sob a ótica da saúde com uma 
avaliação de seus efeitos em curto e longo prazos. 

5. É necessário fortalecer a colaboração entre os países, especialmente entre aqueles que pertencem a uma 
mesma região e que têm acordos e programas em matéria ambiental. Um exemplo é a Comissão de Coo-
peração Ambiental para América do Norte. Essa instância derivada do acordo comercial de livre-comércio 
realiza pesquisa regional sobre a presença e o transporte de substâncias químicas que eventualmente podem 
ter repercussões na saúde. Esses acordos e programas têm sua subsistência no contexto de acordos mais 
antigos, como o de Estocolmo. 

6. Existe uma necessidade na região de aumentar os esforços para o desenvolvimento de capacidades e formação 
de recursos humanos na área do ambiente e da saúde. As áreas de oportunidade incluem desde os níveis téc-
nicos e operacionais até aqueles de mais alto nível gerencial nos sistemas de saúde. Também deve ser incluído o 
fortalecimento dos programas de especialização e de pós-graduação. De outra forma e em especial nos países 
em desenvolvimento, se dificultaria a disposição de especialistas dedicados ao estudo dos impactos da dete-
rioração dos ecossistemas na saúde. 

Em resumo, por um lado, é imprescindível aprofundar-se no estudo da vinculação entre os ecossistemas, seu 
estado atual e sua deterioração com os problemas sanitários e de saúde dentro dos países no nível das bacias hidro-

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   254 17/10/2011   13:25:54



255A deterioração dos ecossistemas e da biodiversidade: suas implicações para a saúde humana

lógicas. Somente mediante a compreensão será possível desenvolver políticas e programas em nível local voltados 
para a manutenção e criação de ambientes saudáveis. Isso implica levar em consideração as condições locais de 
vulnerabilidade ambiental e social, bem como a análise dos atores sociais envolvidos. Portanto, é recomendável 
impulsionar a criação de grupos multidisciplinares de pesquisa nos quais participem também os tomadores de 
decisões. A vinculação entre a pesquisa e a tomada de decisões é uma prioridade, dadas as condições da crise am-
biental no continente. São necessárias decisões prontas que estejam baseadas no melhor conhecimento científico 
disponível.
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Introdução

O meio ambiente e as doenças infecciosas

O aforismo de Hipócrates, médico grego, diz: “Você perceberá que, no geral, as constituições e os hábitos de um 
povo são conformes à natureza da terra onde vivem”. Ao longo da história, os médicos sempre levaram em 

conta a repercussão das condições ambientais sobre a saúde humana. Do mesmo modo que o meio ambiente afeta 
a saúde humana, os seres humanos também deixam marcas nos ambientes em que vivem. Neste capítulo, usaremos 
o modelo que utiliza forças impulsoras, pressão, estado, exposição, efeitos e ações (DPSEEA, por suas iniciais em 
inglês) da Organização Mundial da Saúde para centrar nosso debate nas mudanças antropogênicas ambiental que 
influenciam o aparecimento das doenças infecciosas dentro do contexto ambiental.1-3 Posteriormente. será usado o 
modelo para enquadrar uma exposição das ações recomendadas para reduzir as repercussões dessas mudanças.

No modelo DPSEEA, as forças que impulsionam as tomadas de decisões econômicas, institucionais e sociais 
conduzem a pressões locais que atuam sobre os ecossistemas e as populações de hospedeiros, sejam eles seres hu-
manos ou de outro tipo (figura 12.1). Essas pressões produzem mudanças no estado; por exemplo, ecossistemas 
degradados e o movimento das populações podem resultar em um aumento da exposição dos seres humanos e 
provocar efeitos posteriores, entre eles as doenças. Neste capítulo, os fenômenos de especial interesse são o cres-
cimento e o movimento das populações (sem esquecer a globalização do comércio e as viagens), a exploração dos 
recursos naturais, a demanda de alimentos e as relações entre os seres humanos e a vida silvestre. Tudo isso faz com 
que o movimento de aparecimento de doenças, de sua transmissão e propagação esteja vinculado de maneira com-
plexa ao meio ambiente. A circulação dos agentes patogênicos entre os reservatórios, os vetores e os hospedeiros 
tem lugar em ecossistemas que se definem física, química, biológica e sociologicamente.4 Nesse amplo contexto, a 
mudança do meio ambiente é um dos principais fatores na dinâmica das doenças infecciosas; logo, as atividades 
humanas podem influenciar profundamente e também ser afetadas por essas mudanças. Os agentes patogênicos 
emergentes têm seu ciclo de vida nos seres humanos ou nos animais domésticos e silvestres, o que provoca o 
aparecimento e a transmissão de doenças em função de fatores externos, como o deslocamento das populações, a 
intensificação agrícola e outras mudanças nas interações entre os seres humanos, os animais domésticos e a fauna 
silvestre (figura 12.2).

Os elementos ambientais que impulsionam o aparecimento de doenças apresentam inter-relações complexas 
e interações com as mudanças da tecnologia e a deterioração da saúde pública e dos sistemas políticos. Alguns 
fenômenos produzidos em nível mundial, como a mudança climática, a diminuição da camada de ozônio e a po-
luição transfronteiriça, repercutem enormemente e vão além dos esforços locais, sublinhando a necessidade de 
um enfoque global da política, da vigilância e do controle. O aparecimento de doenças cuja força impulsionadora 
é a mudança climática está diretamente relacionado a esse assunto e será tratado em outro capítulo deste livro. 
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Figura 12.1  Modelo DPSEEA da Organização Mundial da Saúde.1,2 Este diagrama ilustra a dinâmica dos fenômenos 
relacionados à saúde humana como um conjunto de forças impulsionadoras, de pressões, de mudanças 
no estado, de exposições e efeitos relacionados com mudanças do meio ambiente, dando ênfase às 
exposições ambientais.
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Figura 12.2  Processo ecológico contínuo hospedeiro-parasita.5 Nesta figura, são ilustradas as conexões entre 
as doenças infecciosas emergentes (EIE) nos seres humanos e as doenças em animais silvestres e 
domésticos, sublinhando a importância de uma estratégia que incorpore aspectos epidemiológicos 
veterinários e humanos.
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Nos últimos vinte anos, a magnitude desses fatores aumentou em muitas regiões do mundo, incluindo a região das 
América, e, frequentemente, esses fatores têm aumentado muito mais rapidamente que as medidas ou a capacidade 
de resposta dos sistemas regionais políticos e de saúde.

É interessante observar a semelhança entre os componentes das figuras 12.1 e 12.2. Na figura 12.2 são apresen-
tados os elementos do modelo DPSEEA, nos quais as relações fundamentais entre os hospedeiros (seres humanos, 
fauna silvestre e animais domésticos) são afetadas por uma série de pressões (indicadas pelas setas).

Houve um aumento e maior reconhecimento da morbidade e da mortalidade causadas pelas doenças infeccio-
sas a partir do surgimento de novos agentes patogênicos, bem como a partir do aumento das vias de transmissão.4 
O surgimento das doenças infecciosas como causa da morbimortalidade própria do momento coincide com 
uma rápida diminuição da eficácia e da variedade da antibioticoterapia disponível. A resistência generalizada aos 
antibióticos presentes tanto nas bactérias patogênicas quanto nas não patogênicas dá lugar à formação de uma 
resistência ambiental, ou seja, de um conjunto de material genético disponível e transmissível, capaz de induzir 
e propagar multirresistência.6

O aumento das doenças infecciosas ocorreu tanto em países industrializados e prósperos quanto nas zonas tro-
picais. Nos Estados Unidos da América, a mortalidade devida a doenças infecciosas, ajustada por idade, aumentou 
40% num período de 12 anos, entre 1980 e 1992.4 Da mesma forma que a exploração e a conquista do novo mundo 
trouxeram consigo a devastação das populações autóctones pela introdução da varíola e da febre tifoide, as tendên-
cias atuais de expansão, incursão e globalização conduziram a uma situação similar de aparecimento e transmissão 
de agentes patogênicos para as populações que estavam a salvo anteriormente.

As doenças infecciosas emergentes propõem para as infraestruturas de saúde pública um desafio complexo. 
Essas doenças podem advir de cepas mais virulentas de doenças antigas – por exemplo, cepas resistentes aos anti-
bióticos – ou podem ser doenças que eram desconhecidas para os seres humanos, como o vírus Luxo, descoberto 
recentemente.7 O potencial pandêmico do vírus da gripe tipo A e outros agentes pandêmicos, bem com os espeta-
culares aumentos na variedade e na gravidade da dengue e de outras doenças existentes, ilustram a necessidade de 
uma atenção contínua por parte das organizações sanitárias nacionais e internacionais para prevenir e aplacar as 
infecções emergentes.

A perspectiva da paisagem

Os impulsores ambientais das doenças variam ao longo do tempo e do espaço. Por conseguinte, os agentes pato-
gênicos devem ser estudados em uma perspectiva de paisagem, atendendo ao componente espacial, temporal e 
ecológico. A incorporação de um componente espaçotemporal na pesquisa das doenças infecciosas emergentes é 
importante para a compreensão dos fenômenos em diferentes ambientes específicos, bem como para a propagação 
de doenças nas populações e nas regiões ao longo do tempo. Os agentes patogênicos podem ser transportados de 
diversas maneiras (incluindo os deslocamentos a longas distâncias, tratados mais adiante). A proximidade desem-
penha um importante papel na transmissão de agentes patogênicos (fácil propagação de micro-organismos de um 
hospedeiro a outro) e sabe-se que a probabilidade de transmissão aumenta à medida que diminui a distância entre 
o hospedeiro infectado e o exposto,8 o que requer a incorporação de considerações espaciais quando se criam mo-
delos realistas de transmissão de doenças.

As características ecológicas também são relevantes no caso das doenças infecciosas emergentes. A me-
dição dessas características permite criar mapas integrados de risco, que incorporam a variação ao longo do 
tempo e do espaço, uma vez que levam em consideração fatores específicos da paisagem ou do hábitat. A 
fragmentação do hábitat é uma dessas características que dão lugar a ilhas isoladas de hábitat, bem como a 
uma diminuição global da superfície total do hábitat e a uma mudança nos limites, ou margem, entre hábitats 
adjacentes. Estamos diante de uma importante mudança no estado, impulsionada pelas pressões dos centros 
de população em expansão, do deslocamento das populações, da exploração dos recursos, das atividades de 
poda de árvores, da construção de estradas, da maior demanda de alimentos e da ampliação das monocultu-
ras. Com frequência, as causas da fragmentação do hábitat dos animais silvestres estão associadas a mudanças 
no padrão da habitação humana, que leva as populações humanas a um contato mais estreito com os agentes 
patogênicos endêmicos dos animais silvestres, condenando as populações humanas à exposição a novas doen-
ças. As condições meteorológicas são outra característica ecológica-chave para se compreender a distribuição 
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espaçotemporal dos riscos de contrair doenças. As mudanças de umidade, precipitação e temperatura podem 
dar lugar a alterações drásticas do agente patogênico ou da sobrevivência e variedade dos vetores (ver o capí-
tulo de Patz).

Todos esses parâmetros podem ser indexados pela localização espacial e integrados em modelos, seja como 
medições diretas de campo ou como representações indiretas das medições tomadas das imagens via satélite. Um 
exemplo desse método de análise é mostrado na figura 12.3, que mapeia a distribuição espacial das associações 
entre o comportamento de vetores da borreliose de Lyme (A) e a transmissão por vetores (B) como uma função da 
variação geográfica em amplitude do ciclo anual de temperaturas. As variações socioeconômicas e outras do tipo 
demográfico também podem mapear e integrar os estudos de distribuição das doenças.9 

Figura 12.3  Mapa meteorológico da sincronia (amplitude) entre a temperatura e os carrapatos que transmitem  
a borreliose de Lyme (B. burgdorferi) no nordeste dos Estados Unidos da América.10
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No campo da ecologia da paisagem, foram apresentados estudos das doenças infecciosas emergentes nos quais 
se proporcionam os meios e as balizas para se encontrar e estudar os fatores ambientais dessas doenças em uma 
perspectiva ecológica. A epidemiologia espacial e de paisagem são dois campos relacionados que combinam a eco-
logia de paisagem, a geografi a, a epidemiologia e a estatística. O primeiro campo está centrado na variação espacial 
do risco de doenças e o segundo em determinar as associações entre as mudanças ecológicas e os fatores de risco de 
doença, tanto em seres humanos quanto em animais. A incorporação de dados do meio ambiente, das populações 
humanas e da distribuição dos agentes patogênicos ou dos vetores em uma dada zona é usada para se antecipar 
e prevenir a propagação das doenças infecciosas emergentes. No quadro 12.1 enfatizam-se três instrumentos 
gerais para a análise das infecções emergentes usados pelos pesquisadores nessas disciplinas. Esses conceitos são 
tratados com mais detalhes em Kitron.11

Impulsionadores ambientais e pressões sobre as doenças infecciosas 
emergentes

Crescimento e movimento das populações

O crescimento da população afeta as doenças infecciosas emergentes por meio de três tipos importantes de pres-
são: crescimento das populações e mudanças em sua distribuição dentro das regiões; aumento da proporção nas 
cidades; aumento das exigências aos sistemas naturais para se obter a quantidade necessária de água, energia, ali-
mentos e outros recursos. A população humana mundial continua aumentando e espera-se que em 2050 ultrapasse 
os 9 bilhões (dados da OMS, 2008). Desde 2005, a maior parte da população mundial vive em cidades e, para 
2020, 80% da população viverão em centros urbanos, principalmente devido às tendências dos países em desen-
volvimento (fi gura 12.4). As pressões do crescimento e da urbanização dão lugar a várias mudanças de estado: 
a expansão das cidades para as zonas periféricas e periurbanas aumenta as probabilidades de contato entre os

Quadro 12.1 Instrumentos:

1. TELEDETECÇÃO: O aproveitamento dos instrumen-
tos de sensoriamento remoto via satélite permitiu 
a sociólogos, paisagistas e epidemiológos mapear 
as zonas de interesse por causa de uma série de 
agentes patogênicos ou doenças como o hantaví-
rus, a malária, a dengue e a borreliose de Lyme. O 
sensoriamento remoto facilita aos pesquisadores 
acesso a grandes conjuntos de dados especiais 
“acompanhados” longitudinalmente com repeti-
ções instantâneas de zonas com intervalos regulares 
proporcionadas pelos satélites, o que permite aos 
pesquisadores observar as tendências espaçotem-
porais das doenças. O custo da análise de dados 
por sensoriamento remoto é baixo, especialmente 
se comparado com o que supõe coletar reiterada-
mente grandes quantidades de dados. Programas 
gratuitos e fáceis de usar, como o Google Earth, pro-
porcionam acesso livre para mapear e visualizar a 
epidemiologia das doenças emergentes.

2. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG): O 
armazenamento, a manipulação, o mapeamento 
e a análise dos dados permitiram aos pesquisa-
dores visualizar padrões de exposições a doenças 
mediante o mapeamento com computadores e 

programas de análise espacial. Nesses sistemas 
de informação geográfica, as camadas de dados 
podem ser unidas e analisadas para se avaliar as 
associações entre as camadas ou com a fi nalidade 
de visualização. Os sistemas de informação geográ-
fi ca são muito utilizados para mapear os diferentes 
tipos de dados, desde os de informação demográ-
fi ca e das séries de dados sobre a cobertura da Terra 
até a informação sobre as fontes de poluição e as 
populações do entorno. No contexto das doenças 
emergentes, foram utilizados esses sistemas de in-
formação geográfi ca para incorporar dados de pai-
sagem, de animais e de seres humanos no estudo 
das zonas de risco elevado de exposição ou doença. 

3. ESTATÍSTICA ESPACIAL: A heterogeneidade espa-
cial é observada com frequência, tanto na exposi-
ção a agentes patogênicos quanto nos padrões de 
incidência das doenças. A estatística espacial ofe-
rece muitas ferramentas úteis para o estudo das 
doenças emergentes, desde a análise por grupos 
até a avaliação da variação espacial do risco.
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Figura 12.4 População (em bilhões) que vive em áreas urbanizadas (PNUMA, 2005)
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seres humanos e as espécies de animais silvestres que atuam como reservatórios, amplificadores e vetores das doenças 
causadas por microorganismos.12 A crescente incidência da borreliose de Lyme nas comunidades urbanas e periur-
banas é um exemplo-chave de transmissão a partir desta mudança de estado.10 

Com frequência, o crescimento urbano explosivo acontece em áreas que não estão politicamente integradas –  
por exemplo, Cidade do México, São Paulo e Ulaanbaatar – e carecem de um desenvolvimento concomitante 
de infraestruturas e serviços sociais. Essas pressões da população desatendidas ou não reconhecidas originam 
mudanças no estado nos sistemas hídricos da região, causadas, sobretudo, por resíduos não tratados, o que 
aumenta drasticamente a exposição a agentes patogênicos como Cryptosporidium e Vibrio cholerae (cólera) 
procedentes da contaminação das águas superficiais, por resíduos humanos, destinadas ao consumo humano. 
A maior frequência e gravidade dos focos de dengue em zonas urbanas e periurbanas é outro exemplo do efeito 
sobre a saúde ligado a esses processos.13 O crescimento da população também exerce pressões sobre a saúde 
e as infraestruturas de saneamento nos países industrializados. Calculou-se que em Milwaukee (nos Estados 
Unidos), um foco de Cryptisporidium causou mais de 400 mil doentes e mais de 100 mortes em 1993.14

O deslocamento das populações une ambientes que, de outro modo, estariam isolados, ao mesmo tempo que 
aumenta os contatos sociais entre pessoas infectadas e aquelas livres dessas doenças. Além do crescimento da 
população, aumentaram também os deslocamentos voluntários e obrigados no último meio século. As guerras, 
as catástrofes naturais e a busca de meios de vida são os principais impulsores políticos e socioeconômicos do 
deslocamento das populações. Essas intrusões podem ser maciças e súbitas, dando lugar à desapropriação de 
terras, à superexploração dos recursos naturais, à fragmentação do hábitat e ao deslocamento de pessoas que não 
estão imunizadas para zonas onde a doença é endêmica e o acesso aos serviços sanitários e sociais é escasso ou 
inexistente. A busca de meios de vida está associada ao deslocamento não previsto de populações. Essa pressão, 
juntamente com outros comportamentos sociais, foi o principal impulsionador do aparecimento e da propaga-
ção do HIV.15
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Os deslocamentos esporádicos e intensivos das populações estão relacionados a viagens comerciais. De forma 
concreta, o transporte aéreo aumentou a mobilidade de longa distância de milhões de pessoas nos últimos 20 
anos (figura 12.5) e afetou extraordinariamente a dinâmica do aparecimento de doenças. O aparecimento e a 
propagação da síndrome respiratória aguda grave (SARS) na Ásia e na América foram facilitados pelo trans-
porte aéreo,16 os focos de dengue estão relacionados ao aumento das viagens regionais na Ásia e na América 
Latina,17 e, nos Estados Unidos um foco de sarampo foi relacionado ao regresso de alguns viajantes infectados  
no exterior.18 

Figura 12.5 Aumento do transporte aéreo, em milhões de passageiros por ano (dados do Banco Mundial, 2007)

Estados Unidos

Outros países

O auge das viagens aéreas

Número de passageiros que usam o transporte aéreo por ano (milhões)

Fontes: Indicadores do desenvolvimento mundial. Base de dados on-line do Banco Mundial, 2007; Organização de Aviação Civil Internacional, 2006.

Exploração dos recursos naturais

A demanda de recursos naturais, principalmente de água, metais, combustíveis fósseis, madeira e pedra, é outra 
das pressões igualmente relacionadas ao crescimento das populações, bem como com as forças impulsionadoras 
sociais, políticas e econômicas. Essas pressões, tomadas em conjunto, são, por sua vez, o motor de muitas das 
mudanças produzidas nos estados dos sistemas naturais e no deslocamento das populações para zonas não ex-
ploradas com o objetivo de extrair e processar os recursos. Algumas atividades humanas, como a construção de 
represas, o desmatamento, a extração de ouro e de petróleo, impulsionam a fragmentação do hábitat e aumentam 
a proporção de doenças infecciosas emergentes. Algumas das provas mais confiáveis da relação entre a explo-
ração dos recursos naturais e o aparecimento de doenças infecciosas estão presentes nas interações entre a 
extração de ouro, a tuberculose e o HIV,19 bem como na maior frequência de infecção por malária com sintomas 
clínicos em uma população mineira.20 O vínculo existente entre a extração de ouro e a incidência da malária foi 
demonstrado com a utilização de método estatístico espacial.21 Como indicado na figura 12.6, uma análise dos 
novos casos de malária no Brasil demonstra que a maioria dos casos diagnosticados fora da Amazônia estava 
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associada ao contato direto ou indireto com as regiões de extração aurífera da Amazônia. A extração de ouro 
em pequena escala modifica a paisagem ao alterar os sistemas hídricos e ampliar os hábitats idôneos para os ve-
tores. O estado das populações de risco muda ainda mais com a introdução do mercúrio nesses sistemas, como 
também ao atrair pessoas que não são imunes e buscam emprego em regiões nas quais a malária é inexistente 
(Silbergeld et al., 2005). Todos esses fatores podem interagir, já que a exposição ao mercúrio reduz a aquisição de 
imunidade do hospedeiro ao Plasmodium spp.20

O represamento dos rios para produzir eletricidade ou para o aproveitamento agrícola cria reservatórios 
com ótimas condições de habitabilidade para os hospedeiros intermediários e para os vetores, ao mesmo tempo 
que mata os predadores naturais de vetores como o Gambusia (peixe-mosquito). A construção de represas está 

Figura 12.6 Malária e contato com extrações auríferas
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Este mapa mostra a associação entre os novos casos de malária em regiões fora da Amazônia (lugar de diagnóstico indicado 
pelas pontas das setas) e o contato com as regiões de extração aurífera no estado amazônico do Pará. Mais de 80% dos casos 
estavam associados a um contato direto ou indireto22.
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Figura 12.7 Rotas atmosféricas do movimento do pó do deserto24

As principais rotas intercontinentais de transporte do pó se estendem desde as regiões desérticas da África até a América, e 
desde a Ásia até a América do Norte. Essas nuvens de pó desempenham uma importante função no transporte dos agentes 
patogênicos por todo o mundo.

relacionada com maior predominância da esquistossomose em muitas partes do mundo23. Forçar ao máximo o 
aproveitamento dos recursos naturais mediante o desmatamento ou a agricultura intensiva aumenta a proporção 
e a extensão geográfica da desertificação, o que conduz ao maior potencial de difusão das nuvens de pó do deserto 
por todo o mundo, transportando agentes patogênicos de um lado ao outro dos oceanos (figura 12.7)24.

Demanda de alimentos

O crescimento da população e seus deslocamentos aumentam a demanda de recursos naturais, o que, por sua vez, 
conduz a muitas das mudanças observadas nos sistemas naturais. A demanda de alimentos é um caso especial da 
exploração dos recursos associada a diferentes pressões e repercussões ou impactos, que resultam do crescimento 
da população, do aumento da renda per capita e das mudanças nos hábitos alimentares – concretamente da pre-
ferência cada vez maior por um regime alimentar à base de carne –, que conduzem à maior demanda de fontes 
de alimento. Como consequência do aumento da renda em todo o mundo, mais indivíduos dispõem de meios 
para adquirir produtos à base de carne para o consumo. Essas pressões sobre o sistema alimentar aumentaram a 
exploração da vida silvestre, ao impulsionar a ampliação da produção agrícola e das monoculturas, intensificar 
a concorrência por recursos escassos como a água e também alterar os métodos de criação dos animais destinados à 
alimentação humana.

Exploração da fauna silvestre

Em muitas regiões do mundo, os animais silvestres representam uma porção significativa de fonte de proteínas 
para os seres humanos. As interações diretas entre os seres humanos e os animais silvestres podem ser efetivamente 
realizadas durante a caça ou em mercados de produtos vivos onde se vendam animais silvestres. Para os caçadores 
de subsistência, o contato com animais silvestres implica intercâmbio de sangue quando os animais são mortos e 
durante a manipulação dos órgãos internos no momento do corte, o que pode acarretar a exposição a uma série 
de novos agentes patogênicos, incluindo o retrovírus. Em 2007, na República Democrática do Congo, a caça e o 
consumo de morcegos frutíferos foram associados a um grande foco de Ébola.25 As tradições e as preferências cul-
turais têm influência na vontade de adquirir animais vivos para sacrificá-los no mercado ou em casa. Nos mercados 
de produtos vivos, os animais domésticos, bem como os silvestres – incluindo aves, primatas, morcegos, répteis e 
serpentes –, são transportados em pequenas jaulas que os forçam a estar muito próximos uns dos outros e aumenta 
a possibilidade de transferência dos agentes patogênicos entre eles e entre os animais e os seres humanos. Em 2003, 
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os gatos silvestres de Algália vendidos em um mercado de produtos vivos em Guangzhou, na China, foram a espécie 
reservatório do foco de SARS. O SARS foi transmitido ao resto da população por intermédio dos trabalhadores e 
clientes desse mercado16.

Monoculturas e expansão da produção vegetal

A pressão exercida pela crescente demanda de proteínas de origem vegetal deu lugar à expansão da produção vege-
tal. A produção intensiva de animais destinados ao consumo, em particular de aves domésticas e suínos, demanda 
de grandes quantidades de alimentos, elaborados principalmente com milho e soja. De acordo com a figura 12.8, a 
produção mundial de milho, soja e trigo sofreu um substancial aumento nos últimos 30 anos. Em algumas regiões, 
essa tendência deu lugar a importantes mudanças na paisagem, causadas pelo emprego de grandes extensões de 
terra nas atividades de monocultura e pela adoção de variedades geneticamente modificadas das principais plantas 
forrageiras, como o milho e a soja. Segundo Hecht26, a crescente atribuição de terra ao cultivo de soja para produzir 
alimentos avícolas provoca, na região amazônica brasileira, maior mudança paisagística, que está relacionada à 
construção de estradas, à exploração florestal e à mineração.

O mercado alimentício mundial também contribui para a mudança ecológica mediante a produção in-
tensiva de espécies de plantas que não são autóctones, mas que têm elevado valor comercial, como ocorre na 
América Central com o morango. Nesses ambientes, o cultivo é acompanhado do uso intenso de pesticidas, que 
reduzem a diversidade de espécies, matam os predadores naturais dos vetores e selecionam os vetores resistentes.

Figura 12.8  Tendências na produção mundial de milho, soja e trigo (adaptado da USDA — Base de dados  
sobre sistemas de produção, fornecimento e distribuição. Disponível em: <www.usda.gov/ras>.)  
As tendências são mostradas em milhões de toneladas métricas por ano.
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No sudeste da Ásia, a resistência generalizada dos vetores da malária aos pesticidas esteve diretamente relacionada 
ao abuso agrícola do DDT.27

Produção industrial de animais destinados ao consumo

A demanda mundial de proteínas de origem animal aumentou a produção de animais domésticos para consumo 
humano. No período de 1967 a 1997, o consumo total de carne aumentou mais de 7% ao ano e o consumo avícola 
lidera essa tendência (figura 12.9). Essa demanda modificou a forma de criar os animais destinados ao consumo, 
pois houve um deslocamento das explorações agrícolas familiares em pequena escala e das cooperativas da co-
munidade, causado pelas instalações de produção pecuária em grande escala. Por sua vez, o aumento da pro-
dução levou à maior demanda por parte dos consumidores em função da disponibilidade de alimentos baratos, 
ou seja, o varejo de fast-foods. O modelo industrial de produção de animais destinados ao consumo dá lugar a 
pressões que selecionam os agentes patogênicos e aumentam o risco de transmissão das zoonoses aos seres hu-
manos. Por outro lado, a reclusão animal está associada a muitas mudanças, entre as quais se inclui o apareci-
mento de doenças infecciosas. Quando milhares de animais – em alguns casos, mais de 100 mil frangos e 10 mil 
porcos – são confinados em condições anti-higiênicas, aumenta enormemente o predomínio dos animais por-
tadores de agentes patogênicos, estabelecendo-se pressões seletivas que aumentam tanto a diversidade quanto o 
volume total de agentes patogênicos.28 Alguns desses agentes patogênicos têm repercussão direta sobre a saúde 
animal, outros são patogênicos tanto para os animais quanto para os seres humanos. Por outro lado, os micro-
-organismos comensais do gado, como o Campylobacter e o Enterococcus, podem causar doenças nos seres hu-
manos, tanto por meio dos alimentos como por outras vias. O contato direto entre os seres humanos e os animais 
se dá por meio da criação, do transporte e do abate dos animais. As possibilidades de contato direto estão na 
respiração, nos esgotos ou na filtragem dos recipientes de resíduos de granjas e nos campos de eliminação de 
resíduos que estão em zonas próximas às áreas de operação de alimentação dos animais.28 A intensidade de pro-
dução de animais destinados ao consumo afeta os mecanismos de interação entre animais silvestres e domésti-
cos. Ainda que o contato direto entre seres humanos e animais seja maior na caça e nas instalações de produção 
pecuária de pequeno porte, a transferência ambiental é, mais importante na produção pecuária industrializada.

Figura 12.9 Consumo de carne per capita29

Oriente Médio e 
África do Norte

Países industrializados

América Latina 
e Caribe

Ásia Oriental

Mundo

África Subsaariana e 
Ásia Meridional

Anos

pe
r c

ap
ita

Fonte: Dados históricos da FAO 2009, dados projetados da FAO 2002.
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Em qualquer ambiente, as populações de maior risco de exposição a zoonoses são os trabalhadores e outras pessoas 
que estão em contato direto com os animais destinados ao consumo.

Métodos de produção de animais destinados ao consumo, evolução e difusão  
dos agentes patogênicos

Segundo informações da Ásia, do sudeste da Ásia, da África, do Oriente Médio, da Europa e das Américas, o 
uso de antibióticos na alimentação dos animais destinados ao consumo está generalizado em todo o mundo6. 
Essa prática contribui significativamente para acelerar a seleção dos genes de resistência aos antibióticos que 
originam cepas resistentes de bactérias patogênicas. A associação entre o uso de antibióticos como aditivos de 
alimentação e um aumento da predominância de micro-organismos resistentes a medicamentos importantes 
de uso humano foram demonstrados com diferentes espécies, entre elas a resistência do Campylobacter à uo-
roquinolona, a resistência do Enterococus à vancomicina e o aparecimento de novas estirpes de Staphylococus 
aureus resistente à meticilina.6

Além de aumentar a seleção de resistências, os métodos de produção industrial de animais destinados ao con-
sumo também conduzem a uma evolução mais rápida dos agentes patogênicos, descrita nas gripes suínas.30 O in-
tenso contato hospedeiro-hospedeiro entre os animais domésticos acelera a potência do ritmo de reagrupamento 
do vírus da gripe de tipo A, o que leva ao subsequente desenvolvimento de maior virulência e à nova capacidade 
de adaptação do hospedeiro. No ambiente industrial dos animais destinados ao consumo, onde milhares de ani-
mais geneticamente similares são criados em estreito contato, a seleção da virulência também é favorecida, facilitando 
maior dispersão e mais rápida propagação dos agentes patogênicos. O grau de exposição das pessoas que traba-
lham com animais destinados ao consumo é elevado e, com frequência, elas servem de “ponte” entre os animais 
criados para o consumo humano e o resto da população humana. A falta de equipamento de proteção eficaz e 
adequado contribui para a maior exposição dos trabalhadores aos agentes patogênicos procedentes de animais 
domésticos, bem como de animais silvestres que são atraídos às instalações que abrigam os animais destinados ao 
consumo. No mundo desenvolvido, os trabalhadores dessas instalações constituem uma população de maior risco 
em relação ao contato animal-humano. A esse respeito, estudos recentes realizados entre trabalhadores da indústria 
animal enfatizam o risco elevado de contrair zoonoses.6

As práticas da produção industrial de animais destinados ao consumo também dão lugar à maior propa-
gação geográfica dos agentes patogênicos. As instalações destinadas a essas práticas não são biosseguras.27 Sis-
temas de ventilação de grande escala são necessários para prevenir a agressão produzida pelo calor e permitir 
a evacuação do ar e do pó dessas instalações. Por outro lado, alguns usos dos resíduos dos animais acarretam 
uma transferência direta do ecossistema dos animais domésticos aos sistemas naturais; por exemplo, resíduos 
das granjas avícolas utilizados para alimentação em lagoas de aquacultura, segundo se descreve mais adiante. 
Além disso, esse sistema integrado de produção de aves e peixes cria zonas pantanosas artificiais frequentadas 
por espécies silvestres e proporciona pontos de contato e facilita as interações entre os agentes patogênicos. 
Foi demonstrado que o vírus da gripe transmitida pelas aves silvestres se mistura com os de outras gripes nos 
resíduos das espécies domésticas dos mencionados ambientes.31 O nitrogênio e o fósforo provenientes do esco-
amento agrícola contribuíram para a eutrofização de muitas massas de água. Essa perturbação do ecossistema 
tem como consequências o aumento das toxinas nas algas, algumas das quais são nocivas para os seres humanos 
e para os peixes.32 Em algumas regiões, o aumento do nitrogênio orgânico nas águas superficiais foi associado a 
maior abundância de certas espécies de larvas de mosquito, como as que transmitem a malária e o vírus do Nilo 
Ocidental.33 A água potável, os peixes e os mariscos podem ser contaminados pelos agentes patogênicos, devido 
à manipulação inadequada dos resíduos do gado e humanos. Vários agentes patogênicos que se encontram nos 
resíduos de animais, como Cryptosporidium e Giardia, estão associados a doenças de transmissão hídrica. A ha-
bitual falta de água potável é um grave problema de saúde pública em muitas regiões do mundo. Por outro lado, 
os peixes, os moluscos e os crustáceos também contribuem para a transmissão alimentícia de bactérias, vírus, 
toxinas e de doenças parasitárias. Ao mesmo tempo que os diferentes agentes patogênicos se adaptam a diversas 
condições ambientais, as alterações dos ecossistemas aquáticos podem criar condições que aumentem ou modi-
fiquem a variedade dos patógenos e mudem a dinâmica de interação entre os agentes patogênicos e o hospedeiro, 
contribuindo para o possível aparecimento de doenças.
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Aquacultura: proteínas de origem animal – peixes, moluscos e crustáceos

A demanda de proteínas de origem animal mudou a paisagem terrestre e a mesma pressão mudou também a pai-
sagem aquática, principalmente a paisagem das águas doces e dos ecossistemas costeiros. A aquacultura intensiva, 
a piscicultura tradicional e a cultura de marisco aumentaram extraordinariamente durante as últimas décadas, 
segundo os dados apresentados na figura 12.10.29,34

As repercussões sobre a dinâmica e a evolução dos agentes patogênicos associadas à aquacultura são similares 
às da produção industrial de animais terrestres, por terem práticas similares, como a monocultura, a alimentação à 
vontade e a superlotação. Em algumas regiões, os resíduos animais são aproveitados nos viveiros de peixes para 
proporcionar nutrientes, conectando assim a aquacultura à agricultura e à criação de gado.31-34 Essa prática leva à 
propagação dos determinantes da resistência aos antibióticos, desde os micro-organismos dos mamíferos aos dos 
peixes, à persistência de agentes patogênicos humanos no meio ambiente aquático, à contaminação de canais com 
mais densidade de micro-organismos e mais resistentes e à bioacumulação de moluscos e crustáceos.34 O uso de 
antibióticos na alimentação animal, inclusive de antibióticos que são fundamentais na medicina, é uma prática 
generalizada na aquacultura.34,35 Foram encontradas bactérias resistentes aos antibióticos no ambiente da aquacul-
tura e em peixes de piscicultura, e há dados que provam o intercâmbio de genes de resistência entre as bactérias 
do meio aquático e o terrestre.34,35 De acordo com uma carta do Ministro da Economia, Fomento e Reconstru-
ção do Chile em resposta a uma solicitação de acesso à informação pública da organização sem fins lucrativos 
Oceana, durante 2008 o Chile utilizou mais de 325 mil quilogramas de antibióticos na produção de salmão.36,37

Figura 12.10 Aumento mundial da produção aquática29
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Fonte: FAO 2005.
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Foram utilizados o ácido oxolínico e a flumequina, entre outros antibióticos da classe das quinolonas, que têm 
grande importância na medicina. Outros antibióticos usados na aquacultura chilena são a amoxilina, a eritromi-
cina, a oxitetraciclina e a sulfatrimetoprima, todos eles usados em medicina, e orfenicol, um antibiótico de uso 
veterinário do grupo do anfenicol. Ainda que, em geral, o grupo do anfenicol não seja utilizado em tratamentos de 
primeira linha para seres humanos, devido aos efeitos secundários adversos, o uso desses antibióticos na aquacul-
tura pode contribuir para a seleção de bactérias multiresistentes.38

O conceito de uma única droga: interações entre animais domésticos,  
fauna silvestre e seres humanos

Em todo este capítulo, destacamos os fatores ambientais que levaram à maior interação entre os seres humanos, 
os animais silvestres e os domésticos que têm importância em relação à ameaça de aparecimento de doenças in-
fecciosas tipo zoonoses nos humanos. De acordo com a figura 12.11, mais de 70% das doenças infecciosas emer-
gentes têm origem nos animais silvestres, e seu número vem aumentando rapidamente desde os anos 1940.39 As 
zoonoses surgem a partir dos reservatórios de animais silvestres no ponto de contato entre o hábitat tradicional 
dos animais silvestres e as áreas de atividade humana, como a produção de gado. As pequenas sociedades e as 
cooperativas de produção de animais destinados ao consumo se viram implicadas na transmissão de zoonoses, 
devido à frequência de contato direto entre os animais silvestres e os domésticos criados ao ar livre. As atividades 
de pequeno porte foram consideradas fontes secundárias nos focos do vírus de Nipah na Indonésia e em Bangla-
desh40 e da gripe aviária (incluído o H5N1) em muitas partes do mundo.31 As pressões das interações se inten-
sificam nas zonas de expansão urbana ou agrícola sobre as áreas que estavam sem desenvolvimento, mediante a 
aclimatação das populações de animais silvestres aos hábitats suburbanos e urbanos. A mudança climática e as

Figura 12.11  Mapa-múndi das recentes infecções emergentes e reemergentes em todo o mundo  
(adaptado da iniciativa uma saúde, disponível em: <http://onehealthinitiative.com/deploy/index.php>)
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catástrofes naturais também têm sua função na translocação dos seres humanos e animais silvestres, estabelecendo-
-se novos contatos entre a fauna silvestre, o gado e as comunidades humanas.41 Além disso, a transmissão de pa-
tógenos zoonóticos é facilitada pelo crescimento do ecoturismo e pelo aumento do comércio de espécies da vida 
silvestre e animais exóticos.41,42

Entretanto, centrar-se somente nos impulsores antropogênicos do aparecimento de doenças dentro do con-
texto meio ambiente não é suficiente para se compreender e começar a combater essa complexa trama de interações 
humano-animal, animal-animal e vetores. Um princípio-chave da iniciativa mundial “uma saúde” é sublinhar a 
interação entre a saúde dos humanos e a dos animais, ação necessária para unir esforços em todas as disciplinas 
sanitárias com o objetivo de melhor compreender, controlar e prevenir a transmissão de doenças entre espécies 
distintas. Essa iniciativa modula os conceitos DPSSEA tal como se aplicam à perspectiva de meio ambiente das 
doenças infecciosas emergentes (figura 12.1) para salientar que a saúde humana e a animal têm a mesma importân-
cia na compreensão dos ciclos dos fenômenos no modelo DPSSEA.43 Essa perspectiva das projeções de saúde está 
ilustrada na figura 12.12.

As repercussões que as interações entre serem humanos, animais silvestres e domésticos têm na saúde pública 
provêm de pressões seletivas entre os patogênicos, como consequência da transferência entre as espécies. O con-
tato entre as espécies pode levar a um aumento na variedade de hospedeiros de agentes patogênicos, ampliando 
o alcance espacial das doenças humanas ou animais. As espécies migratórias transmitem agentes patogênicos de 
um continente a outro e podem trasladar rapidamente as zoonoses da escala local para a regional ou mundial. 
O comércio de espécies silvestres tem, por sua vez, um efeito similar, ainda que seja mais difícil de prever, já que 
grande parte desse comércio é ilegal. O aparecimento de doenças procedentes das populações de animais silves-
tres depende, com frequência, da presença de animais domésticos que atuam como hospedeiros “amplificadores”, 
animais que podem reproduzir em larga escala e transmitir agentes patogênicos de reservatórios silvestres para 
as comunidades humanas.44 Na Malásia, entre 1998 e 1999, durante o surto virótico Nipah, a presença de um 
hospedeiro amplificador (porcos) se uniu a fatores ambientais para facilitar o aparecimento desse novo vírus. A 
mudança climática e a alteração do hábitat forçaram a migração em massa dos morcegos frutíferos, que levaram 
o novo vírus de Hendra da Indonésia para a Malásia.45 Na Malásia, as instalações para a produção intensiva de 
porcos proporcionaram um hábitat apropriado para que os morcegos frutíferos efetuassem a transmissão virótica 
aos porcos.45,46

É bem conhecida a função dos insetos e dos roedores como vetores de transmissão a seres humanos, ani-
mais silvestres e domésticos de muitas doenças infecciosas, em particular a malária, a borreliose de Lyme, a peste 
e o vírus do Nilo Ocidental. Por outro lado, os insetos também transportam mecanicamente agentes patogênicos 
dentro e ao redor das instalações de animais destinados ao consumo, sem, entretanto, intervir no ciclo de vida 
desses agentes patogênicos.28 As atividades humanas que degradam o hábitat natural dos insetos e dos roedores 
podem induzir um novo contato entre essas populações, os seres humanos e os animais domésticos, tanto nos cen-
tros urbanos quanto nas instalações industriais de animais destinados ao consumo. As medidas de biossegurança 

Figura 12.12  Perspectiva de uma saúde. As diferentes espécies e agentes patogênicos interagem em escala global, 
requerendo a vigilância das doenças emergentes na escala de saúde humana, animal e ambiental.
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dos sistemas de produção alimentar industrial tentam reduzir o contato direto entre os animais destinados ao 
consumo e os grandes mamíferos terrestres. Entretanto, os pequenos roedores e insetos que vivem dentro e nas 
proximidades das atividades de criação de animais podem facilmente ser usados como ponte entre esses sistemas e 
servir de enlace entre os animais domésticos e a fauna silvestre.

Na maior parte do mundo, as populações humanas têm mais contato com os animais domésticos do que com 
os silvestres; inclusive nas cidades os moradores criam frangos e outras espécies de animais domésticos (como 
ocorre no Cairo e em Ulaanbaatar). Nesses ambientes, a adaptação dos agentes patogênicos às espécies domés-
ticas, como os porcos, aumenta o risco de infecção humana por patogênicos zoonóticos, como as gripes aviária 
e suína.30,31 Reconhecer os pontos de contato entre os animais selvagens, os domésticos e os seres humanos, bem 
como as múltiplas vias de transmissão de agentes patogênicos entre essas populações, é fundamental para projetar 
medidas de vigilância e controle do contato dinâmico entre elas.

Ações recomendadas

Neste capítulo defendemos que os fatores ambientais são muito importantes para se compreender o apareci-
mento de doenças infecciosas. Partindo dessa premissa, finalizamos com esta recomendação geral: medidas 
devem ser tomadas para tratar os impulsores antropogênicos da mudança no meio ambiente que influenciam 
no aparecimento de doenças infecciosas, com o objetivo de identificar as doenças potencialmente emergentes 
e prevenir sua propagação. Por outro lado, dado que numerosos acontecimentos favorecem a rápida propaga-
ção internacional das doenças infecciosas por meio do comércio, das viagens e da disseminação atmosférica, a 
colaboração da comunidade internacional é essencial para que se possa conhecer e controlar o aparecimento 
dessas doenças.

O modelo DPSEEA ilustra cinco pontos em uma rota cíclica sobre a qual se pode tomar medidas para 
reduzir os efeitos das doenças e da mortalidade (figura 12.1) e as ações em qualquer ponto da rota, desde as 
forças impulsoras até os efeitos, que podem ser eficazes para reduzir a carga de morbidez. Em uma perspectiva 
de saúde pública, são preferíveis as medidas preventivas, ou seja, as medidas aplicadas à origem, momento em 
que a eficácia para evitar as consequências da doença e da mortalidade é maior. Portanto, a adoção de medidas 
para promover práticas sustentáveis de meio de vida, a produção de alimentos e o consumo de recursos pode 
reduzir as mudanças no estado dos ecossistemas fundamentais e aliviar muitas das pressões, que, atualmente, são 
o motor do aparecimento das doenças. Ao mesmo tempo que esse é principal objetivo das políticas ambientais 
e sanitárias sustentáveis, reconhecemos que os efeitos da ação nas etapas sucessivas da rota DPSEEA podem ser, 
às vezes, as ações possíveis para reduzir a carga das doenças emergentes. Assim, recomendamos as estratégias 
descritas a seguir.

Respostas às forças impulsoras

Exploração dos recursos naturais

Incorporar no desenvolvimento dos recursos naturais e na planificação do uso da terra a avaliação das reper-
cussões potenciais nos riscos de doenças infecciosas: os impulsores antropogênicos que produzem mudanças no 
estado dos ecossistemas têm repercussões na distribuição e no controle dos vetores. No momento de planejar as 
atividades relacionadas à exploração de recursos, os assentamentos humanos e a produção de alimentos, incluindo 
a aquacultura, é preciso considerar explicitamente a possível alteração do ecossistema e a expansão do hábitat dos 
vetores tanto quanto os fatores das doenças emergentes. Esses fatores devem ser abordados de forma particular ao 
se avaliar as propostas de atividades de desenvolvimento, como a mineração ou a construção de represas. As insti-
tuições nacionais e internacionais devem incorporar explicitamente essas considerações nos requisitos de avaliação 
do impacto sobre o meio ambiente ou a saúde.

Demanda de alimentos

Melhorar as condições das atividades de produção de animais destinados ao consumo: as práticas agrícolas 
atuais, particularmente nas instalações de produção industrial de animais destinados ao consumo, podem facilitar 
o aparecimento de doenças. As políticas e os incentivos econômicos devem abordar especificamente temas como 
a superlotação de animais e a eliminação inadequada de seus resíduos. É muito importante proteger a saúde dos 
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agricultores, dos trabalhadores agrícolas e dos encarregados do processamento dos alimentos para prevenir o apa-
recimento de zoonoses. Além disso, as políticas devem exigir a avaliação das exposições por motivos profissionais 
e a política de medidas de controle para prevenir a propagação de doenças aos trabalhadores agrícolas. As políticas 
que reduzem desde o princípio o potencial de aparecimento e transmissão de doenças nas populações animais terão 
maior êxito na proteção aos trabalhadores agrícolas e aos consumidores.

Proteger a eficácia dos antibióticos: os antibióticos são fundamentais na detenção da propagação das novas 
bactérias patogênicas e na redução da morbimortalidade causada pelas doenças. Entretanto, a eficácia desses me-
dicamentos está ameaçada por seu uso nos sistemas de produção intensiva de alimentos. O uso de antibióticos sem 
finalidade terapêutica na alimentação dos animais está claramente associado ao aparecimento de estirpes multirre-
sistentes de bactérias patogênicas. Nos países em desenvolvimento, essa prática está sendo difundida paralelamente 
à adoção de métodos industriais de produção de animais destinados ao consumo desenvolvido para alimentar sua 
própria população e para o comércio. As autoridades nacionais devem colocar em prática as recomendações da 
OMS, da FAO e da OIE sobre a proibição do uso de antimicrobianos como aditivos nos alimentos para animais 
destinados ao consumo, exatamente como foram aplicadas recentemente na União Europeia.

Ampliar e fazer cumprir as diretrizes e os regulamentos que interessem ao comércio de animais domésticos 
e seus produtos, bem como harmonizar internacionalmente os regulamentos de inocuidade dos alimentos: o 
transporte de animais e seus produtos derivados é uma importante via de transmissão de doenças entre animais e 
pessoas31. Quando os animais e seus produtos cruzam as fronteiras, podem ser portadores de zoonoses e colocar em 
perigo a população humana. As normas internacionais sobre a inocuidade dos alimentos e o transporte dos produtos 
de origem animal podem reduzir o grau de contribuição do mencionado transporte incidental dos agentes patogêni-
cos. Essas normas devem abordar o potencial de crescimento e de transmissão dos agentes patogênicos em todas as 
etapas de produção, desde as instalações agropecuárias (ou o hábitat silvestre) até a mesa.

Respostas às pressões e estado

Aumento da colaboração internacional, da comunicação e da criação de capacidade  
para melhorar os sistemas de saúde pública e o segmento global 

Para que sejam frutíferas, as estratégias de prevenção de doenças requerem integração de recursos e tecnologias. 
Em algumas regiões, será necessária a criação de capacidade e o desenvolvimento de infraestruturas para conse-
guir programas de prevenção de doenças e vigilância sustentáveis. Por outro lado, a colaboração internacional, 
incluindo o intercâmbio de informação e recursos, promoverá o objetivo comum de prevenir o aparecimento de 
doenças. Além disso, um compromisso de divulgação de informação livre e acessível permitirá uma resposta mais 
rápida para às ameaças das doenças.

O enfoque “Uma medicina”, que reconhece as conexões entre medicina e veterinária, promoverá um meca-
nismo integrado para tratar as doenças emergentes.47 Maior colaboração e comunicação entre epidemiologistas, 
médicos, veterinários e ecólogos é fundamental para melhorar a atual vigilância, o prosseguimento e os esforços de 
controle de doenças inesperadas, tanto em animais quanto em seres humanos. Esse tipo de colaboração desempe-
nhou um importante papel na contenção do surto causado pelo vírus Nipah na Malásia (Looi, 2007).

O acompanhamento ativo das doenças e a vigilância ambiental são fundamentais para mostrar onde podem 
surgir elas. As técnicas e os conceitos de epidemiologia espacial devem ser incorporados às tarefas de vigilância 
das doenças. Os animais silvestres, os domésticos e as comunidades humanas estão ligados por muitas vias, e o 
reconhecimento dos pontos de contato nesse dinâmico intercâmbio é fundamental para determinar as prioridades 
de vigilância enquanto se apontam as múltiplas vias de transmissão. Dadas as interconexões entre as doenças dos 
animais domésticos, dos animais silvestres e dos seres humanos, deve-se levar a cabo uma vigilância nessas três 
populações.

A vigilância das doenças em populações humanas deve incluir a coordenação da notificação em escalas local, 
nacional e internacional. O estudo dos focos das doenças e a notificação oportuna dos resultados investigados 
podem ajudar a identificar a origem do foco da doença e, consequentemente, prevenir sua propagação. Ainda que 
se tenha prestado grande atenção à vigilância das doenças nas populações humanas, o mesmo não ocorreu com os 
animais. A vigilância das doenças dos animais silvestres e domésticos pode fornecer informações que permitirão a 
aplicação de medidas preventivas no início do seu processo de aparecimento.
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A vigilância dos animais silvestres deve ser melhorada e coordenada. No planejamento para a gripe aviária, 
foram tomadas importantes decisões; porém, os programas devem aproveitar esse marco e estender seu alcance 
para incorporar outros agentes patogênicos emergentes. A continuidade das espécies que atuam como amplificado-
res e dos insetos que servem de vetores das doenças é um componente importante nas estratégias de vigilância. A 
ampliação da vigilância dos animais silvestres nas regiões cuja diversidade biológica é elevada pode requerer maior 
infraestrutura de laboratórios ou a colaboração internacional, assim como o compartilhamento dos recursos de 
laboratório, como aconteceu na resposta mundial ao risco da gripe pandêmica.

A vigilância dos animais domésticos deve incluir a verificação dos agentes patogênicos nas granjas, bem como 
nos mercados e nos produtos alimentícios, prestando atenção a qualquer manipulação que possa ser realizada 
desde a granja até que chegue à mesa. Para que o programa de vigilância tenha êxito, é necessária uma notificação 
oportuna das ameaças potenciais. Pode também ser necessária uma combinação de regulamentação e incentivos 
econômicos para promover a rápida e oportuna notificação das doenças e prevenir, assim, a introdução de animais 
doentes em outras granjas ou no mercado.

Melhorar o trabalho de pesquisa que integra a saúde ambiental e a epidemiologia  
das doenças infecciosas

Maior apoio financeiro às tarefas de pesquisa e capacitação internacionais que integram os campos da saúde do meio 
ambiente e a epidemiologia das doenças infecciosas (tanto em medicina clínica quanto em veterinária) ajudará a 
identificar os fatores que ampliam a probabilidade de seu aparecimento. O desenvolvimento de provas rápidas, ou 
em tempo real, para a identificação dos agentes patogênicos e os avanços nas técnicas de genotipificação podem 
facilitar o acompanhamento e a detecção do aparecimento e da difusão dos agentes patogênicos. A incorporação 
adicional, feita por meio de investigação, de técnicas espaciais, como a teledetecção via satélite, e os esforços de 
vigilância correspondentes melhorarão o acompanhamento e a avaliação das doenças de maneira rentável com o 
intercâmbio dos recursos tecnológicos internacionais. 

Respostas à exposição

Elaborar planos de preparação: uma resposta rápida às ameaças de doenças pode prevenir a conversão de infec-
ções primárias em focos, de focos em epidemias e de epidemias em pandemias. Os governos devem elaborar planos 
de preparação para responder aos casos de plantão, prevenindo a transmissão de doenças e alocando recursos para 
a profilaxia e o tratamento. Entre os componentes essenciais dos planos de resposta devem estar as estratégias 
eficazes de comunicação dos riscos. Essas necessidades não se limitam à preparação para uma pandemia e são tam-
bém pertinentes para doenças como a dengue.

Conclusões

Hipócrates também deixou escrito: “Os remédios excepcionais não são apropriados para as doenças extremas”, e 
essa conclusão pode ser aplicada às infecções emergentes, especialmente se, no momento, não se faz nada. O meio 
ambiente, por sua sensibilidade tanto às pressões naturais quanto às antropogênicas, é um ponto importante de 
integração no aparecimento de agentes patogênicos nas comunidades humanas. Muitos são os fatores que afetam 
a dinâmica das doenças, entre eles o crescimento e o movimento da população humana, as pressões sobre os re-
cursos naturais, a demanda de alimentos e as interações entre humanos e animais domésticos e silvestres através 
da caça, da agricultura e da criação de gado, entre outras atividades. Há que se levar em conta que a complexa 
natureza das relações entre essas forças impulsoras e as pressões exige respostas integrais e globais. Abordar 
esses fatores envolve muitos pontos de intervenção, como, por exemplo: esforços direcionados a reduzir as forças 
impulsoras que estão por trás do aparecimento das doenças, maior colaboração internacional, melhora dos tra-
balhos de vigilância através das disciplinas de saúde humana, animal e do meio ambiente e aprofundamento de 
pesquisas que incluam o uso de modelo para avaliar a variação da pesquisa espacial de risco. Reconhecer e tratar 
as mudanças antropogênicas do meio ambiente, que favorecem o aparecimento das doenças infecciosas – particu-
larmente em relação ao movimento das populações, à expansão agrícola, ao aproveitamento da terra e às práticas 
de comércio – é de fundamental importância para prevenir o aparecimento, a transmissão e a implantação das 
doenças infecciosas.
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Importância da comunicação de riscos diante dos problemas  
de saúde e do meio ambiente na América Latina e no Caribe

Ao longo dos últimos vinte anos, estamos presenciando, cada vez com mais frequência, o surgimento de situa-
ções repentinas de risco e alarme para a saúde e a segurança da sociedade que pouco têm a ver com as clássicas 

epidemias de tempos atrás. O aquecimento global, a diminuição da camada de ozônio, a doença da vaca louca, a 
gripe aviária, o lixo radioativo, os cultivos geneticamente modificados, as armas nucleares e os desastres tecnológi-
cos são todos ameaças que a sociedade atual enfrenta com certa frequência. A isso se somam os problemas de saúde 
e do meio ambiente originados pelas diversas atividades humanas e que não puderam ser solucionados, como a 
contaminação atmosférica, a exposição a metais pesados e praguicidas, entre outros, resultado da industrialização, 
do crescimento urbano e de processos produtivos em zonas urbanas e rurais. Esses efeitos ambientais têm impacto 
sobre diversos serviços ecossistêmicos e, por conseguinte, sobre a saúde humana. Dessa maneira, os sistemas indus-
triais podem aumentar os riscos para a saúde pública humana e animal (incluindo diversas zoonoses provenientes 
da produção animal para a alimentação), o que representa desafios em questões de biossegurança e biocontenção.¹ 
Tudo isso confere um panorama complexo à América Latina.

Quando uma população é afetada por alguma alteração ambiental de forma grave, quase imediatamente a 
crise é sucedida, em geral, por críticas de sua parte e dos meios de comunicação. A acusação imediata é a de que se 
oculta informação ou de que se prima por interesses mais ou menos velados (por exemplo, econômicos, políticos e 
industriais) e de que, definitivamente, as autoridades não trabalham priorizando a saúde ou os interesses dos cida-
dãos. A comunicação de riscos é, então, um processo que permite ajudar a fazer com que os cidadãos entendam os 
problemas de saúde que possam ser derivados da exposição crônica ou aguda a certos agentes tóxicos ou processos 
ambientais ou biológicos nocivos.

Considerando que a comunicação de riscos tem relação com a saúde pública, também evoluiu no campo sani-
tário e ambiental e é identificada como um processo de interação e intercâmbio de informação e de opiniões entre 
indivíduos, grupos e instituições em três perspectivas:²

•	 Como fenômeno, por si só, que ocorre nas instituições, nos grupos envolvidos ou nos fluxos de comunicação 
próprios da organização social;

•	 Como planejamento estratégico que considera a administração dos fluxos de comunicação externos e internos, 
para alcançar uma direção comum de acordo com o objetivo planejado por um programa de intervenção;

•	 Como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades, quer seja do grupo que intervém, quer seja da po-
pulação afetada.
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Morgan e cols.³ afirmam que o processo permite que as pessoas leigas contem com a informação de que neces-
sitam para formar juízos independentes e informados acerca dos riscos para a saúde, a segurança e o meio ambiente 
e, consequentemente, agir. Dessa maneira, a comunicação pode servir para o cuidado, o consenso ou a crise. Por 
meio do fortalecimento do conhecimento, promove-se a participação ativa da comunidade no atendimento e na 
solução dos problemas ambientais, a que deixa de ser objeto para se tornar sujeito, de tal forma que a discussão 
acontece entre esta e os responsáveis pelo manejo de riscos.

A avaliação de riscos é um processo que permite conhecer o perigo potencial de certos agentes, as vias de 
exposição pelas quais as populações humanas se colocam em situação de vulnerabilidade e os resultados quanto 
aos efeitos sobre a saúde. Essa metodologia foi desenvolvida por diversos grupos interdisciplinares e é o ponto de 
partida que permite colocar em perspectiva os riscos aos quais a população é exposta e fornece elementos básicos 
para administrar o risco.

Os resultados da metodologia de avaliação de riscos envolvem elementos de incerteza, fator considerado difícil 
de comunicar aos diversos públicos, além de permitir politizar o risco. Covello4 destacou que, diante da incerteza, 
deve-se compartilhar prontamente a informação e reforçar aquilo que se sabe, o que se desconhece, o que é prová-
vel e o que pode ser feito para diminuir aquela, assim como informar que talvez aquilo em que nesse momento se 
acredite no futuro possa estar incorreto.

A comunicação de riscos também é um espaço privilegiado de intercâmbio de informações para o manejo de 
riscos, o qual é um processo para a tomada de decisões utilizado para estabelecer políticas e apontar os perigos 
identificados durante a avaliação de riscos e suas consequências na saúde pública. Os aspectos do controle, do ma-
nejo, das questões tecnológicas, financeiras e regulatórias são considerados nesse manejo. Por esse motivo, nele 
a comunicação de riscos é fundamental.

Na Figura 13.1, é observada a posição que a comunicação de riscos tem nas diferentes fases da avaliação e 
gestão destes. É um processo permanente, interativo, no qual há um envolvimento de todos os interessados, incluin-
do-se a participação comunitária.

Figura 13.1 Ciclo de manejo do risco
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Desenvolvimento
de políticas

Avaliação
de políticas

Fonte: LANG, S., 2001. p. 319.
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Alguns métodos tradicionais de comunicação de riscos, que geralmente são associados com “o ponto de vista 
técnico” da comunicação de riscos ou com o “modelo de informação de fatos”, já não são considerados como os úni-
cos mecanismos para o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a eles. Agora, as autoridades em todos 
os níveis reconhecem que a participação cidadã genuinamente deliberada e interativa é mais efetiva para o manejo 
de riscos. Para os governos isso significa ajustes na sua interação com o público.

Nesse sentido, os países da América Latina e do Caribe estão transitando para uma cultura diferente de 
participação da cidadania e das instituições públicas, que têm a obrigação de informar aos diversos setores 
sociais sobre o processo e os resultados das suas atividades, por meio da prestação de contas transparente e de 
ações participativas.

O enfoque participativo da comunicação de riscos pode levar a um consenso maior, mas não pode garantir 
uma harmonia absoluta. Da perspectiva dos responsáveis pelas políticas, a comunicação de riscos respeita o público 
e seu direito de saber porque é participativa, transparente e reconhece as limitações da resposta governamental.

É claro que o aumento do nível educacional da população e o desenvolvimento tecnológico permitem maior 
acesso à informação na maioria das zonas urbanas por meio da internet e dos noticiários, da rádio e da TV nas 
zonas rurais. Os governos locais enfrentam outras pressões pelo fato de, atualmente, a sociedade ter acesso à 
informação. Além disso, há processos democráticos em que a sociedade tem a possibilidades de participação e de 
ação. É menos provável que um público mais bem informado e educado aceite a direção de uma autoridade sem 
questionar os acontecimentos que afetam a sua vida cotidiana.

Os governos também enfrentam o desafio de manter uma clara distinção entre as técnicas de comunica-
ção vistas pelo público como propaganda e aquelas criadas para proporcionar informação técnica, promover, 
educar e mudar atitudes. Isso representa outro problema quando o governo assume o papel de comunicador e 
de regulador.

A extensa crise de confiança nas instituições públicas é um fator difícil de ser enfrentado, particularmente nas 
sociedades latino-americanas. Reconstruir a confiança é uma das metas que todo governo deve considerar como 
um processo de médio e longo prazos. A credibilidade, a segurança e a confiança são o fundamento de uma socie-
dade democrática e também fatores essenciais de qualquer exercício de comunicação de risco de sucesso.

Quando os riscos são bem entendidos, previsíveis e mensuráveis, a comunicação de riscos pode ser clara e 
direta. No entanto, os governos enfrentam com maior frequência a necessidade de informar os cidadãos sobre 
riscos pouco conhecidos, imprevisíveis e a respeito dos quais existe desacordo entre os especialistas. Bier5 desta-
cou a necessidade de sempre colocar o público em primeiro lugar e de a informação ser proativa e ajudar os res-
ponsáveis pelas políticas a identificar as possíveis respostas do público às diversas decisões em consideração. Da 
mesma forma, Balch e Sutton6 sugerem que os comunicadores de risco prometam apenas o que podem cumprir e 
cumpram o que prometem, com o objetivo de evitar a perda da credibilidade. Sandman e Lanard7 recomendam, 
para a comunicação de riscos em uma crise, que o público esteja preparado emocional e cognitivamente, que 
haja uma preparação logística, que deve ser comunicada a todos os envolvidos e totalmente transparente com 
relação à informação.

Alguns dos problemas enfrentados pela comunicação de riscos na América Latina são as funções setorizadas 
das agências governamentais, pois limitam a atribuição de responsabilidade para informar sobre os riscos ambien-
tais aos quais as comunidades estão expostas, além de diminuírem a possibilidade de contar com recursos para a 
instrumentação de um plano. Para situações de risco de origem industrial e cujos impactos se dirigem às popula-
ções marginalizadas, só se consegue fazer a comunicação de riscos de forma muito restrita e depois de os meios de 
comunicação pressionarem muito as indústrias de produção e as de extração (por exemplo, mineradoras), como as 
agências de governo locais, no sentido de ser um tema que deve ser avaliado, comunicado e atendido quanto aos 
efeitos causados pela exposição. Exemplos disso estão no México8, Equador9 e Peru10, entre outros.

A partir de algumas das diversas experiências reportadas em comunicação de riscos na região da América La-
tina, é possível identificar dois eixos de ação principais: o primeiro e o mais importante é a comunicação de riscos 
diante de desastres, experiência bem planejada e avaliada para praticamente todos os países da região. Esse tema 
passou a ser de grande importância com os cenários de mudança climática, que indicam o aumento e a intensidade 
dos fenômenos hidrometeorológicos. O eixo seguinte é o proposto pelos planos de resposta à pandemia de in-
fluenza, quando a comunicação proposta é bem planejada e estruturada, sendo uma iniciativa liderada pela OPAS 
e que foi desenvolvida em um grande número de países da região. Além disso, houve uma série de experiências de 
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capacitação na região, algumas vezes em torno de um eixo temático (por exemplo, praguicidas, armazenamento de 
resíduos tóxicos) e, em outras, apenas para divulgar o tema e a metodologia.*

Outra experiência é a relatada por Zepeda,11 que elaborou um questionário com relação à comunicação de 
riscos fitossanitários nos seguintes países: Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Estados 
Unidos da América, Guatemala, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidad e Tobago e Venezuela.**

Por fim, foi feita uma revisão na web com a finalidade de identificar as avaliações para planos diferentes para os 
desastres. Entretanto, não foi encontrado nenhum relato de avaliação de outros esforços de comunicação de riscos. 
Possivelmente, quando chegam a ser feitos, seus resultados não são publicados ou podem se restringir a um exer-
cício acadêmico difícil de detectar, o que impede o aprendizado com tais experiências e a otimização dos planos.

A percepção e a comunicação dos riscos:  
componentes indissociáveis

A percepção do risco é a capacidade de perceber ameaças sobre a base de experiências anteriores e crenças indi-
viduais e coletivas. Segundo Wiedemann12 (p. 3), é a capacidade que as pessoas têm de interpretar uma situação 
potencialmente prejudicial para si mesmas ou para a saúde ou a vida de outros, baseando-se em experiências 
anteriores e projeções futuras, e pode variar entre uma opinião vaga e uma convicção firme. O autor propõe, de 
acordo com essa definição, que a percepção do risco se baseia principalmente em concepções e crenças e, em menor 
grau, em experiências pessoais anteriores.

Os estudos sobre percepção do risco surgiram nos anos 1970 e 1980, em particular nos Estados Unidos e em 
alguns países europeus, como uma opção à análise do risco utilitário e técnico baseado na engenharia, na toxico-
logia, na economia e nas ciências atuariais, passando por alto pelas crenças, temores e dúvidas das comunidades 
interessadas. Esses estudos se fortaleceram e se transformaram em um campo organizado cientificamente com o 
objetivo de compreender as reações negativas dos leigos perante as novas tecnologias.

O primeiro passo em cada estudo de percepção do risco consiste em determinar as diferenças entre as opiniões de 
um “leigo” e as de um “especialista” acerca de certo perigo.12 Aqui, por “leigo” entende-se uma pessoa que não adquiriu 
conhecimentos formais sobre o assunto ao longo da vida. A percepção do risco dos leigos costuma ser muito diferente da 
dos especialistas, em particular dos cientistas.13 As interpretações dos riscos pelos leigos baseiam-se principalmente nas 
próprias crenças e convicções, e não em dados científicos, que constituem a base da percepção de técnicos e cientistas.

Na América Latina, as iniciativas de percepção do risco começaram a aumentar no âmbito acadêmico depois 
da segunda metade da década de 1990, especialmente com relação aos riscos de infecção pelo HIV/Aids (podiam 
ser encontrados alguns estudos sobre o tema no começo dos anos 1990). Essas iniciativas aumentaram significati-
vamente depois de 2000 e evidenciaram as possibilidades de adotar estratégias de percepção do risco na América 
Latina (Tabela 13.1), particularmente na avaliação e na gestão do risco. Embora os resultados apresentados pela 
maioria delas ainda procedam de projetos de pesquisa sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST) ou sobre a 
infecção pelo HIV/Aids, há pesquisas sobre saúde ambiental, principalmente na produção dos últimos cinco anos, 
nas quais as estratégias de percepção do risco passaram a ocupar posições centrais para vincular a pesquisa à ação.

O Brasil é o país que registra a maior parte dos estudos latino-americanos sobre percepção de risco, relacio-
nados especialmente com a infecção pelo HIV/Aids. Recentemente, muitos estudos começaram a apresentar in-
formações sobre iniciativas de percepção do risco associadas com estudos de saúde ambiental, evidenciando suas 
possíveis utilizações para entender melhor a maneira como grupos populacionais vulneráveis enfrentam os riscos 
aos quais estão expostos. Um exemplo proveniente de um estudo integral realizado com trabalhadores agrícolas 
brasileiros14 indica que só eram consideradas ameaças os efeitos diretos da exposição aos praguicidas, especial-
mente os relacionados com sintomas de intoxicação aguda (Estudo de caso 13.1). Isso reforça a hipótese de que 
as experiências anteriores são importantes na percepção do risco pelos trabalhadores. Para os entrevistados, por 
conseguinte, os riscos existem quando se tornam evidentes ou visíveis. Portanto, quando não há efeitos visíveis da 
exposição, eles têm a impressão de que o risco é inexistente.

* Em alguns casos é comunicação de riscos em geral e é promovida por empresas privadas, por universidades como cursos de educação contí-
nua, de um programa de mestrado ou dirigidos ao pessoal de organismos oficiais.

** Setenta e um por cento dos países indicou o início da comunicação no princípio do processo de análise de risco, enquanto 14% foram feitos 
contando com uma análise de risco finalizado e outros 14% foram colocados em prática durante o desenvolvimento da regulamentação.
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Tabela 13.1  Estudos latino-americanos publicados sobre a percepção do risco (Registros de  
Medline/PubMed de 2000 a 2008)

Autores Países Anos Objetos da percepção do risco

Nathan F.
Katagiri S. et al.
Gil HL et al.
Ferreira M. P.
Recena M. C. et al.
Thielen IP et al.
Trujillo A. M. et al.
Kendall et al.
Fonseca et al.
Bird Y. et al.
Castillo-Arriaga A. et al.
Peres F. et al.
Salazar X. et al.
Maia H. et al.
Peres F. et al.
Baltazar Reyes M. C. et al.
Filipe E. M. et al.
Peres et al.
Dias M. A. et al.
Ferreira M. P.
Tate R. B. et al.
Bronfman N. C. et al.
Praça N. S. et al.
Segurado A. C.
Peres C. A. et al.
Antunes M. C. et al.
Alves R. N. et al.
Tunala L. G.
Santos N. J. et al.
Iriart J. A. et al.
Cordeiro R.
Castor D.
Vieira E. M. et al.
Ventura-Filipe E. M. et al.
Fernandez N. et al.

Bolívia
Brasil
Peru
Brasil
Brasil
Brasil
Colômbia
México
Brasil
México
México
Brasil
Peru
Brasil
Brasil
México
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Cuba
Chile
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Trinidad 
Brasil
Brasil
Cuba

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2005
2005
2005
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2001
2000
2000

Acidentes com residentes em encostas de montanhas
Infecções zoonóticas em donos de cães
Consumo de fármacos por estudantes
Infecção pelo HIV/Aids
Exposição a praguicidas em trabalhos rurais
Excesso de velocidade/acidentes automobilísticos
Uso e abuso de substâncias químicas entre os jovens
Infecção pelo HIV/Aids
Exposição a praguicidas em trabalhos rurais
Exposição de estudantes ao tabaco e à fumaça de tabaco
Diabetes
Exposição a praguicidas em trabalhos rurais
Infecção pelo HIV/Aids
Tratamento hormonal para a menopausa
Exposição a praguicidas em trabalhos rurais
Prevalência de doenças sexualmente transmissíveis
Infecção pelo HIV/Aids
Exposição a praguicidas em trabalhos rurais
Cesáreas
Infecção pelo HIV/Aids
Promoção da saúde
Riscos ambientais e de saúde
Infecção pelo HIV/Aids
Infecção pelo HIV/Aids
Infecção pelo HIV/Aids
Infecção pelo HIV/Aids
Infecção pelo HIV/Aids
Infecção pelo HIV/Aids
Infecção pelo HIV/Aids
Fisioculturismo e uso de esteroides
Lesões relacionadas com o trabalho
Infecção por gonorreia
Comportamentos sexuais e DST
Infecção pelo HIV/Aids
Promoção da saúde

Os estudos pioneiros de Elaine Vaughan15 obtiveram resultados similares com relação à percepção do risco e ao 
comportamento autoprotetor associados à exposição crônica a praguicidas.

Algumas avaliações realizadas em diversas experiências de comunicação de riscos com populações migrantes 
latinas nos Estados Unidos tiveram como resultado o que dependerá o perigo em questão e como eles percebem 
o risco e a resposta. Por exemplo, entre os mexicano-americanos as redes sociais (amigos, familiares, vizinhos 
ou colegas de trabalho) são as que têm a maior credibilidade quanto a fontes de informação no que se refere

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   283 17/10/2011   13:26:01



284 Determinantes ambientais e sociais da saúde

a perigos mais conhecidos (por exemplo, inundações estacionais versus um derramamento de ácido nítrico). De-
pois destes, são os meios de comunicação de massa, posteriormente os líderes de opinião e, por último, agências do 
governo os que contam com a credibilidade pública, condição fundamental para o desenvolvimento da percepção 
de riscos. Nessa mesma população minoritária verifi cou-se que, quando os indivíduos recebem uma mensagem 
de perigo, eles procuram confi rmá-la a informação, rejeitá-la ou divulgar a informação que lhes é proporcionada, 
buscando para isso diversas fontes de informação.16

A experiência, a informação e os antecedentes culturais constituem uma tríade inseparável para se determinar 
a percepção do risco, embora não sejam as únicas variáveis relacionadas com a percepção do risco na população 
ou em grupos específi cos.

Os três enfoques mais utilizados no que concerne à percepção do risco são os seguintes: a) psicológico ou psi-
cométrico; b) cultural ou antropológico; e c) sociológico.

O enfoque psicológico baseia-se na maneira como as pessoas expressam suas opiniões em resposta a perguntas 
específi cas relacionadas com os riscos. Também é conhecido como enfoque “psicométrico”, porque os principais 
métodos de recopilação de dados são questionários psicométricos padronizados, ou seja, testes nos quais se pede 
que os informantes atribuam pontos a perguntas sobre confi abilidade, temor, segurança, satisfação e aceitação de 
riscos. Os principais fatores que contribuem para elevar os níveis de inquietude individual perante certo risco são os 

Estudo de caso 13.1 Comunicação dos riscos dos praguicidas no Brasil

O vale de São Lourenço é uma das zonas agrícolas mais pro-
dutivas do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. É a maior região 
brasileira de produção de couves-fl ores (sua produção é calcu-
lada em 600 toneladas por ano) e uma das mais importantes 
regiões produtoras de tomates (1.750 toneladas por ano). O 
cultivo de ambos os produtos requer uma grande utilização de 
praguicidas. A produção local é obtida em pequenas parcelas 
de terra (cerca de 2 hectares cada uma) em regime de pluricul-
tivo com uma força de trabalho 100% composta por membros 
da família. Devido às características climáticas e às técnicas de 
rotação de cultivos, a atividade agrícola na região é contínua 
durante todo o ano, o que aumenta a exposição familiar aos 
praguicidas e à contaminação ambiental. Em estudos ante-
riores foi calculado um consumo de aproximadamente 8 to-
neladas de praguicidas por ano em 128 explorações agrícolas 
familiares, ou seja, 56 kg por trabalhador ao ano.

Nessa região, foi realizada uma entrevista de percepção 
do risco por meio de entrevistas semiestruturadas. Os resul-
tados revelaram alguns aspectos importantes da percepção 
do risco pelos trabalhadores locais. Entre as mulheres entre-
vistadas, foi possível observar que a maior parte delas não 
conhecia claramente o potencial prejudicial dos praguicidas, 
especialmente as vias de exposição. A invisibilidade dos ris-
cos fi cou muito evidente no que se refere à manipulação das 
mangueiras de borracha e na lavagem da roupa e do equipa-
mento. Com base nesses resultados, foi idealizada uma es-
tratégia de comunicação de riscos centrada na participação 
das mulheres no trabalho. Usando-se os dados das entrevis-
tas, elaborou-se o roteiro da encenação de um episódio de 
contaminação fi ctícia que envolvia uma trabalhadora rural. 
Utilizando-se esse roteiro, foi criada uma fotonovela, intitu-

lada Menina Veneno (que, em português do Brasil, signifi ca, 
ao mesmo tempo, “mulher intoxicada” e “mulher perigosa”).

A fotonovela foi analisada em grupos de discussão que 
manifestaram boa recepção do material. A narradora da 
fotonovela era uma trabalhadora, uma mulher como as de-
mais. Os textos foram extraídos das palavras utilizadas por 
elas durante as entrevistas de percepção do risco. Sem in-
troduzir nenhuma recomendação, são transmitidas apenas 
as impressões da narradora sobre sua própria experiência. A 
história se passa em sua casa, em torno da família.

Aproximadamente 97% das participantes do grupo de 
discussão (n = 83) informaram que a leitura lhes havia sido 
fácil e compreensível. As outras duas participantes afi rmaram 
que o texto era chato e a fotonovela (de 24 páginas) muito 
longa. A mensagem foi entendida, inclusive, por um grupo 
de cinco mulheres semianalfabetas, graças à associação entre 
algumas palavras-chave presentes no texto e as imagens. 
Reconhecendo-se nas personagens da fotonovela, as traba-
lhadoras rurais do vale de São Lourenço puderam debater 
várias questões de saúde ambiental, especialmente as relacio-
nadas com a sua inserção nos processos de trabalho rurais e 
o uso de praguicidas em atividades agrícolas.

Isso reforça a ideia de que os estudos de percepção do 
risco são importantes na preparação de campanhas educa-
tivas e de comunicação de riscos para criar uma ponte efi caz 
entre a pesquisa e a ação.

Fonte: PERES, F. et al. Risk perception and commun-
ication regarding pesticides use in rural work: A case 
study in Rio de Janeiro State, Brazil. International Journ-
al of Occupational and Environmental Health, v. 12, 
p. 400-407, 2006.
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seguintes: a) as pessoas estão expostas involuntariamente porque não participaram das decisões que deram origem 
a determinada situação de risco; b) as pessoas geralmente associam os problemas de saúde a uma exposição ime-
diata; c) as pessoas não têm consciência dos riscos de saúde ambiental, situação que piora quando a ciência só tem 
explicações inconsequentes para determinado problema; d) as pessoas geralmente não participam das estratégias 
de gestão do risco; e) as pessoas desconhecem a maior parte dos riscos aos quais estão expostas.

O enfoque cultural ou antropológico baseia-se na premissa de que diferentes sociedades ou grupos populacio-
nais reagem de forma diferente a um mesmo risco. Conforme essa premissa, a percepção individual dos riscos toma 
forma no decorrer da vida, muito influenciada pelos valores culturais compartilhados pelos seus respectivos grupos 
sociais ou sociedade. A experiência ajuda a dar forma às percepções de risco das pessoas e cada valor cultural ad-
quirido durante a vida é integrado a essa experiência. Assim, com a finalidade de abordar a percepção do risco de 
um grupo determinado – segundo o enfoque cultural ou antropológico, é necessário compreender como as pessoas 
adquiriram sua experiência e como a cultura influenciou suas crenças, temores, esperanças etc. Por último, no en-
foque sociológico, a base da percepção do risco é a experiência social. De acordo com esse enfoque, uma pessoa não 
pode ser considerada como uma “entidade isolada” (ao passo que isso é possível no enfoque psicológico e, talvez em 
poucos casos muito limitados, no enfoque cultural), mas como um agente social. Determinado risco ou tecnologia 
não devem ser considerados isoladamente de um contexto, mas como parte da “experiência social” na qual os gru-
pos da população interagem intensamente no interior do grupo e com os fatores determinantes das ameaças. Então, 
para analisar a percepção do risco dos indivíduos conforme o enfoque cultural, talvez seja preciso se concentrar 
nos determinantes da ordem social, como a organização das sociedades, nos determinantes socioeconômicos etc.

Segundo Vaughan,15 as crenças culturais podem influenciar a percepção da doença, a filtragem da informação 
sobre os riscos e a tendência a reagir às possíveis ameaças para a saúde. Isso reforça a suposição de que a percepção 
e a comunicação dos riscos são componentes inseparáveis da situação complexa na qual ocorrem as relações de 
saúde ambiental.

Há três elementos fundamentais para se compreender essa proximidade entre a percepção do risco e a comuni-
cação de riscos. Primeiro, a comunicação de riscos implica diálogo, ou seja, é um processo de mão dupla. A comuni-
cação vai muito além da informação, porque é resultado das interações entre todos os participantes em um processo 
decisório. Ao mesmo tempo, os técnicos e a comunidade são informantes e receptores de toda a informação em um 
processo dialógico atravessado verticalmente por elementos multidimensionais que talvez estejam associados tanto 
aos aspectos técnicos do processo de comunicação (por exemplo, material, conteúdo técnico, instrumento esco-
lhido, meio etc.) como a fatores socioculturais (por exemplo, cultura, curso de vida, modalidades linguísticas etc.).

Segundo, a comunicação de riscos também é educação e educação é transformação por meio do conhecimento. 
De acordo com Paulo Freire,17 para tornar o processo de educação possível, é necessário chegar a um “acordo signi-
ficativo”. Esse autor acredita que “para que o ato de comunicação seja eficaz, é imprescindível que haja um acordo 
significativo entre os cidadãos, comunicadores recíprocos. Em outras palavras, a expressão verbal de um tem 
de ser percebida pelo outro em uma imagem significativa comum. Se esse acordo de significação não existe, o 
processo de comunicação perde a sua validade como expressão do objeto significado” (p. 27). Isso quer dizer que, 
se o profissional não entende o universo no qual trabalha, tenderá a transmitir conhecimentos produzidos na sua 
própria realidade específica (acadêmica) para um grupo populacional bem diferenciado, com o que promove o 
fracasso das práticas de educação e transgride e desqualifica as normas culturais locais ou tradicionais.

Por último, a comunicação de riscos depende da confiança e da credibilidade. Segundo Peters et al.,18 a con-
fiança e a credibilidade baseiam-se em três determinantes: 1) conhecimentos e perícia; 2) franqueza e honradez; 
e 3) interesse, atenção e cuidado. Esses autores, ao testar seis hipóteses sobre os determinantes da confiança e da 
credibilidade da comunicação de riscos, observaram que diferentes grupos baseiam-se na sua confiança e credi-
bilidade com relação a uma estratégia de comunicação de riscos em diferentes fatores. Por exemplo, os seguintes: 
a) a indústria acredita que um aumento das percepções públicas de interesse, atenção e cuidado dão origem a um 
aumento das percepções de confiança e credibilidade maior que qualquer outra variável considerada; b) para o go-
verno, um aumento das percepções públicas de compromisso dá origem a um aumento das percepções de confiança 
e de credibilidade maior que qualquer outra variável considerada; c) para as comunidades envolvidas em problemas 
ambientais, um aumento das percepções públicas de conhecimento e de experiência origina um aumento das per-
cepções de confiança e de credibilidade maior que qualquer outra variável considerada; e d) para a sociedade no 
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seu conjunto, os determinantes da confiança e da credibilidade não são monoliticamente invariáveis em todas as 
organizações e instituições.

Poderíamos dizer que a aplicação eficaz das estratégias de intervenção, que abordam temas complexos de saúde 
ambiental, como a exposição a praguicidas, a contaminação do ar urbano e os problemas relacionados com mudan-
ças climáticas, requer uma abordagem interdisciplinar que exponha profissionais de várias disciplinas aos princí-
pios e às contribuições básicas de cada esfera e destaque a necessidade de que cada profissional entenda a ciência, 
os métodos, a preparação e a linguagem do outro. É necessário dar mais importância às crenças das comunidades, 
embora, à primeira vista, pareçam insignificantes.

É importante destacar que, ao usar a comunicação de riscos para a atenção e o cuidado – com a finalidade de 
modificar comportamentos individuais ou coletivos –, é preciso vincular essas iniciativas aos estudos culturais, par-
ticularmente sobre percepção do risco. A percepção do risco, como vimos, permite aproximar as crenças, temores e 
sentimentos das pessoas com o objetivo de se comunicar, calibrar as respostas e aumentar a eficácia da comunicação 
de riscos. Do mesmo modo que consideramos impossível dissociar as mudanças de atitude e a subjetividade indi-
vidual e coletiva, também consideramos impossível dissociar, nesses casos, a percepção e a comunicação de riscos.

Como conclusão, apresentamos um estudo de caso sobre a possibilidade de vincular os dados procedentes 
de pesquisas científicas com a ação, combinando a percepção com a comunicação de riscos. Este foi realizado em 
uma zona rural importante do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, onde foi elaborado um estudo de percepção 
do risco, e, com um enfoque comunitário participativo, foi concebida e colocada em prática uma iniciativa de 
comunicação de riscos por meio da qual se ajudou um grupo de mulheres a conhecer melhor os riscos que seu 
trabalho acarretava.

Esse estudo de caso reforçou a ideia de que as estratégias de comunicação de riscos não podem ser dissociadas 
da percepção pública dos riscos e coloca em destaque um importante desafio para os profissionais, para as ins-
tâncias normativas, para os pesquisadores e para os representantes de grupos populacionais específicos em toda 
a América Latina, especialmente levando em conta o seguinte: a) a identidade multicultural da nossa população 
(inclusive dentro de alguns países, como o México e o Brasil); b) a falta de interesse manifestada em algumas par-
tes do universo acadêmico quanto a incorporar conhecimentos de profissionais das ciências sociais em projetos 
de saúde ambiental e iniciativas de avaliação de riscos; c) a inexperiência de alguns setores governamentais no que 
concerne à participação pública nos processos decisórios (assim como a pouca importância que atribuem a essa 
participação); d) e a escassa compreensão da função concreta que a comunicação de riscos desempenha como es-
paço dialógico potente, muito maior que a de um canal de informação. Atravessar essas barreiras – desdobrá-las –  
é um caminho para melhorar a saúde ambiental na nossa região.

Elaboração da mensagem nos planos de comunicação de riscos

A elaboração de mensagens é um processo fundamental de uma estratégia de comunicação para o manejo de riscos 
ambientais para a saúde populacional. Definir uma mensagem é modelar determinada informação que precisa ser 
compartilhada com um público-alvo, com a intenção expressa de prevenir um risco ambiental para a saúde desse 
público, em um contexto que nunca é independente.

A mensagem pode ser descrita como a forma de dizer, da maneira mais criativa possível, por que a mudança 
é uma vantagem,19 inclusive quando se trata de reforçar práticas e/ou condutas vigentes. Frequentemente, o exer-
cício de resumir, seja escrita ou verbalmente, os objetivos esperados de um plano de comunicação de riscos em 
uma mensagem não apenas ajuda a esclarecer a rota a ser seguida, mas também permite antecipar parte do efeito 
desejado. A elaboração da mensagem, particularmente de seu conteúdo, estrutura e plano de divulgação, tem sido 
o ponto fundamental para a elaboração dos planos de comunicação de riscos em muitas experiências publicadas.20

Se, como vimos, a comunicação de riscos é um processo de duas vias, um diálogo, uma variável importante 
nesse contexto é sempre a liberdade (ou a afetação do mesmo). Nesse diálogo costuma haver uma assimetria intrín-
seca: a informação é transmitida de quem sabe – os especialistas – a quem não sabe ou sabe menos – os leigos – e 
prescindindo, geralmente, na análise e no processo, das crenças e fatores sociais que influenciam a percepção do 
risco para essa comunidade. Se a comunicação de riscos também é educação, de acordo com Freire,21 tem implícita 
uma ação liberadora quando se desenvolve em liberdade, sem opressão, assumindo que se atinge um acordo no 
significado do que está sendo comunicado.
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Normalmente, o público-alvo que se busca proteger por meio da ação da mensagem tem expectativas for-
madas com relação ao que se quer saber de um risco determinado, especialmente quando este não tem uma 
apresentação repentina no tempo, e nem sempre essas expectativas coincidem com a intenção da estratégia de 
comunicação de riscos. Essa considerada deve ser atendida e reduzida o máximo possível, pois pode alterar o 
processo e os resultados esperados.

Na nossa era, a elaboração de mensagens em saúde ambiental deve ser vista no contexto do importante 
desenvolvimento tecnológico que vem sendo observado nas últimas décadas. Como já foi dito, a consolidação de 
um público geralmente mais bem informado e com acesso quase em tempo real à atualização dessa informação in-
fluencia notavelmente suas expectativas. Os canais de comunicação ou meios de comunicação, hoje mais eficientes 
e de massa – muitos sob controle estatal ou monopólio privado transnacional –, são atores relevantes nesse cenário, 
especialmente na internet. Di Giulio (2006) descreveu como a influência dos meios de comunicação pode fortalecer 
mitos, falsas crenças e estigmas sobre determinado povo e lugar.22

A mensagem na comunicação de riscos em saúde ambiental, geralmente, busca prevenir um efeito por meio 
de uma mudança de comportamento individual e/ou uma mudança social coletiva, inclusive quando já aconte-
ceu um evento agudo adverso, como em desastres, epidemias ou alertas por contaminação do ar. Essa mudança 
apresenta-se, em geral, acompanhada de uma promessa de benefício, ou seja, assume-se que o conhecimento não 
faz a mudança por si só, mas costuma ser conveniente explicitar o ganho ou a melhoria que serão obtidos e a rota 
para alcançá-los. Portanto, na construção da mensagem, a definição do suporte dessa promessa é relevante. Ambos, 
promessa e suporte, e a estratégia em si, devem ser desenvolvidos mediante um vínculo construído coletivamente, 
de uma verdadeira e horizontal relação de diálogo entre emissores e receptores.

Uma mensagem deve ser desenvolvida a partir do maior conhecimento possível das características da per-
cepção que o público-alvo tem do risco determinado. E essa percepção só pode ser entendida se for trabalhada e 
plenamente incorporada em uma perspectiva horizontal, não paternalista, mas não unicamente por permitir um 
desejado apoderamento coletivo, e sim porque é mais efetiva. O processo deve ser aberto ao público-alvo com 
especial atenção às crenças das pessoas que formam e aos fatores culturais e sociais em geral que influenciam, 
principalmente na América Latina, pela sua complexa multiculturalidade. Portanto, deve ser abordada de forma 
interdisciplinar.

A credibilidade da fonte que emitirá a mensagem da população, determinada pelos seus juízos subjetivos, deve 
ser levada em conta. Lindell e Perry descreveram alguns desses juízos e ressaltam que a percepção da população 
sobre a credibilidade da fonte é crítica na atenção à mensagem, inclusive se a credibilidade desta for muito alta, pois 
pode ocorrer que, diante de uma situação assim, a atenção diminua paradoxalmente, quando a população conside-
rar que já não é necessário assimilar a mensagem ou que o risco não é tão alto.16

Quanto ao formato a ser usado, a principal mensagem, frequentemente é acompanhada por várias mensagens 
secundárias, deve utilizar os formatos que estiverem ao alcance da compreensão do público-alvo, considerando 
especialmente sua capacidade de acesso e a frequência de uso de determinadas fontes e canais de comunicação e o 
nível de instrução educacional. A mensagem geralmente terá sucesso se conseguir fazer que o público-alvo inter-
prete como arriscada uma situação que é reconhecida como tal pelos especialistas e faça algo a respeito.

A mensagem deve resumir as principais características fundamentais do risco, isto é, a descrição do problema 
e daqueles que serão afetados, as alternativas de remediação dos seus efeitos, a importância de tomar precauções 
a respeito e os benefícios que serão obtidos diante de certo tipo de instalações que possam representar um perigo 
ambiental (por exemplo, a necessidade de contar com projetos de distribuição de gás como forma de abastecimento 
de um serviço). A construção da mensagem também deve contemplar o fato de que parte do sucesso desta baseia-se 
em sua emissão repetida. Na Tabela 13.2, é mostrada a informação a ser incluída em uma mensagem escrita para 
uma estratégia de comunicação de riscos.

A criatividade na elaboração da mensagem, o que a torna atrativa, baseia-se fundamentalmente na diferencia-
ção do seu público-alvo. Comentou-se que muitos programas de comunicação em saúde fracassaram por se dirigi-
rem a uma população geral indefinível20 ou por não levarem em conta fatores como a composição populacional, a 
prevalência de cortes e prejuízos e a influência de padrões de comunicação nas práticas das coletividades.

Na atualidade, graças ao maior acesso do público-alvo a plataformas de comunicação, é possível criar pla-
nos de comunicação de risco que contemplem a validação simultânea do canal e da mensagem. Essa validação é 
um fator determinante para o sucesso do manejo do risco por meio da estratégia de comunicação, pois permite

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   287 17/10/2011   13:26:02



288 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Tabela 13.2 Informação a ser incluída em uma mensagem escrita de comunicação de riscos

•	 Metas e conteúdo do material de informação.
•	 Natureza do risco.
•	 Alternativas para a ação que estão causando o risco e qualquer risco associado a 

essas alternativas.
•	 Incertezas na avaliação de risco.
•	 Como o risco será manejado.
•	 Benefícios do risco.
•	 Ações que o público pode realizar para mitigar ou lidar com a exposição ao risco.
•	 Ponto de contato.
•	 Glossário.
•	 Tabela de conversão.
•	 Conselhos úteis.
•	 Índice.
•	 Lista de informação relacionada.

Fonte: LUNDGREN e McMAKIN, 2004. p. 196.

melhor adaptação da linguagem técnica ou acadêmica para o seu entendimento pelo público-alvo e comprova se o 
canal escolhido é útil para os propósitos desejados.

Um conceito fundamental da comunicação de riscos é o de que as pessoas sob estresse tipicamente: a) têm difi-
culdade para ouvir, entender e lembrar a informação e b) querem saber se o porta-voz se interessa por elas antes de 
se interessarem pelo que este sabe. Covello (2008) desenvolveu o que denomina mapas de mensagem com o objetivo 
de ajudar na elaboração de mensagens e de fomentar a empatia com as pessoas, em particular em momentos de 
crise, que é quando toda a atenção está voltada para a forma de abordar o problema, solucionar dúvidas e perceber 
que as autoridades estão fazendo o que é correto e que alguém está no controle.4 Na Tabela 13.3, é apresentado o 
exemplo para a influenza aviária pandêmica.

Tabela 13.3  Mapa de mensagens pré-evento para a comunicação de riscos relacionada com a influenza  
pandêmica

Mensagem chave 1 Mensagem chave 2 Mensagem chave 3

A influenza pandêmica é causada por 
um vírus da influenza, que é novo para 
as pessoas.

É difícil prever em que momento ocor-
rerá uma pandemia de influenza.

A pandemia de influenza tende a ser 
mais grave que a influenza estacional.

Dado de respaldo 1.1 Dado de respaldo 2.1 Dado de respaldo 3.1

A influenza estacional é causada por 
vírus que já estão sendo transmitidos 
entre as pessoas.

A influenza estacional ocorre a cada ano, 
geralmente durante o inverno.

A influenza pandêmica tende a afetar 
mais pessoas que a influenza estacional.

Dado de respaldo 1.2 Dado de respaldo 2.2 Dado de respaldo 3.2

A influenza pandêmica pode começar 
com um vírus de influenza existente que 
tenha mudado.

A influenza pandêmica ocorreu cerca de 
trinta vezes na história documentada.

A influenza pandêmica poderia afetar 
gravemente um setor mais amplo da po-
pulação, incluindo os adultos jovens.

Dado de respaldo 1.3 Dado de respaldo 2.3 Dado de respaldo 3.3

Menos pessoas seriam imunes a um 
novo vírus de influenza.

Uma pandemia de influenza poderia 
durar mais que o típico período de 
influenza.

Uma pandemia grave poderia mudar a 
vida cotidiana por algum tempo e repre-
sentar restrições de viagem e reuniões 
públicas.

Fonte: COVELLO, 2008. p. 3.
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Os mapas de mensagens contêm informação detalhada, organizada de maneira hierárquica em blocos de 
três e criada para responder a perguntas ou inquietudes previstas. São uma ajuda visual, que possibilita dar uma 
olhada nas mensagens que serão transmitidas. Os mapas de mensagens permitem que os comunicadores de ris-
cos formulem mensagens de antemão. Uma vez elaboradas, as mensagens podem ser testadas em grupos focais e 
outros estudos empíricos.

É importante ressaltar que, quando usamos comunicação de riscos para o cuidado da saúde e voltada para a mu-
dança individual ou coletiva de comportamentos, há necessidade de articular essas iniciativas com estudos culturais, 
particularmente aproximações de percepção de risco. Durante o processo de comunicação de riscos, é possível se apro-
ximar das crenças das pessoas, dos medos e dos sentimentos, medindo a resposta com base nesses fatores e tornando a 
comunicação mais efetiva. Considerando que não é possível dissociar mudanças de atitude e subjetividade individual 
ou coletiva, também é importante não dissociar, nesses casos, percepção e comunicação do risco.

É tão relevante saber o que queremos comunicar quanto estratifi car a informação, isto é, saber o que é possível 
comunicar, com base no entendimento daquilo que a comunidade quer saber e daquilo que ela precisa saber. Trata-
-se de escolher as principais mensagens a serem difundidas e/ou priorizadas segundo seu impacto esperado e com 
relação às características do risco, no contexto do acordo de signifi cado desenvolvido com o público-alvo. Entretanto, 
os riscos ambientais para a saúde têm natureza diferente: as mensagens têm o desafi o de serem claras, usando vários 
formatos. É necessário preparar o suporte e a contenção dos efeitos que a informação possa causar na população.

Uma forma de tornar uma mensagem mais atraente é diferenciar claramente os componentes do seu público-
-alvo, embora não exista o chamado público geral. A validação da mensagem é fundamental para se prever o su-
cesso da mensagem. Atualmente, é possível validar simultaneamente o canal e a mensagem que utiliza tal canal, 
com a possibilidade de incorporar contribuições que tornem o processo mais efetivo.

Em suma, para se construir uma mensagem, é necessário lembrar um signifi cado do que está sendo comunicado 
ao público-alvo. A mensagem em saúde ambiental costuma buscar uma mudança e, portanto, deve resumir tanto a 
promessa que acompanha a mudança esperada como as características elementares do risco, ou seja, a descrição do 
problema, daqueles que serão afetados, das alternativas de remediação para os efeitos e de como tomar precauções a 
respeito – e da importância de fazê-lo. A elaboração participativa da mensagem, incluindo a defi nição da promessa 
de mudança e do suporte dessa promessa, é fundamental para que a mensagem se torne o centro de uma estratégia 
de comunicação que seja um processo bidirecional, uma via de mão dupla entre especialistas e leigos. Esse processo 
é legítimo e mais efetivo quando se desenvolve em liberdade, sem opressão. A seguir, é relatada a experiência desen-
volvida na selva peruana, onde a participação comunitária foi muito bem-sucedida (Estudo de caso 13.2).

Estudo de caso 13.2  Festival de Belém: arte e palhaço comunitário para a abordagem dos 
problemas de saúde e desenvolvimento em uma zona urbana de extrema 
pobreza na selva do Peru

Introdução

Mesmo com os esforços dos países e a cooperação interna-
cional com relação às conquistas da ODM, persiste o desafi o 
de reduzir as diferenças entre países e no interior destes. A 
“Rede por Belém”, um espaço de coordenação entre pes-
soas, organizações e autoridades da região baixa inundável 
do Distrito de Belém (Loreto-Peru), promove a abordagem 
dos determinantes sociais da saúde local de maneira inte-
gral, desenvolvendo distintas iniciativas da e para a arte, e 
articulando esforços nacionais e internacionais.

O Festival de Belém é a atividade mais importante da 
Rede desde agosto de 2007, quando a Representação da Or-
ganização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), no Peru, 
responde ao chamado de duas organizações de palhaços 
para a transformação social (a Associação Bolaroja – Peru – e 
o Gesundheit! Institute – Estados Unidos) para contribuir com 

a criação e implementação de um projeto para o desenvol-
vimento local em algumas das regiões mais pobres do país. 
Seu objetivo é melhorar as condições de vida das pessoas de 
Belém baixo a partir de um processo altamente participativo, 
que é construído tendo a arte como um eixo aglutinante e 
mobilizador do vínculo desenvolvido por uma intervenção 
sustentada de palhaços comunitários.

O Festival de Belém continua sendo a parte mais visí-
vel do processo da Rede por Belém, porque, todo ano, em 
agosto, ele consegue fazer que a comunidade e as centenas 
de palhaços comunitários e artistas voluntários pintem jun-
tos as fachadas das casas locais e, ao mesmo tempo, são de-
senvolvidas atividades simultâneas de promoção da arte, da 
saúde e do desenvolvimento, compondo um espaço público 
atrativo em uma zona onde quase não existem. A presença 
dos palhaços comunitários é poderosa, porque a sua ação 
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não se baseia na representação, mas sim na constatação de 
uma realidade que compartilham, mostrando e superando 
as relações de poder, as formas de censura de cada grupo 
humano e época histórica. A liberdade expressiva propiciada 
pela arte, nos limites que destacam o trabalho coletivo e a 
consciência do receptor da mensagem (espectador), per-
mite um tipo de comunicação que favorece tanto o desen-
volvimento artístico e criativo dos participantes como o seu 
desenvolvimento social. Em agosto de 2009, a OPAS/OMS e 
a Rede Latino-Americana de Arte para a Transformação Social 
firmaram um convênio, marco a partir do qual está sendo de-
senvolvida uma plataforma de trabalho conjunto em arte e 
saúde para o desenvolvimento em nível continental.

Métodos

Em agosto de 2007, com base na intervenção inicial dos pa-
lhaços comunitários, foi realizada a primeira oficina de pla-
nejamento local participativa, que contou com a presença de 
autoridades locais e representantes de organizações de base, 
ONG locais, estabelecimentos educativos, serviços de saúde, 
agências cooperantes e outras instituições relevantes. Nessa 
oportunidade, foram identificados os principais problemas 
sociais e de saúde que afetavam o distrito, proposto um con-
junto de ações para atender esses problemas e formada a 
Rede por Belém com o objetivo de avançar na implementação 
conjunta dessas soluções e de fortalecer a coordenação de ati-
vidades realizadas pelos diferentes setores e agentes sociais.

Em agosto de 2008, foi desenvolvido o primeiro Festival 
de Belém, com esse nome e, entre novembro desse ano e os 
primeiros meses de 2009, foi desenvolvido, pela OPAS/OMS 
e pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade Peruana 
Cayetano Heredia, um estudo-base sobre os determinantes 
sociais da saúde. O componente quantitativo desse estudo foi 
desenvolvido pela própria comunidade de Pueblo Libre, por 
intermédio de trinta recenseadores escolhidos pelas juntas 
vizinhas e previamente capacitados. Essas pessoas trabalha-
ram coletando informação sobre a sua própria realidade, com 
o objetivo de compartilhar os dados obtidos com o seu povo 
e utilizá-los em seu benefício, e agora participam ativamente 
do processo da Rede por Belém. 

Desde maio de 2009, a Rede por Belém conta com um 
plano de ação, acordado para o período de 2009 a 2014, que 
contempla como linhas de ação o fortalecimento institucio-
nal, o saneamento e o meio ambiente, o acesso a serviços 
de saúde, o desenvolvimento juvenil e os empreendimen-
tos produtivos, além de continuar utilizando o jogo e a arte 
como meios. Esse plano de ação está sendo articulado graças 
à implementação de um centro de desenvolvimento comu-
nitário em plena zona baixa, em uma propriedade adquirida 
pela Rede por Belém no Festival 2009, que também será um 
modelo de moradia saudável e sustentável.

Resultados

Na data, realizaram-se numerosas atividades, que foram con-
solidando o trabalho da rede, entre as quais se destacam: 1) 
a realização de encontros periódicos de acompanhamento; 
2) a organização das edições 2008 e 2009 do Festival de 
Belém; 3) capacitações para funcionários do governo local 

e equipes técnicas de ONGs locais; 4) o censo populacional e 
a moradia descritos; 5) mobilização de recursos técnicos e 
financeiros de distintas instâncias nacionais e internacionais. 
O Festival de Belém conseguiu – até agosto de 2009 – a pin-
tura comunitária multicolorida de mais de 600 fachadas de 
casas e o desenvolvimento de dezenas de atividades de arte 
e de saúde em benefício de milhares de pessoas da região; 
por exemplo, na última edição do festival a Rede por Belém 
conseguiu realizar a coleta de mais de 120 toneladas de lixo 
da zona baixa.

Discussão e conclusões

A experiência que vem sendo desenvolvida em Belém mos-
tra que a arte constitui um recurso valioso para a abordagem 
de populações em situação de extrema vulnerabilidade. Em 
Belém baixa, durante a cheia, entre dezembro e junho de 
cada ano, a água do rio inunda as partes baixas das casas 
de madeira e palma, tendo um impacto notável não apenas 
sobre a atividade doméstica, mas também sobre a esfera 
econômico-produtiva e social. Quando se considera que a 
maior parte das moradias da área não conta com acesso a 
redes de esgotos nem de abastecimento de água potável – e, 
no entanto, recebe a fétida descarga dos coletores do resto 
da cidade –, e apresenta níveis críticos de violência social, é 
possível entender que o complexo cenário descrito requer 
uma abordagem integral construída sobre o compromisso 
de cada um dos agentes coletivos ou individuais envolvidos, 
especialmente da população local.

A conexão com a comunidade local deu-se, inicial-
mente, por meio do seu lado saudável, assim como ocorre 
entre um palhaço e um paciente em um hospital. Isso é o 
que Bolaroja chamou palhaço ou clown comunitário. Uma 
coletividade, apesar de viver em situações de severa opressão 
e desigualdade como a de Belém baixa, mantém vivos seus 
sonhos e pulsões positivas de viver de maneira saudável, 
embora a atenção midiática e social geralmente esteja fo-
cada no que é negativo, desenvolvendo-se, por exemplo, o 
chamado turismo da pobreza. O projeto de clown comunitá-
rio conecta-se com esse lado são da comunidade, de forma 
análoga ao palhaço de hospital que se conecta com o lado 
são de uma pessoa hospitalizada. E, a partir desse vínculo 
– que é em si uma mensagem, como a pintura comunitária 
no caso de Belém –, é possível iniciar posteriormente pro-
cessos participativos de saúde pública e desenvolvimento 
mais humanos e mais eficientes. Também fica claro que o 
Festival de Belém contribui para diminuir a estigmatização 
que existe sobre a zona ao atrair o restante da cidade para 
assistir a atividades como concertos, apresentações cênicas 
e outros.

As mensagens no Projeto Belém estão sendo construídas 
em diálogo com a comunidade, em um processo de mão dupla, 
usando ferramentas lúdicas e artísticas que se conectam com a 
alma das pessoas e que buscam, principalmente, a participação 
destas na sua mudança. Em termos de saúde pública, a experi-
ência mostra que o palhaço comunitário constitui um recurso 
valioso para a construção de um vínculo comunitário que faci-
lite processos de comunicação honesta e de empoderamento 
de populações em extrema vulnerabilidade e, dessa forma, 
propicie sua real participação. A incorporação da arte e seus 
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Meios de comunicação e os riscos para a saúde e para o meio ambiente

A Organização Mundial da Saúde23 reconheceu, em 2007, que os meios de comunicação de massa têm uma grande 
influência sobre a percepção de riscos, seja em uma nova epidemia, em um ataque terrorista ou em um desastre 
natural [...]. A internet, a televisão, o rádio, os jornais e as revistas são os recursos de maior acesso à informação 
diária sobre riscos para a saúde. Na cobertura de notícias de saúde, os meios de comunicação desempenham duas 
funções importantes: eles explicam e relatam a informação científica e as políticas do governo para o público e, ao 
mesmo tempo, refletem as preocupações do público em geral. 

Antes, essa mesma organização havia publicado um manual voltado para se estabelecer uma comunicação 
efetiva com a mídia durante emergências de saúde pública;24 havia destacado sua importância para a comunicação 
de surtos;25 e sua participação para a preparação e resposta à pandemia da influenza.26

A comunicação de riscos apoia-se nos meios de comunicação para divulgar não só os perigos ambientais que 
representam um risco para a saúde, suas medidas de mitigação e outras para controlar a contaminação, mas tam-
bém os avanços médicos reais ou supostos, novas drogas farmacêuticas e programas de saúde.

Em grande medida, são os meios de comunicação (televisão, rádio, jornais, revistas e internet) a principal fonte 
de informação na sociedade atual. É por meio desses mecanismos que os cidadãos tomam conhecimento cotidia-
namente do que acontece em níveis nacional e internacional e desenvolvem uma opinião a respeito.

Ao longo das últimas décadas foi possível observar, de um lado, o crescimento em informação ambiental a 
partir do interesse dos jornais diários em divulgar o que ocorre com a qualidade do meio ambiente e, cada vez com 
maior frequência, relacioná-la com a saúde da população; do outro lado, o mundo científico, afortunadamente, 
desempenha um papel cada vez mais ativo na divulgação dos riscos para a saúde, embora não com o compromisso 
esperado – as universidades e os centros de pesquisa, tanto públicos como privados, fornecem informações cientí-
ficas e técnicas que permitem colocar os riscos em uma perspectiva melhor.

Como resultado desse maior interesse pelo meio ambiente e seus problemas, em 2000 foi constituída a Rede de 
Comunicação Ambiental da América Latina e do Caribe (Redcalc), formada por um grupo de 145 comunicadores 
de 15 países que têm como finalidade melhorar o tratamento da temática ambiental nos meios de informação da 
região, assim como o intercâmbio e a formação profissional nesse campo. A rede tem alguns temas de destaque 
em suas atividades – por exemplo, água, mudança climática, biodiversidade, resíduos, educação ambiental e, ob-
viamente, a comunicação ambiental. Além disso, está vinculada a outras entidades e redes por intermédio de mem-
bros de diversos países da região.* Por sua vez, existem laços de complementaridade com outras redes da América 
Latina.** Essas organizações, juntamente com outras focadas no trabalho ambiental em nível nacional (por exemplo, 
Pronatura, Fórum Boliviano do Meio Ambiente e Desenvolvimento, Fórum Ecológico do Peru e Desenvolvimento, 
Centro Latino-Americano de Ecologia Social, Instituto de Ecologia Política, Programa Chile Sustentável, Agência 
Jornalística do Mercosul, Conservação Ambiental, Ecoloquia), organizações internacionais (por exemplo, Pnuma) 
ou ainda esforços pontuais como Tierramérica (principal plataforma multimídia de comunicação sobre ambiente 
e desenvolvimento na América Latina e no Caribe) do Pnud e Pnuma, distribuem informação ambiental por meio 
de boletins eletrônicos (por exemplo, mudança climática, econotícias, energia sul, ambiental, biorregionalismo, 

* Argentina, Colômbia, Equador, Guiana e Paraguai, além de grupos do Chile, Bolívia, Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Peru, 
Uruguai e Venezuela.

** Por exemplo, a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental (a mais antiga, com mais de trezentos integrantes), a Rede Mesoamericana, a So-
ciedade de Jornalistas Ambientais/Society of Environmental Journalists, Rede Mexicana de Jornalistas Ambientais (PAL-NET), Associação 
Argentina de Jornalistas Ambientais, Associação Paraguaia de Jornalistas Ambientais, Jornalismo Ambiental, O Eco, Planeta Azul, Rede de 
Jornalistas Ambientais da Costa Rica.

efeitos no contexto de processos participativos e comunitários 
são, sem dúvida, poderosas ferramentas de saúde pública que 
podem favorecer a implementação de melhor atendimento bá-
sico de saúde. A promessa de uma mudança para a zona baixa 
de Belém tem seu suporte na Rede por Belém e, todo ano, em 
agosto, as pessoas o celebram com cor e saúde.

Fontes: GUERRA-GARCÍA, A. (1) (3); RAMOS, W. (1); SILVA- 
-SANTISTEBAN, A. (1) (3); PEñA, M. (2); DÍAZ, A. (2).

(1) Associação Bolaroja-Rede Latino-Americana de Arte 
para a Transformação Social.

(2) Representação da OPAS/OMS no Peru.
(3) Universidade Peruana Cayetano Heredia.
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estudos jurídicos e ambientais, biodiversidade na América Latina e no Caribe, comunicação ambiental, ano verde, 
Ecoportal, entre outros). Outro esforço na região foi o estabelecimento da União de Jornalistas Ambientais da Amé-
rica Latina em 2007; cujo objetivo é impulsionar a especialidade ambiental e a especialização de novos jornalistas e 
favorecer o intercâmbio de experiências e a defesa dos profi ssionais da imprensa no exercício da sua atividade.

Todos esses esforços fi zeram com que os cidadãos se tornassem cada vez mais conscientes dos problemas 
ambientais, tanto em nível particular como global, embora essa consciência não seja igual para todos os países da 
região e para todas as suas populações, motivo pelo qual ainda há muito trabalho a ser feito.

Com base no que foi dito anteriormente, é possível afi rmar que a comunicação ambiental não é comunicação 
de riscos (ver Quadro 13.1).

Muito da informação sobre riscos que é difundida se baseia na reportagem apoiadas em denúncias de cidadãos 
ou em entrevistas com algum profi ssional da saúde ou pesquisador, nem sempre fundamentadas nas avaliações 
técnicas do que os riscos signifi cam para a saúde em determinado lugar e população.

Ao comunicar informações relacionadas com riscos, os administradores, técnicos, profi ssionais da saúde e 
especialistas em comunicação, com frequência, têm de lidar com os meios de comunicação de massa como forne-
cedores, interpretadores e guardiões da informação.27

Os meios de comunicação e a oportuna e precisa informação desempenham um papel muito importante na 
comunicação de riscos. Por exemplo, a mídia pode ser um mecanismo essencial para divulgar um plano de comu-
nicação de riscos que permita aos cidadãos conhecer a forma como o setor de saúde e o de meio ambiente estão 
administrando um processo que implica riscos para a saúde, a direção e a magnitude das mudanças e a forma como 
os cidadãos podem participar, quando for o caso. A cobertura que esses meios de comunicação fazem de um tema 
vai depender de situações particulares – como o caso dos desastres, e dos confl itos sociais em torno deles sempre 
haverá uma cobertura, que – dependendo do impacto – pode chegar a se estender por semanas. González28 salientou 
que, infelizmente, continuam existindo “enfoques tendenciosos e aproximações que não contribuem para transmitir 
informações signifi cativas sobre a prolixa complexidade do tema ambiental, para formar opinião sobre ele, nem para 
aumentar a participação social nos programas de conservação e na prevenção de riscos”.

Com base no que já foi mencionado, pode-se dizer que, muitas vezes, os meios de comunicação abordam os 
problemas ambientais com um sentido catastrofi sta e apocalíptico que promove o desinteresse, apatia e resistência 
do povo para enfrentou os problemas. González28 também destacou que a mídia tende a ressaltar certos aspectos 
sensacionalistas de um novo problema e a tratar superfi cialmente outros que poderiam ser mais graves, mas que, 
como são frequentes, já não são considerados notícia.

O ideal seria que houvesse uma independência absoluta entre a fonte e o jornalista (o canal de comunicação, no 
caso), uma distância saudável entre aquele que tem a informação original da nota e quem a transmite. Entretanto, 
isso é difícil pela quantidade de interesses e agentes envolvidos.

O canal de comunicação costuma ser indistinguível da fonte – ler uma notícia na internet geralmente implica 
esse risco, por exemplo –, e isso pode acarretar consequências graves, especialmente em situações de shock social, 
quando uma notícia falsa dada como válida pode se propagar muito mais rápido do que a mensagem necessitará 
para corrigir o problema. Além disso, as pressões de tempo e a própria organização jornalística nas suas diversas 
variantes (impressa escrita, revistas, rádio, televisão) fazem que as fontes consultadas se tornem limitadas, o que 
impede o aprofundamento de uma notícia e a abertura de um leque de opiniões.

Quadro 13.1 Comunicação ambiental versus comunicação de riscos

A comunicação ambiental destina-se a apontar problemas na 
qualidade do meio ambiente, danos aos ecossistemas, à fl ora, 
à fauna, problemas de contaminação em geral, assim como 
medidas ambientais que melhorem a qualidade do meio 
ambiente e a informação voltada para a educação ambiental. 
Muitas vezes, é mais uma atitude de denúncia para chamar 

a atenção dos cidadãos e das autoridades correspondentes, 
conforme o caso. Quando se faz comunicação de riscos, a in-
formação está focada nos impactos que essas alterações am-
bientais possam ter sobre as pessoas quanto a sua saúde e 
segurança, com a fi nalidade de diminuir a exposição a certos 
perigos ambientais, sendo um processo de mão dupla.
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Quando se determina que é preciso transmitir informação científica, é importante não só a sua qualidade, mas 
também a estratégia de comunicação que vai instrumentá-la, pois dela depende a primeira para que não haja 
distorções, desvios e que seja a mais adequada para poder chegar às populações correspondentes. Daí parte a defi-
nição de que meios de comunicação farão parte do processo. Isso é de suma importância, pois, no caso de haver 
deficiências nesse processo, ele pode não apenas não resolver os problemas, como também causar uma resistência 
psicológica à informação difundida.

Para fortalecer esse trabalho com os meios de comunicação, a capacitação e a atualização em assuntos de saúde 
e meio ambiente dos comunicadores e jornalistas são consideradas temas de grande importância. Embora tenha 
sido feito um esforço desde o final da década de 1980, ele é considerado insuficiente28, e ainda há muito a ser traba-
lhado na profissionalização desse campo de ação.

Na medida em que há uma boa relação de trabalho entre as organizações de mídia e aqueles que comunicam 
o risco (fonte e canal), aumenta a possibilidade de que a cobertura seja equilibrada e precisa. Os cientistas e os 
responsáveis por políticas, algumas vezes, veem a cobertura da mídia com relação aos riscos para a saúde e o am-
biente de forma muita simplificada, imprecisa e sensacionalista. No entanto, os jornalistas e repórteres, por sua vez, 
muitas vezes obtêm uma resposta dos cientistas que é difícil de ser traduzida em uma nota, devido à linguagem e 
ao formato utilizados. Para melhorar a cobertura da informação relacionada com riscos e saúde, é preciso pedir à 
mídia que:

1. Promova a difusão de modo que seja compreensível e equilibrada, incluindo opiniões contrastadas sobre 
os problemas e suas causas e consequências, e empregando uma linguagem acessível para a maior parte da 
população, sem que isso implique perda de rigor científico;

2. Situe a análise dos problemas ambientais nos contextos econômicos, políticos, sociais e culturais dentro do 
contexto ambiental;

3. Facilite ao público o acesso à máxima quantidade e qualidade de dados disponíveis sobre cada assunto ou 
tema ambiental de relevância social, de tal forma que cada cidadão esteja em condições de formar sua própria 
opinião e dispor de uma informação a partir da qual possa opinar e atuar;

4. Seja cuidadosa com a seleção de fontes de informação que inclua profissionais e cientistas de diversas áreas 
ambientais com os quais vá construindo uma relação de confiança e benefício mútuo.

A Organização Mundial da Saúde,25 como foi mencionado anteriormente, interessada em apoiar esforços 
no tema de comunicação diante de surtos, publicou um manual para jornalistas ou comunicadores que divulga 
o estado do conhecimento perante um possível surto de influenza, o significado disso para a sociedade que 
enfrentar o surto, as incertezas, a possibilidade de uma pandemia, a forma de enfrentá-la e seus possíveis im-
pactos. Esse tipo de esforço é fundamental para informar, de maneira simples e fundamentada, o conhecimento 
de um possível evento de grande importância em nível mundial e dirigido a um público essencial, como o  
dos comunicadores.

Elaboração de planos de comunicação de riscos

Um elemento importante a ser considerado no planejamento da comunicação de riscos é a interação com as 
pessoas envolvidas. As comunidades podem contribuir com valiosa informação para determinar o impacto 
sobre a saúde associado com a exposição a agentes perigosos aos quais podem ser expostas. Os profissionais 
dedicados a transmitir informação de riscos devem entender as necessidades da comunidade e ser capazes de 
facilitar o diálogo quanto aos assuntos técnicos sobre os riscos para a saúde, assim como às necessidades sani-
tárias, psicológicas, políticas, sociais e econômicas da comunidade. Com a finalidade de facilitar tal interação, 
é necessário:

•	 Reconhecer a importância da contribuição da comunidade;
•	 Incluir a comunidade no processo de tomada de decisões;
•	 Identificar e responder às necessidades de diferentes grupos dentro da comunidade;
•	 Tentar celebrar audiências públicas, em algumas ocasiões a partir de reuniões menores e informais;
•	 Reconhecer que os valores e sentimentos das pessoas constituem um aspecto legítimo dos problemas de saúde 

de origem ambiental e que são totalmente válidos.
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Planejamento da comunicação de riscos

O planejamento é a chave para o sucesso. O primeiro passo é estabelecer qual é o objetivo de comunicar e quais são 
os resultados esperados a fim de avaliar o processo. É vital conhecer a população-alvo e sua situação, entender o que 
ela necessita saber, como quer receber a informação e o que pode ser feito para superar determinadas limitações.29

No planejamento, também se deve considerar que são necessários recursos financeiros, pessoal e equipe. A 
comunicação de riscos é relativamente nova na América Latina, motivo pelo qual há muito trabalho a ser feito para 
convencer os responsáveis pelas políticas sobre a sua importância.

Passos de um plano de comunicação de riscos

Com a finalidade de elaborar um plano de comunicação de riscos, são propostos a seguir oito passos básicos que 
provêm de uma revisão sistemática da literatura sobre comunicação persuasiva30, realizada por McGuire.

1. Avaliação do risco para a saúde: de acordo com a OPAS (1999), os objetivos de realizar uma avaliação de 
riscos em saúde são três. Com o primeiro, busca-se definir a probabilidade de que ocorra um efeito nocivo 
em saúde pela exposição aos agentes perigosos. O segundo, por essa probabilidade ser alta, pretende iden-
tificar os caminhos pelos quais a população receptora entra em contato com os agentes perigosos para a 
saúde. Por último, o terceiro objetivo procura realizar programas de intervenção ou gestão que promovam 
a mudança de conduta, quando for necessário, para diminuir o risco da população afetada pela exposição 
aos agentes perigosos.

2. Estabelecimento de objetivos: é fundamental estabelecer os objetivos para um plano de comunicação de 
riscos. Se eles não forem bem definidos ou formulados, é pouco provável que qualquer plano seja efetivo. 
Os objetivos podem variar desde fazer com que os indivíduos estejam conscientes sobre um risco até tentar 
mudar seu comportamento para fazer com que os seus riscos diminuam.

3. Avaliação de públicos-alvo: o passo inicial na elaboração de mensagens sobre riscos é conhecer o público 
quanto à sua percepção e ao nível de conhecimentos relacionados com o risco que ele possui.

4. Avaliação dos contextos sociocultural e demográfico: a vulnerabilidade da população a risco é determinada 
por fatores extrínsecos associados a aspectos sociodemográficos, os quais incluem a desigualdade, a pobreza, 
as práticas culturais, o nível de educação, os riscos pela exposição a agentes perigosos, as alterações ocasionadas 
pelas mudanças climáticas, entre outros. Existem, portanto, populações que são mais vulneráveis que outras. 
Entre elas, as comunidades indígenas. Na América Latina, são identificadas mais de 670 culturas indígenas. 
Por isso, é de suma importância conhecer e entender sua cultura para poder desenvolver um plano efetivo. 
Para avaliar o público-alvo, pode-se buscar informação de fontes indiretas, ou seja, de instituições de saúde, de 
instituições relacionadas com o meio ambiente, em bases de dados epidemiológicos e populacionais. Contudo, 
elas devem ser complementadas com a avaliação realizada pelo grupo de comunicação de riscos por meio de 
fontes diretas. Quando o grupo mais afetado é o infantil, este seria um possível público-alvo, assim como seus 
pais e professores. Existem várias estratégias para analisar a percepção e os conhecimentos relacionados com 
o risco ao qual uma população pode estar exposta.

Estratégias para a população adulta

a) Observação. Deve-se realizar uma visita à comunidade para observar estilo de vida, hábitos, condutas, prá-
ticas culturais, entre outras condições.

b) Questionários. Recomenda-se sua aplicação para conhecer os dados de identificação, de moradia, hábitos 
alimentares, ocupação, recursos com os quais contam, condutas de algum grupo da população e informa-
ção geral.

c) Grupos focais. Têm como objetivo incentivar testemunhos entre os participantes com relação aos principais 
problemas que afligem a população em geral. É recomendável que o número de integrantes em cada grupo 
seja de sete a dez, de maneira que seja assegurada a participação de todos os membros.

d) Entrevistas em profundidade. São “reiterados encontros entre o pesquisador e os informantes”, dirigidos para 
a compreensão das perspectivas que estes têm a respeito das suas vidas, experiências ou situações, tal como são 
expressas pelas suas “próprias palavras”, seguindo um modelo de conversação entre iguais, e não um intercâm-
bio formal de perguntas e respostas.
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Estratégias para a população infantil

a) Desenho. Estudos realizados no México mostram que os desenhos das crianças são ferramentas úteis na 
avaliação das suas opiniões e percepções referentes ao ambiente.31

b) Dilema. É uma forma de grupo focal que consiste em propor um guia de perguntas que fomente a participa-
ção das crianças para conhecer sua percepção acerca do seu ambiente e da saúde. Essa atividade é realizada 
em pequenos grupos (de sete a dez integrantes). Às crianças é feita uma pergunta da seguinte forma: “O que 
aconteceria se…”. e, com base em suas respostas, é realizada a análise da percepção.32

Existem experiências na utilização dessas ferramentas com crianças que vivem em diferentes cenários de 
risco, tanto as de zonas urbanas quanto com as de zonas rurais (Cubillas et al., enviado para publicação).

5. Seleção do enfoque: Nesta etapa, é preciso apoiar-se nos resultados obtidos ao fazer a avaliação do público- 
-alvo, pois, dependendo da sua percepção ou não quanto ao risco e das preocupações (por exemplo, saúde, 
segurança, economia, meio ambiente, estética, política, entre outras) que expressem, será dado determinado 
enfoque ao plano.29

6. Construção das comunicações: Ao se criar um plano de comunicação de riscos, na perspectiva da comu-
nicação, devem ser considerados, no mínimo:33

•	 A fonte: a(s) pessoa(as) que é(são) responsável(is) por originar a mensagem ou a informação. O comunica-
dor do risco é aquela pessoa em quem o público vai confiar; portanto, deve ser alguém competente do ponto 
de vista técnico, com credibilidade e que tenha alta aceitação da população.

•	 O público-alvo: é o grupo social ao qual é dirigida a mensagem.
•	 A mensagem: é aquilo que se deseja informar.
•	 Os canais de comunicação: são os mecanismos por meio dos quais a mensagem chega ao público. Por 

isso, é importante decidir o tipo de canal mais adequado para ela. É relevante destacar que não é suficiente 
trabalhar com a população adulta; é preciso pensar também no que eles transmitirão nas mensagens para 
as crianças. Cada público tem de compreender a mensagem e ser convencido dos riscos que certos agentes 
perigosos implicam para a sua saúde e o seu desenvolvimento.

Ferramentas para a população adulta

a) Mensagens escritas. Folders, manuais, artigos jornalísticos, cartazes, folhetos, artigos de divulgação científica 
etc. Podem incluir muita informação e são relativamente econômicas, mas são difíceis de entender para 
algumas pessoas.

b) Mensagens orais. Conferências, entrevistas de rádio, apresentações etc. Dão a oportunidade de interação com 
a população, porém está não fica com algo que sirva de referência posterior.

c) Mensagens visuais. Cartazes, jornais murais, visitas guiadas, vídeos, televisão etc. São facilmente lembrados, 
podem ser colocados onde as pessoas os veem, são chamativos. No entanto, contêm pouca informação, não 
permitem a interação com a população, geralmente são muito caros.

d) Interação com a população. Grupos focais, comitês de assessoria, audiências formais. Fomenta a participação 
da comunidade, mas ela pode ser custosa e é preciso ter cuidado em considerar problemas sociais ou políti-
cos que possam ser um obstáculo no processo.

Ferramentas para a população infantil

a) Teatro. Para as crianças, brincar de representar personagens é uma atividade que estimula a imaginação e a 
resolução de problemas ou situações cotidianas.

b) Teatro de marionetes. É uma estratégia de ensino de grande valor para o fomento de condutas que propiciem 
o cuidado pessoal e a promoção da saúde na comunidade.

c) Experimentos didáticos. Experimentar consiste em ajudar a criança a desenvolver suas potencialidades para 
sentir, perceber, falar, refletir, imaginar e construir.

d) Vídeo. É um canal que possibilita a manipulação de três tipos de linguagem, a das palavras, dos sons e a 
da imagem. Por isso, é possível gerar uma informação muito maior com a utilização de apenas uma das 
linguagens.
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e) Conto. O conto motiva a criança, ajuda-a a conhecer a vida. Estimula sua imaginação, enriquece seu voca-
bulário e desenvolve sua capacidade de expressar o que sente e o que pensa.

f) Jogo. Contribui para o desenvolvimento físico e social da criança, melhora sua capacidade de concentração, 
percepção e memória e, como meio educativo, a ajuda a se adaptar a situações da vida real.

 Para transmitir uma mensagem sobre riscos, qualquer público poderá ser composto por uma variedade de 
grupos de indivíduos, cada um com diferentes níveis de conhecimento sobre o risco, de interesses acerca 
do mesmo e de exposição a ele. Em virtude desses fatores, nenhum canal de comunicação pode satisfazer as 
necessidades do público. Por isso, será necessário encontrar um canal que melhor preencha as necessidades 
de cada grupo. Uma estratégia conveniente é obter informação para que o mesmo público decida quais são 
os melhores canais a lhes proporcionar a(s) mensagem(ns).

7) Colocação do plano de comunicação do risco em prática: A operação requer a coordenação das ativida-
des. Por isso, é conveniente criar um cronograma e determinar em cada atividade as necessidades humanas, 
econômicas e de infraestrutura. Para que o plano seja efetivo, recomenda-se que as atividades sejam criadas 
de modo a serem de alta relevância social e cultural para o mesmo público, para que a informação recebida 
estimule não apenas procedimentos de memória ou de retenção de informação descontextualizada, mas 
também a geração de mudanças conceituais nos sujeitos que possam ser a base fundamental dos seus hábitos 
ou de suas condutas referentes ao perigo para a saúde.

8) Avaliação dos efeitos: Uma vez aplicado, um plano de comunicação de riscos deve ser avaliado para que se 
conheça o impacto que realmente teve.34 Uma forma de se fazer isso é por meio do reconhecimento de mudan-
ças conceituais e modificações da conduta. Se um plano não for avaliado, não se pode dizer se funcionou para 
o público a quem foi dirigido, ou seja, se chegou ao público-alvo, efetivamente comunicou suas mensagens e/
ou propiciou uma mudança na percepção do problema e no comportamento.

É importante destacar que as técnicas descritas na etapa de avaliação do público-alvo podem voltar a ser utili-
zadas ao finalizar o plano para avaliar o ganho de conhecimentos e as mudanças de conduta.

Como indicado no planejamento da comunicação de riscos, a forma de avaliação deve ser considerada desde 
o início e os fatores a serem avaliados dependerão de cada caso. Na Tabela 13.4, são apontados os diversos fatores 
que devem ser considerados em função do tipo de comunicação de riscos.

Um aspecto da comunicação de riscos é a modalidade voltada para enfrentamento de surtos, epidemias ou aci-
dentes ambientais, para o que, como destacado na seção “Importância da comunicação de riscos”, os profissionais 
de muitos países da América Latina receberam capacitação. Todavia, a partir da experiência da influenza A H1N1 
no México, foi possível reconhecer a necessidade de fortalecer a comunicação de riscos diante dos diversos públicos 
(responsáveis por políticas, meios de comunicação, população em geral, grupos empresariais etc.) com a finalidade 
de diminuir a sensação de perigo da população, entender e aceitar as medidas de contingenciamento e responder a 
tempo e forma às recomendações para a proteção da saúde.

Tabela 13.4 Fatores de avaliação a serem considerados na comunicação sobre o cuidado, o consenso e a crise

Comunicação sobre o cuidado Comunicação sobre o consenso Comunicação durante uma crise

O público mudou para uma conduta 
menos arriscada?

Todos os segmentos do público estiveram 
representados para poder chegar a um 
consenso?

Todos os públicos foram alertados sobre 
o risco?

Quanto tempo durou essa mudança de 
conduta?

O público entende o suficiente sobre o 
risco para poder tomar decisões?

O público entende o suficiente sobre o 
risco para poder tomar decisões?

Todos os públicos foram alertados sobre 
o risco?

Chegou-se a um consenso por parte do 
público a respeito da decisão?

O público mudou para uma conduta 
menos arriscada?

O público entendeu suficientemente bem 
o risco para poder tomar decisões?

A decisão pode ser instrumentada? A informação dada a respeito do risco foi 
consistente?

Fonte: LUNDGREN e McMAKIN, 2004. p. 379.
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Uma comunicação eficaz sobre a crise pode ajudar a fazer com que as pessoas tomem decisões informadas, a 
reduzir reações de ansiedade, apatia ou aborrecimento e a minimizar o impacto negativo sobre a economia, o bom 
funcionamento da sociedade e, no último extremo, a aliviar sofrimentos e a salvar vidas.

É nesse tipo de comunicação que a pessoa que exerce a função de porta-voz se torna um elemento fundamental 
para o sucesso ou o fracasso do processo de comunicação. Esse indivíduo não só deve ser capacitado para o desenvol-
vimento bem-sucedido dessa tarefa, mas também deve ter elementos pessoais que estejam de acordo com o desempe-
nho desse trabalho, entre eles reconhecimento cidadão, confiança, credibilidade, empatia, conhecimento científico e 
capacidade para expô-lo em palavras simples, segurança em si mesmo e excelente expressão oral e corporal.

Na América Latina, existem atualmente algumas iniciativas de planos de comunicação de riscos. Entre elas 
podemos mencionar os projetos denominados Formação de uma rede de promotores no distrito magnesífero de Mo-
lango, Hidalgo e Eliminação do DDT e da malária no México por meio do apoderamento das comunidades, condu-
zidos pelo Instituto Nacional de Saúde Pública do México. Na América Central e na República Dominicana, desde 
2004 foi iniciado o projeto denominado Estratégia de gestão integrada de prevenção e controle da dengue, proposto 
pelos Ministérios da Saúde Pública. O Instituto Nacional de Saúde da Colômbia, com o apoio de universidades do 
país e da Universidade da Flórida, Estados Unidos, realizou o trabalho Interação da temperatura de reservatórios de 
água caseiros e a taxa de produção de Aedes aegypti, no qual é mostrada a influência que tem a mudança de certos 
hábitos humanos para a diminuição do desenvolvimento de vetores. Outros trabalhos anteriores e atuais na Univer-
sidade Autônoma de San Luis Potosí (UASLP), México, foram a implementação de planos de comunicação de ris-
cos em uma zona metalúrgica, em uma zona onde existe contaminação de água por flúor, em uma zona mineira em 
Villa da Paz-Matehuala (Estudo de caso 13.3),* e em uma zona indígena da Huasteca Potosina, onde fogões caseiros 
e a lenha continuam sendo utilizados para cozinhar, o que representa um risco importante de doenças respiratórias 
para mulheres e crianças, principalmente pela exposição a diversos compostos resultantes da queima de biomassa. 
É importante assinalar que, recentemente, foi estabelecido um vínculo entre a Secretaria de Desenvolvimento So-
cial do México, o Sistema Nacional para o Desenvolvimento Integral da Família e a UASLP para realizar um projeto 
em conjunto que visa à introdução de estufas ecológicas nessa região, apoiado por um plano de comunicação de 
riscos, para conseguir a aceitação da comunidade.

Conclusões e recomendações

A comunicação de risco é possivelmente uma das fases do processo de análise e de gestão de risco mais difíceis de 
colocar em prática eficazmente. A comunicação efetiva requer dedicação e esforço, não é algo que aconteça por si só.

Com a finalidade de identificar o que as pessoas pensam e sua opinião a respeito dos perigos ambientais que 
enfrentam, é preciso promover estudos de percepção de riscos que permitam contar com elementos para desen-
volver uma boa relação com o público-alvo que assegure, além de tudo, sua participação efetiva na elaboração das 
mensagens e na criação bem-sucedida das estratégias do plano de comunicação de riscos. Este propicia a participa-
ção ativa da sociedade na tomada de decisões nos processos de avaliação e de gestão de riscos e faz com que tanto 
o setor de saúde como o do meio ambiente possam ser fortalecidos.

Um elemento fundamental no processo é definir claramente para que é necessária a mensagem que se propõem 
transmitir, especialmente com relação ao público-alvo e ao contexto, e construir o plano, tomando a mensagem como 
eixo. A mensagem será bem-sucedida se conseguir fazer que o público-alvo interprete uma situação que é reconhecida 
externamente como perigosa e que atue em consequência desta para proteger a sua saúde. A construção da mensagem 
deve se basear em uma relação de diálogo entre emissores e receptores verdadeiramente horizontal e honesta.

Não é possível conceber que, na era da informação, globalização e os demais pensamentos contemporâneos, 
seja permitido que a população careça de informação a respeito daquelas situações que são arriscadas para a sua 
saúde e a sua segurança. Deve-se promover e apoiar na região a preparação de jornalistas interessados em cobrir 
a fonte ambiental como um ramo especializado da comunicação; fazer com que as instituições acadêmicas que 
formam jornalistas e comunicadores incluam o trabalho da cobertura ambiental, em especial das suas implicações 
para a saúde populacional; além disso, fazer com que os responsáveis pelo desenvolvimento de planos de comuni-
cação de riscos permitam a participação dos profissionais dos diversos meios para fortalecer o próprio processo. A 

* Para todos esses projetos, obteve-se o apoio do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Conacyt) do México.
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falta de informação adequada e confi ável possibilita que os cidadãos busquem fontes cuja credibilidade e profi ssio-
nalismo são não necessariamente os mais adequados.

A elaboração de um plano de comunicação de riscos deve ser promovida pelos diversos responsáveis por polí-
ticas, tanto do setor saúde como do ambiental, além de alguns outros, como os de agricultura, trabalho, transporte, 
energia; com as condições fundamentais de que mantenham uma comunicação permanente entre si e um com-
promisso claro com o seu trabalho, incluindo a participação do público-alvo, de recursos humanos qualifi cados 
e a negociação de recursos econômicos. O trabalho dever ser inter e intrassetorial, apoiado pelo setor acadêmico 
para que sua congruência, viabilidade e impacto sejam assegurados. Esses planos, além de fornecer à população 

Estudo de caso 13.3  Emprego da comunicação de riscos para diminuir a exposição infantil 
a chumbo e arsênico na área contaminada de Villa da Paz-Matehuala, 
SLP, México

Na zona mineira de Villa da Paz-Matehuala, SLP, México, foi 
realizada uma avaliação do impacto ambiental pelo Labora-
tório de Toxicologia Ambiental da Universidade Autônoma de 
San Luis Potosí. Foram encontradas concentrações nos solos 
e sedimentos nas escalas de 17,384 a 19 mg/kg de arsênico, 
7,200 a 15 mg/kg de cobre, 3,450 a 31 mg/kg de chumbo 
e 6,270 a 26 mg/kg de zinco. Nesse estudo, o solo foi con-
siderado como a principal fonte de exposição, e as crianças 
foram consideradas o grupo mais exposto. Com base nisso, 
foi criado um Plano de Comunicação de Riscos (PCR) cujo pro-
pósito foi fazer com que as crianças modifi cassem seus hábi-
tos e suas condutas, com os quais enfrentam a problemática 
ambiental à qual estão sujeitas, e que essa mudança tivesse 
como consequência uma diminuição na exposição ao Pb e 
ao As. O PCR baseou-se na utilização de diversos canais de 
comunicação dirigidos à população infantil. Foram realizados 
eventos tais como peças de teatro, experimentos didáticos, 
vídeos educativos, teatro de marionete, bate-papos e contos 
infantis. E foram destinados, no período de setembro de 2003 
a outubro de 2005, a um total de 142 crianças pertencentes 
a cinco escolas da região. Também foram realizadas palestras 
e ofi cinas com os pais das crianças e com os professores das 
escolas participantes. A avaliação do PCR foi feita pela aná-
lise de aquisição de conhecimentos e mudanças de conduta 
por meio do desenvolvimento de desenhos e da aplicação de 
questionários e pela determinação dos níveis de Pb no sangue 
e de As na urina das crianças. A avaliação foi feita antes e 
depois do PCR. Nem todas as crianças às quais o PCR foi 
aplicado participaram da avaliação, pois um dos critérios de 
inclusão foi a assinatura de um termo de permissão dos pais 
para a autorização da coleta de sangue e de urina.

Na avaliação por meio dos questionários, foi compro-
vado que as crianças adquiriram conhecimentos relaciona-
dos com a informação proporcionada. Isso indica que tanto a 
mensagem quanto os canais de comunicação foram adequa-
dos para o cumprimento do objetivo. Por meio dos desenhos 
feitos pelas crianças, foi possível verifi car que elas adquiriram 
conhecimentos relacionados com a fonte de exposição a Pb 
e As. Na avaliação por meio dos questionários feitos aos pais, 

foi relatado que as crianças tiveram, sim, mudanças quanto a 
suas condutas e seus hábitos. Entre essas mudanças de con-
duta, foi informado que as crianças melhoraram seus hábitos 
de limpeza (limpam seu quarto e seus brinquedos, já não 
comem terra, não chupam lápis, entre outros).

Com relação ao monitoramento biológico, quantifi cou-
-se o As na urina de 67 crianças nos períodos de setembro de 
2003, junho de 2004 e junho de 2005, obtendo-se médias de 
16,65, 16,86 e 19,03 μg/g de creatinina, respectivamente. As 
médias dos níveis encontrados nas três amostras estão abaixo 
do limite de 50 μg/g de creatinina e a porcentagem de crian-
ças acima do limite é de cerca de 3%. Não foram encontradas 
mudanças nas concentrações de As na urina das crianças, 
antes, durante e no fi nal do PCR, talvez porque os níveis não 
eram altos desde o início.

Quanto à quantifi cação de Pb no sangue, foi determi-
nada em sessenta crianças da localidade nos períodos de 
setembro de 2003 e junho de 2005, obtendo-se médias de 
10,91 e de 7,97 μg/dL de sangue, respectivamente. Ao realizar 
a comparação da concentração de Pb no sangue encontrado 
em cada criança, antes e no fi nal do PCR, por meio do teste 
estatístico de T pareado, foi encontrada uma diminuição es-
tatisticamente signifi cativa, com um valor de p < 0,001. Isso 
indica uma diminuição na exposição a Pb de cada criança, à 
qual se pode atribuir que o PCR foi efetivo, pois esses resulta-
dos estão de acordo com as mudanças de conduta e hábitos 
das crianças.

Esse trabalho também permitiu concluir que o solo não é 
a única fonte de exposição e que o ar, possivelmente, é outra 
fonte, uma vez que pode carregar pó contaminado. Portanto, 
propõe-se implementar um novo plano que contemple todas 
as fontes e fatores, que deveria ser desenvolvido paralela-
mente com outras medidas de intervenção, como a estabili-
zação dos depósitos de resíduos mineiros.

Fontes: CORONADO SALAS, C. C. et al. (Documento em 
preparação.) 
Projeto apoiado por Fundos Mistos Conacyt-San Luis 
Potosí (FMSLP-2002-4266).
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informação e promoção das ações para proteger sua saúde, ajudam a recuperar/manter a confiança nas instituições  
e autoridades.

Um elemento fundamental para poder desenvolver essa área de trabalho em saúde e meio ambiente é a forma-
ção de recursos humanos que permita não só contar com profissionais capacitados nessa área, mas também abrir 
uma possibilidade a mais de campo de trabalho para os recém-formados, assim como desenvolver outras experiên-
cias de capacitação fora do âmbito acadêmico.

É relevante ressaltar a importância de se dedicar esforços ao entendimento de como, cada vez mais frequente-
mente, a disponibilidade imediata, direta e simultânea da informação está influenciando a forma de fazer comu-
nicação de riscos e educação para a saúde. E não somente para antecipar possíveis efeitos que essa disponibilidade 
possa ter sobre os agentes da comunicação, mas sobretudo para aproveitar essa situação na criação de estratégias 
comunicativas.

Por fim, a informação e o conhecimento que é gerado acerca das relações entre a saúde e a natureza devem ser 
colocados à disposição de todos de maneira acessível, simples e confiável, especialmente para aqueles que têm a 
responsabilidade de cuidar do bem-estar da população.
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A proteção da saúde do consumidor:  
um direito cidadão fundamental

Ana Evelyn Jacir de Lovo

CAPÍTULO

301

Introdução

Este capítulo pretende delinear os grandes desafios enfocados na atualidade aos provedores, consumidores, setor 
acadêmico, autoridades governamentais de proteção do consumidor e sanitárias, e, em geral, aos formuladores 

de políticas públicas para fortalecer e garantir a saúde dos consumidores. Desafios que não podem ser atendidos 
sem a correspondente harmonização e trabalho conjunto da diversidade de atores.

Estas páginas descrevem como a saúde é afetada pela quantidade e qualidade de bens e serviços que são con-
sumidos e adquiridos no mercado, e destacam a necessidade de coordenação de esforços interinstitucionais e interna-
cionais para se conquistar uma tutela efetiva da proteção do consumidor e, particularmente, garantir o direito ao 
consumo de bens e serviços seguros.

Também são expostas algumas áreas de consumo que apresentam riscos importantes à saúde dos consumi-
dores, tais como alimentos e nutrição, medicamentos, publicidade, rotulagem de produtos, bem como a segurança 
em produtos não alimentícios, como eletrodomésticos, produtos eletrônicos e brinquedos. Destacam-se ainda as 
mudanças introduzidas pela globalização produtiva e de consumo, assim como pelas novas tecnologias que trans-
formam e tornam mais difícil garantir a saúde dos consumidores. A partir do levantamento da problemática, são 
propostas algumas considerações e ações importantes a serem realizadas nos níveis nacional e continental.

Agradeço o compromisso da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), no tema da proteção do consu-
midor, em particular pela confiança de seus diretores, os doutores Mirthaa Roses Periago, Luiz Augusto Cassanha 
Galvão e Maritza Tennassee, como também pelo apoio na elaboração deste capítulo. De modo especial, agradeço 
as pesquisas de Adriana Saca, as contribuições estimulantes e os comentários realizados por Isaac Cohen, as reco-
mendações e propostas sempre pertinentes da equipe editorial, a assistência de Karen Thompson na organização 
da primeira oficina de diálogo entre os especialistas sobre a temática, autoridades sanitárias, agências de proteção 
do consumidor e associações de consumidores que enriqueceram estas páginas. Não posso deixar de mencionar a 
Consumers International, na pessoa de Juan Trimboli, por seu acompanhamento na elaboração destas reflexões. É 
importante destacar que, ainda que o conteúdo deste capítulo seja de total responsabilidade da autora, a OEA é a 
instituição que considerou continentalmente o tema como uma política pública prioritária para a consolidação da 
governabilidade democrática e o desenvolvimento das Américas.

A proteção do consumidor: um determinante social e econômico  
da saúde

A proteção do consumidor é um determinante fundamental para a saúde dos consumidores, já que o mercado é, 
atualmente, o principal mecanismo de acesso aos bens e serviços que são consumidos. Obviamente, é possível afir-
mar que a grande maioria submersa na pobreza não dispõe de renda suficiente para satisfazer suas necessidades; 
entretanto, e apesar disso, boa parte dessa população recorre ao mercado para suprir parte dos produtos de que 
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necessita. E, neste momento, são também consumidores, influenciados por padrões de consumo globalizados, com 
as oportunidades e riscos que o mercado oferece aos consumidores.*

Em março de 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a “Comissão sobre Determinantes Sociais 
da Saúde” e definiu que os determinantes estruturais e as condições de vida são a causa de boa parte das iniquidades 
sanitárias entre os países e dentro de cada país. Trata-se, em particular, da distribuição do poder, de renda e dos 
bens e serviços, as circunstâncias que permeiam a vida das pessoas, tais como seu acesso a atenção sanitária, esco-
larização e educação; suas condições de trabalho e lazer; e o estado de sua habitação e ambiente físico. A expressão 
determinantes sociais resume, pois, o conjunto de fatores sociais, políticos, econômicos, ambientais e culturais que 
exercem grande influência no estado de saúde.1

“A Comissão formulou três recomendações principais: a) melhorar as condições de vida; b) lutar contra a distri-
buição não equitativa do poder, o dinheiro e os recursos; e c) medir a magnitude do problema, analisar e avaliar os 
efeitos das intervenções”.1

É importante notar que, apesar de em termos gerais a proteção do consumidor poder ser colocada como uma 
ferramenta das duas primeiras recomendações, esta não aparece de forma explícita como um determinante social 
da saúde. No entanto, é um determinante, e muito importante, já que a saúde se vê afetada pela quantidade e qua-
lidade dos bens e serviços que uma pessoa consome e utiliza, especialmente pela seleção de alimentos, os estilos de 
vida e padrões de consumo. Por exemplo, as decisões alimentares aprendidas durante a infância incidem na gênese 
de doenças na idade adulta (obesidade, diabetes, hipertensão arterial, osteoporose e hiperlipidimose). Além disso, 
o estilo da vida moderna e os padrões de consumo determinados por condições econômicas como o preço, a quali-
dade, a renda, como também por padrões culturais, pela identidade pessoal, pelo contexto social e pela publicidade, entre 
outros, geram estresse, problemas de superalimentação e/ou má nutrição, aspectos que se desenvolverão mais tarde.

Como destaca Sara Busdiecker2, os alimentos constituem para o homem, ao mesmo tempo, fonte de energia e nu-
trientes para sua biologia, mercadorias na esfera econômica e símbolos nos âmbitos social e religioso. Em virtude de suas 
múltiplas funções, os alimentos devem ser estudados do ponto de vista do ambiente sociocultural, bem como no contexto 
biológico e econômico-político a que se destinem. É necessário, portanto, em seu estudo, integrar múltiplas variáveis 
socioeconômicas e culturais, junto com as nitidamente biológicas (Busdiecker, 2000). Uma vez que, como mostrado por 
Busdiecker2, os alimentos e geralmente os bens e serviços que se consomem são um determinante importante da saúde e 
que na esfera econômica estes são mercadoria, é necessário estudar o comportamento destes no mercado. Essa conclusão, 
válida para os alimentos, também o é, em geral, para todos os bens e serviços comercializados.

O mercado é o mecanismo pelo qual a maioria dos indivíduos e das famílias tem acesso aos bens e serviços de 
que necessitam; portanto, a proteção do consumidor no mercado desempenha um papel fundamental para a prote-
ção da saúde, em particular, por meio da tutela efetiva do direito a consumir bens e serviços seguros e a ter acesso 
a informações verdadeiras e oportunas para melhorar as decisões de compra.

Outro aspecto importante a ser destacado é que os estilos de vida e de consumo repercutem centralmente na 
sustentabilidade do desenvolvimento por seu impacto sobre o meio ambiente e, com isso, também sobre a saúde. 
Nesse sentido, o consumo deve ser sustentável, ou seja, não deve afetar o meio ambiente, poluir a água, o ar, alterar 
o habitat e/ou contribuir para a mudança climática. A OCDE afirma que “as análises indicam que, nas últimas três 
décadas, os efeitos ambientais derivados das atividades das famílias intensificaram-se e que, de acordo com as pre-
visões, se intensificarão ainda mais nos próximos vinte anos – sobretudo no que diz respeito à energia, ao transporte 
e aos resíduos – se não forem aplicadas políticas determinadas e de grande alcance”.3

Essa preocupação da OCDE fica evidenciada em seu conceito de consumo sustentável, compreendido como “a 
utilização de bens e serviços que respondem às necessidades básicas e contribuem para melhor qualidade de vida, 
reduzindo ao mínimo o uso de recursos naturais, materiais tóxicos e emissões de resíduos e poluentes ao longo do 
ciclo vital, sem comprometer as necessidades das gerações futuras”.3

Os provedores devem garantir a produção limpa e implementar medidas destinadas a alcançar maior eficiência 
ecológica, mas, não menos importante, os consumidores devem privilegiar nas decisões de compra a produção 
verde e utilizar bens e serviços sem afetar o meio ambiente. Um bom exemplo é o que a atual administração dos 
Estados Unidos está pretendendo ao propor o estímulo à produção e ao uso de veículos mais eficientes, que poluem 
menos, e com melhor rendimento.

* Neste ensaio, compreende-se a relação de consumidor, quando, para que haja acesso a um bem ou serviço, tem sido pago preço, taxa ou tarifa, 
independentemente de se tratar de um provedor público ou privado.
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Atores responsáveis pela proteção do consumidor

Ainda que seja responsabilidade dos provedores garantir que os produtos oferecidos no mercado cumpram com 
as normas ou padrões mínimos requeridos, cabe ao Estado assegurar que esses bens e serviços não coloquem em 
risco a saúde do consumidor. Por sua vez, o consumidor e suas associações devem dispor de informação pertinente 
e reportar às autoridades os riscos percebidos e derivados do uso dos produtos.

Como destacado pela maioria das legislações de proteção ao consumidor, os provedores (dedicados à pro-
dução, fabricação, importação, fornecimento, construção, distribuição, aluguel, facilitação, comercialização ou con-
tratação de bens, transformação, armazenamento, transporte, bem como à prestação de serviços aos consumidores) 
têm, pelo menos, três responsabilidades:

•	 Garantir que os bens e serviços colocados no mercado à disposição dos consumidores não causem riscos para 
a vida, a saúde ou a segurança deles, nem para o meio ambiente. 

•	 Informar sobre os riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente que envolvam o uso a que se destinam 
os produtos. 

•	 Incorporar às especificações as advertências e indicações necessárias para que os produtos possam ser consu-
midos com a maior segurança possível.*

Algumas legislações preveem que se, posteriormente à introdução de um bem no mercado, se tem conhecimento 
da existência de perigos ou riscos para a saúde advindos do seu uso, deve-se comunicar à autoridade competente e 
informar ao público, para advertir sobre a não utilização e, inclusive, recolher o produto e aceitar devoluções. 
Por isso, é muito importante que os governos, as empresas e as associações de consumidores estruturem sistemas efi-
cazes de monitoramento e controle, dotados de medidas de alerta imediato e baseados em sistemas de informação e 
análise dos riscos que o consumo de bens e serviços implica.

Desde os anos 1970, tiveram início movimentos de provedores, consumidores, organizações da sociedade civil 
e os governos para que seja estabelecida uma diferenciação dos produtos com base na concessão por terceiros de 
certificações voluntárias ambientais e de qualidade que fomentam boas práticas de manufatura. Entre os mais 
destacados estão os selos verdes ou Ecoselos, conferido a produtos que reduzem o impacto negativo gerado pelo pro-
cesso de sua produção, ao longo de sua vida útil ou no momento de seu consumo e geração de dejetos. O mesmo se 
aplica aos selos de qualidade e que buscam garantir aos consumidores que os produtos que levam esse selo cumpri-
ram com as normas legais e técnicas para sua produção. Essas certificações, como as ambientais, servem de meio 
visual que orienta os consumidores a adquirir bens e serviços mais seguros, que não coloquem em risco sua saúde 
e que contribuam para a realização de um consumo sustentável.

Aliada aos esforços de autorregulação antes mencionados, é necessário fortalecer a vigilância do mercado. O 
mercado não é perfeito, apesar de o intercâmbio de mercadorias ser tão antigo quanto a humanidade e beneficiar a 
todos, por nos permitir como consumidores ter acesso, sem produzi-los, aos bens e serviços de que necessitamos; 
os incentivos particulares nem sempre se alinham com os custos e benefícios sociais. Quando isso ocorre, a busca 
do interesse pessoal não significa necessariamente o bem-estar da sociedade.4

A evidência empírica e a teoria econômica destacam a existência de falhas do mercado, causadas, entre outras 
coisas, pela estrutura das empresas (formação de monopólios, oligopólios e outros), as externalidades, a globali-
zação comercial e produtiva. Também contribuem para essas falhas o comércio transfronteiriço e as televendas 
facilitados pelas novas tecnologias, a conduta ética dos atores no mercado, os custos de transação e as desigualdades 
provenientes do acesso à informação.

Em 2001, George Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz receberam o Prêmio Nobel de economia por seus 
estudos sobre as consequências da informação assimétrica no funcionamento dos mercados. O prêmio trouxe o 
reconhecimento de que estes não funcionam com eficiência se os vendedores de um produto sabem mais que os 
compradores. Essa falha do mercado foi ilustrada no célebre artigo de G. Akerlof (1970) sobre o “mercado de carros 
usados defeituosos (lemons)”.5

* Produtos de alto risco em seu consumo, como o álcool e o cigarro, requerem e contam com regulamentações ad hoc para prevenir ou diminuir 
danos à saúde.
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Da mesma forma, B. Greenewald e J. Stiglitz6 destacaram que existem grandes deficiências no funcionamento 
dos mercados, sobretudo nas economias em desenvolvimento, em que a informação é imperfeita e os mercados são 
incompletos. Para corrigir essas deficiências, Stiglitz*,7 afirma que é necessária a intervenção do governo, na medida 
em que essas intervenções são entendidas como respostas às falhas do mercado.*

Algumas consequências dessas falhas, especialmente as derivadas do nível de informação dos consumidores, 
têm repercussões prejudiciais imediatas sobre estes, e, portanto, demandam atenção prioritária. Trata-se princi-
palmente dos prejuízos que causam para a saúde dos consumidores a informação deficiente e o não cumprimento 
de normas e exigências técnicas na produção de alimentos, medicamentos e alguns produtos manufaturados 
e serviços.

Os marcos institucionais, normativos e reguladores assumem que é um direito fundamental consumir bens 
e serviços seguros, que não coloquem em risco a saúde e a vida dos consumidores. Porém, isso não é garantido 
automaticamente e requer esforços coordenados das autoridades de saúde e defesa do consumidor, assim como 
de outras instituições reguladoras do bom funcionamento do mercado. Precisamente, é isso que obriga as au-
toridades governamentais e os consumidores a estarem vigilantes para identificar, prevenir e combater práticas 
comerciais indevidas que podem pôr em risco a saúde dos consumidores.

O então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 15 de março de 1962, declarou diante do Congresso 
de seu país que os consumidores “são o maior grupo econômico, afetado por decisão econômica privada e pública. 
No entanto, são o único grupo importante cujas opiniões geralmente não são ouvidas”. O presidente Kennedy também 
mencionou quatro direitos básicos dos consumidores: o direito a receber produtos e serviços seguros, a ser infor-
mado, a escolher e a ser ouvido8. Com base nessa declaração e nos direitos agregados pelo movimento social de 
consumidores, liderado por Consumers International (conhecida então como IOCU, International Organization of 
Consumers Unions), a Assembleia Geral das Nações Unidas (em 1985) institucionalizou esses direitos ao aprovar 
as “Diretrizes para a proteção dos consumidores”.

As diretrizes das Nações Unidas, emitidas em 1985 e atualizadas em 1999, reconhecem que os consumidores 
enfrentam frequentemente desequilíbrios no que diz respeito à capacidade econômica, ao nível de educação e ao 
poder de negociação. Por essa razão, os governos devem garantir aos consumidores o direito de acesso a produ-
tos que não sejam perigosos. A primeira diretriz garante a segurança física dos consumidores, estabelecendo que 
devem ser adotadas medidas apropriadas para assegurar que os produtos sejam seguros, que sejam facilitadas para 
os consumidores instruções para o uso adequado destes, como também informação sobre os riscos envolvidos. Isso 
implica em contar com um sistema de alerta e de coleta de bens em circulação que tenham sido identificados como 
de risco, com um sistema de informação que permita aos consumidores tomar melhores decisões.9

Essa diretriz estabelece que, ao promover os interesses do consumidor, particularmente nos países em desen-
volvimento, os governos deverão, quando necessário, dar prioridade às esferas de interesse essencial para a saúde 
do consumidor, como os alimentos, a água e os produtos farmacêuticos; que deverão ser adotadas ou mantidas 
políticas que garantam o controle de qualidade dos produtos, meios de distribuição adequados e seguros, sistemas 
internacionais normatizados de rotulagem e informação, bem como programas de educação e pesquisa nessas 
esferas.9

No entanto, apesar de todos esses avanços normativos, garantir a saúde dos consumidores se torna cada vez 
mais complexo por diversas razões, entre as quais sobressaem as seguintes: 

•	 A globalização produtiva e também comercial transforma marcos e padrões de consumo, tendendo a substituir 
pautas históricas de consumo nacional. Por exemplo, substituir o consumo de milho e feijão por alimentos 
ricos em sal, açúcar e gorduras. 

•	 As novas tecnologias de informação, como a telemática, desmaterializam a relação comercial e de consumo. 
Com o comércio eletrônico, já não é necessário ir a um banco para fazer pagamentos nem visitar um centro 
comercial ou um mercado para efetuar uma compra. Pela internet, em tempo real, é possível ver os produtos e  

* Stiglitz (2002) enumera as condições necessárias para que os mercados funcionem adequadamente, muitas das quais infelizmente não 
existem nas economias em desenvolvimento. Por exemplo, duas condições fundamentais para o funcionamento do mercado são o direito 
a propriedade privada e as instâncias judiciais para proteção. Também é essencial que existam a livre concorrência e o acesso irrestrito à 
informação. Todas essas condições devem estar presentes simultaneamente, mas não costumam aparecer nem juntas nem rapidamente. 
Em geral, o processo de aperfeiçoamento do mercado é de longo prazo. 
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ordená-los sem ter contato “material” com o fornecedor; situações que exigem novos desafios para assegurar 
equidade, certeza e segurança jurídica não apenas para fornecedores, mas também para os consumidores.

•	 A biotecnologia aumenta a produtividade e adapta os produtos “naturais” às necessidades dos consumidores 
e dos fornecedores. Por exemplo, aumenta a produção de peitos de frango e diminui o tempo de engorda das 
aves. Adicionalmente, a produção e o consumo de transgênicos exigem o aumento e a divulgação das pesquisas 
sobre se causam ou não impactos negativos. 

Nesse contexto cada vez mais complexo, pelo efeito da globalização e das transformações tecnológicas antes 
mencionadas, os Estados nacionais, de forma isolada, dificilmente podem alcançar uma luta efetiva contra as más 
práticas e as ameaças à segurança e à saúde dos consumidores. É necessário realizar esforços transfronteiriços, 
continentais e internacionais para prevenir e atender a eventuais riscos nessa área.

Essa tarefa comum é ainda mais importante nos países em desenvolvimento, que têm instituições mais frágeis e 
recursos mais limitados. É necessário compartilhar informação, experiências e capacidades institucionais para uma 
efetiva tutela da segurança e da saúde dos consumidores em mercados relevantes.

Nacionalmente, existem diversos esquemas institucionais para se efetuar a vigilância nesses mercados relevan-
tes. De um lado estão as autoridades agropecuárias, sanitárias e as especializadas em setores como alimentos, água 
e energia. De outro estão as agências de proteção do consumidor. A existência de competências dispersas em uma 
variedade de instituições, de distintos tipos de autoridade, torna ainda mais difícil a coordenação interinstitucional 
e a geração de sinergias que garantam a tutela efetiva da saúde dos consumidores.

Por essa razão, a OEA e a OPAS convocaram para um seminário de especialistas das agências governa-
mentais de Proteção do Consumidor, autoridades sanitárias, Consumers International e outras associações de 
consumidores do continente.* O propósito dessa convocação foi gerar um diálogo aberto para a identificação dos 
desafios mais importantes que a saúde dos consumidores enfrenta. Além disso, o resultado esperado do diálogo 
foi recomendar um conjunto de conteúdos mínimos e modalidades de ação, constitutivas de um programa para 
a prevenção e o combate de riscos à segurança e saúde do consumidor, para contribuir, pelo menos, para dois 
objetivos-chave:

•	 Garantir a segurança dos bens e serviços à disposição no mercado. 
•	 Fortalecer a informação e educação dos consumidores, para aumentar sua capacidade de tomada de de-

cisão autônoma.

O próximo tópico retoma ideias e preocupações expostas no mencionado seminário; contudo, a linha argu-
mentativa é de responsabilidade exclusiva da autora.

Áreas de consumo que apresentam maiores riscos para a saúde

Uma primeira aproximação aos riscos atuais da saúde dos consumidores remete a uma diversidade muito ampla de 
áreas e setores de produção de bens e serviços. Entre outras, podemos mencionar: alimentos e nutrição, medicamen-
tos, cosméticos, serviços de atenção médica etc., pelas repercussões sobre a saúde que o consumo e uso desses bens e 
serviços implica. É importante destacar que a segurança dos bens e serviços não é garantida exclusivamente pela quali-
dade do bem oferecido sobre ela incidem outros fatores, entre os quais é possível mencionar: o contexto e a quantidade 
consumida, o uso, a idade e a condição da saúde do consumidor que adquire os produtos (Gráfico 14.1).

A complexidade que caracteriza a proteção do consumidor é agravada na atualidade pelos efeitos da globali-
zação e dos avanços tecnológicos já mencionados, por isso é vital priorizar e hierarquizar as intervenções. A prio-
rização e a hierarquização das áreas e os riscos a serem minimizados impõem-se, de um lado, porque não se dispõe 
de recursos ilimitados para efetuar as tarefas de proteção dos consumidores, e, do outro, porque os direitos dos 
consumidores são muito amplos. Como exemplo, é possível mencionar a proteção contra os prejuízos econômicos 
causados pelas práticas comerciais abusivas, derivadas da existência de monopólios e de outras vantagens econômi-
cas que geram as falhas do mercado já mencionadas.

* A primeira consulta técnica sobre a saúde do consumidor nas Américas, organizada pela OEA e pela OPAS, em Washington, em 14 e 15 
de setembro de 2009 (OEA, OPAS 2009). Disponível em: http://www.oas.org/dil/esp/departamento_programas_juridicos_especiales_protec-
cion_ao_consumidor_taller.htm.
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GRÁFICO 14.1
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2. Energia e água

3. Meio ambiente

4. Cosméticos

5. Medicamentos

6. Aparelhos eletrônicos
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consumidores

Essa necessidade de priorizar e hierarquizar leva a colocar em primeiro plano aquelas atividades que geram 
danos iminentes e irreparáveis à saúde dos consumidores, bem como aquelas que afetam ampla população e/ou 
grupos vulneráveis, como as crianças e as mulheres grávidas. Apesar da necessidade de estabelecer prioridades com 
parâmetros objetivos e quantificáveis, muito poucos países possuem metodologia para determiná-los. A maioria  
estabelece com base na experiência institucional e/ou, na melhor das hipóteses, no registro de acidentes causados 
pelo uso de bens e serviços.*

Para exemplificar os problemas para a saúde que podem ser provocados por más decisões dos consumidores, 
por imperfeições do mercado e/ou por falta de vigilância dos mercados por parte das autoridades governamentais 
competentes, podemos citar, entre outras áreas:

Alimentos e nutrição

Neste campo, tanto as agências e as associações de proteção ao consumidor como as autoridades sanitárias 
concordam que, cientes dos prejuízos devastadores que causam a desnutrição, sobretudo nas crianças menores 
de 5 anos, a má nutrição (excesso de açúcar, sal e gorduras) está causando problemas de obesidade e maior 
incidência de doenças crônicas. As dietas não saudáveis são uma das principais causas de doenças do coração, 
diabetes e alguns cânceres, que estão aumentando, inclusive, em países de baixa e média renda. Esse consenso foi 
ampliado e mostrado no Fórum de Sócios contra as Doenças Crônicas, criado recentemente pela Organização 
Pan-Americana da Saúde.10

O Fórum de Sócios contra as Doenças Crônicas estima que existam 250 milhões de pessoas na região das Amé-
ricas que hoje sofrem de doenças crônicas. “Todos os anos as doenças crônicas causam a morte de 4,5 milhões de 
pessoas, o que equivale a 77% do total de óbitos na região. Está previsto que o número de óbitos aumentará 53% em 
2030. O sofrimento humano e os custos econômicos serão enormes, mas são quase totalmente evitáveis.”**

* A complexidade de priorizar intervenções nessa matéria foi colocada em evidência no recente exercício de priorização e hierarquização 
realizado por nove autoridades de proteção ao consumidor, três autoridades sanitárias e quatro associações de consumidores na primeira 
consulta técnica sobre a saúde do consumidor nas Américas, organizado pela OEA e pela OPAS, já mencionado. No total, no seminário, 
foram identificadas onze fontes de riscos para a saúde do consumidor. Dessas onze, foram identificadas seis como urgentes e prioritárias 
com base em determinados critérios de valorização, como: áreas onde haveria benefícios tangíveis em curto prazo, setores menos atendidos 
e o impacto sobre a população continental, particularmente crianças e grupos vulneráveis. Depois de longa deliberação, foram definidas seis 
áreas de atenção imediata: alimentos e nutrição, medicamentos, cosméticos, meio ambiente (água potável, energia), serviços de atenção à 
saúde e à segurança de aparelhos elétricos, eletrônicos e brinquedos. As cinco áreas restantes identificadas foram: transporte, tabaco e álcool, 
substâncias químicas, publicidade e informação e biocidas. 

** O Fórum de Sócios contra as Doenças Crônicas inclui representantes da OPAS e da Organização Mundial da Saúde (OMS), setores empresa-
riais como Grupo Bimbo, a Associação de Fabricantes de Produtos Alimentares, a Fundação Interamericana do Coração, Consumers Interna-
tional, Merck e Co. Inc., Pfizer, SanofiAventis, GlaxoSmith Kline, 5-a Day, Ciclovaias, Kraft Foods, Coca-Cola, PepsiCo e a Rede de países da 
iniciativa Carmen, Fórum Interamericano de Líderes Empresariais, Fórum Econômico Mundial, Fundação Pan-Americana para a Educação e 
a Saúde, entre outros, reunidos nos dias 3 e 4 de dezembro de 2009 (Fórum de Sócios contra as Doenças Crônicas, Compromisso com a Ação, 
Declaração de 4 de dezembro de 2009, Organização Pan-Americana da Saúde). 
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QUADRO 14.1 Doenças crônicas

As doenças crônicas são agora o principal desafio da saúde para os países das Américas, ao serem medidas nos termos da perda 
prematura da vida e os custos sanitários evitáveis. Alguns exemplos são:

a) Um custo anual total de US$ 448,5 bilhões relacionados com a incidência de doenças cardiovasculares nos Estados Unidos em 2008.
b) Uma conta anual de diálise de $ 200 milhões no Chile, principalmente, devido ao diabetes e à hipertensão.
c) Maior categoria de despesas dentro dos gastos de doenças catastróficas nos países da América Central.
d) Um cálculo de US$ 65 bilhões para os custos diretos e indiretos do diabetes na América Latina e no Caribe (ALC).
e) Nos Estados Unidos, a repercussão das doenças cardiovasculares é de mais de US$ 300 bilhões. 
f)  No Caribe, os estudos realizados para a Cúpula de Chefes de Governo de Caricom estimam que as repercussões econômicas, 

apenas do diabetes e da hipertensão, estão entre 5% e 8% do Produto Interno Bruto (PIB).

Fonte: OPS, 2009.

Estimativas respaldadas pela OPAS determinam um custo anual total de US$ 448 bilhões relacionados com a 
incidência de doenças cardiovasculares, unicamente nos Estados Unidos, e um cálculo de US$ 65 bilhões para os 
custos diretos e indiretos do diabetes na América Latina e no Caribe (Ver Quadro 14.1.).

Durante o fórum foi mencionado também “que é cada vez maior a preocupação dos consumidores com a 
qualidade e os custos da atenção à saúde e a falta de acesso à assistência para as pessoas sem seguro saúde”. Em um 
contexto de custos elevados da atenção à saúde, a prevenção das doenças crônicas torna-se ainda mais importante 
e gera um benefício social e individual maior, e é precisamente nesse esforço que educação efetiva e informação ao 
consumidor se torna mais relevante.

Com a crescente urbanização, quase 80% da população da América Latina e do Caribe vivem em áreas 
urbanas, o que provoca transformações substanciais na dieta alimentar.11 A alimentação tradicional está sendo 
substituída, sobretudo entre as crianças e os adolescentes das cidades, pelo chamado “junk food”, com alto teor 
de açúcar, gordura e sal. Um exemplo é o caso da população mexicana, que apresenta a maior ingestão de calo-
rias por conta do consumo mais elevado no mundo de bebidas não alcoólicas de alto teor calórico.12 Também 
como consequência da urbanização, a demanda por produtos processados aumentou, assim como alimentos 
pré-prontos, cortados, cozidos e de longa duração, o que provoca um aumento no consumo de alimentos mo-
dificados, adicionados, fortificados e inclusive dos chamados alimentos para dietas especiais, como as de baixo 
teor de gordura, sódio, calorias e açúcares. Em uma análise externa realizada para a OPAS é adicionado outro 
elemento importante para explicar essas alterações na dieta, destacando que, desde 1985, o preço bruto de frutas 
e verduras frescas aumentou quase 40% nos Estados Unidos, enquanto o preço dos doces, gorduras e óleos e re-
frigerantes baixou. Isso leva a um aumento no consumo de muitos produtos densos em calorias, e não em frutas 
e verduras, especialmente por parte das populações que têm orçamentos limitados.13

Outro tema importante para uma agenda intersetorial de proteção da saúde dos consumidores é a exposição 
destes a hormônios, antibióticos, pesticidas e outros químicos na criação de gado e na produção agropecuária em 
geral. Esses produtos químicos podem ter efeitos adversos para a saúde, por exemplo, o uso excessivo, o abuso e o 
uso indevido dos pesticidas deixam resíduos nos alimentos que podem causar intoxicações agudas e efeitos crô-
nicos a saúde, como: transtornos endócrinos, cânceres, necrose de fígado, más formações congênitas, neuropatias 
periféricas. Alguns pesticidas podem, inclusive, ter efeitos cumulativos, porque sua biotransformação é muito lenta. 
As autoridades sanitárias são responsáveis por estabelecer normas e garantir que esses insumos sejam seguros, mas, 
também, as autoridades e associações de proteção ao consumidor desempenham um papel importante na infor-
mação e educação do consumidor, contribuindo para a prevenção e o combate do aumento das doenças crônicas.

Medicamentos

Do ponto de vista da saúde do consumidor, o tema do acesso a medicamentos é tão importante como a garantia de 
sua segurança e eficácia. O mercado de medicamentos é muito particular, pela forma como seus atores tomam as 
decisões. Quem consome os medicamentos não é quem decide o que deve consumir e muitas vezes também não é 
quem financia. Porém, os financiadores (governo, seguridade social e seguro privado) também não decidem sobre o 
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que se deve consumir. O consumo de medicamentos é mediado pelo prescritor (médico ou dentista) no momento 
da prescrição. Esse aspecto o diferencia dos demais produtos e, por essa razão, a publicidade de medicamentos 
recai mais fortemente sobre os médicos. Do ponto de vista das estratégias, é, portanto, necessário considerar ações 
específicas orientadas ao prescritor para que recomende os medicamentos mais eficazes, seguros e com maior rela-
ção custo-benefício. Deve-se reforçar também a necessidade de que tanto quem prescreve como quem distribui os 
medicamentos preste ao consumidor (paciente) as informações sobre como usar, os efeitos secundários, as con-
traindicações, as restrições sobre o uso. Por outro lado, é também um dos setores com maior assimetria de informa-
ção. Essa assimetria é causada principalmente pela atribuição de nomes comerciais e marcas registradas a produtos 
com o mesmo princípio ativo, gerando total confusão, tanto para os prescritores como para os consumidores. Em 
geral, é a indústria farmacêutica que possui toda a informação sobre o produto e, em muitos casos, os decisores do 
consumo (os médicos) só têm a informação que a indústria proporciona.14

Além das estratégias para melhorar o acesso, pela melhora nos preços e a informação sobre estes, é preciso 
que os países contem com políticas farmacêuticas, nas quais os governos assumam compromisso com a população 
sobre a garantia do acesso a medicamentos essenciais de qualidade, bem como o uso racional destes. É fundamental 
o lobby dos grupos de consumidores para que essas políticas sejam explícitas e se implementem. Dois pilares são 
imprescindíveis nessas políticas: a priorização dos medicamentos essenciais e o desenvolvimento de estratégias de 
medicamentos genéricos.

A OPAS tem reconhecido a importância de se promover a acessibilidade e disponibilidade contínua de produ-
tos médicos básicos fundamentais para reduzir a mortalidade e a morbidade provocadas pelas doenças nos países 
da América. Nesse sentido, destaca que é necessário o desenvolvimento de mecanismos transparentes para avaliar e 
disseminar a informação sobre os preços dos medicamentos nos países, seja dentro do contexto de competência ou 
de exclusividade, e que consigam diminuir as assimetrias de informação existentes. As iniciativas lançadas na região 
nos últimos anos para o estabelecimento de bancos de preços nacionais e sub-regionais atestam a importância de 
se dispor de uma adequada informação sobre os preços para apoiar as compras públicas e a regulação do preço dos 
medicamentos, medir a eficiência do mercado em assegurar uma disponibilidade desses produtos aos preços 
acessíveis e avaliar o impacto das regulamentações aplicadas.15

A transparência no mercado de medicamentos é fundamental para que o consumidor esteja informado e tome 
as melhores decisões. As associações de consumidores podem desempenhar um papel fundamental nesse esforço. 
Como destaca a OPAS, é necessário envolver com diálogo e coordenação aqueles atores com responsabilidade e/ou 
autoridade nos distintos âmbitos públicos e privados do medicamento: sistema de saúde, setor industrial, organis-
mos de propriedade intelectual, além de autoridades reguladoras, outras dependências estatais, academia e órgãos 
legisladores ou de caráter judicial, e sociedade civil.10

Sem invadir competências, a coordenação de esforços nesse campo multiplicará as capacidades institucionais.
Nesse sentido, os consumidores deveriam participar ativamente dessa iniciativa para proporcionar mais trans-

parência e pertinência à gestão desse fundo.
Outro aspecto importante é proporcionar aos consumidores informação pertinente sobre reações adversas 

que alguns produtos biológicos, plantas medicinais e tradicionais podem causar para a saúde, a fim de prevenir 

QUADRO 14.2 Fundo Estratégico de Medicamentos, OPAS

A OPAS criou o Fundo Estratégico de Medicamentos, por meio do qual busca dar valor agregado aos países de três formas 
importantes:

•	 Concentrando o apoio técnico aos países na planificação das aquisições, na distribuição e na previsão da demanda futura de 
produtos. 

•	 Garantindo o fornecimento de produtos de qualidade mediante a aplicação de normas de garantia de qualidade na aquisição de 
produtos farmacêuticos e no controle de qualidade. 

•	 Facilitando a comunicação e coordenação entre os fornecedores e os países participantes para melhorar a disponibilidade e acessi-
bilidade dos produtos. 

Fonte: OPS, 2009.
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eventuais danos. Por outro lado, os usuários dos medicamentos podem indicar se seu uso gerou sintomas adversos, 
como dor de cabeça, fadiga, náuseas, vômito, erupções etc. Os consumidores e suas associações podem desempe-
nhar um papel estratégico para identificar precocemente essas reações adversas ou secundárias e criar uma cultura 
de relatório de eventos adversos. Obviamente requerem canais institucionais e institucionalizados para fazê-lo de 
forma efetiva e boa coordenação entre as autoridades competentes.

A alta comercialização e o consumo de medicamentos sem receita médica, ao lado de campanhas de publici-
dade agressivas e até enganosas, geram o consumo de medicamentos de qualidade duvidosa, vencidos, alterados e 
sem as informações adequadas sobre sua composição e possíveis efeitos. Infelizmente, às vezes, as mesmas empre-
sas estão envolvidas em campanhas de promoção do consumo de medicamentos sem receita médica.

Como exemplo do dano que essas situações provocam, podemos mencionar dois casos importantes no Panamá: 
um xarope e um creme dental que continham dietilenoglicol, com consequências letais, o que causou a morte de 
mais de cem pessoas por envenenamento. No caso do xarope, acredita-se que as autoridades sanitárias do Panamá 
tenham comprado dietilenoglicol pensando ser glicerina e utilizaram-no para fabricar medicamentos e xaropes. 
O dietilenoglicol é um solvente para máquinas automotrizes e limpeza, utilizado normalmente como substituto 
mais barato da glicerina em produtos como sabonete ou creme dental. No caso do creme dental, países latino-
-americanos como Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, Panamá e República Dominicana relataram importações de 
creme dental com dietilenoglicol.15

Publicidade

A publicidade é um desafio urgente a ser atendido para se tutelar o bem público da saúde. Em um mundo onde os 
meios de comunicação de massa incidem sensivelmente em todos os âmbitos, é evidente seu impacto nos estilos de 
vida e padrões de consumo. Entre outras razões, pela quantidade de horas por dia que um indivíduo passa diante 
da televisão, particularmente quando se trata de crianças, assim como pela força de suas imagens e mensagens 
explícitas ou subliminares, que afetam suas decisões conscientes e inconscientes de compra.

A publicidade é claramente um recurso importante para persuadir o consumidor. Como exemplo, basta mencio-
nar a publicidade de suplementos alimentares, cosméticos e outros produtos chamados naturais ou medicinais, que 
são apresentados pela publicidade como produtos milagrosos, com ofertas de melhoria da saúde ou da aparência física 
de modo instantâneo, quase mágico. Essa publicidade é tão efetiva que ocupa grande parte dos espaços televisivos, na 
imprensa, internet e no rádio. Outro exemplo é a observação feita por especialistas sobre o fato de que a publicidade é 
outro fator importante que provoca o abandono de alimentos básicos na dieta tradicional e sua substituição por pro-
dutos alimentares industrializados que, com frequência, levam a altos níveis de sal, gorduras e açúcar.

De importância ainda maior é a publicidade para crianças. As crianças são mais vulneráveis à publicidade 
porque são menos capazes que os adultos de compreender que o propósito da publicidade não é informar, mas per-
suadir para finalmente vender o produto. A publicidade dirigida às crianças tende a promover alimentos e bebidas 
em sua maioria denominadas junk food. Existem, inclusive, práticas promocionais que fomentam mensagens equi-
vocadas sobre o que são estilos de vida e/ou produtos saudáveis. O risco é ainda maior, por seu impacto negativo na 
formação de critérios por parte de crianças e jovens.

As autoridades e associações de consumidores desempenham um papel fundamental no combate à publicidade 
enganosa ou que pode induzir a erro; também, em seu trabalho de informação e educação do consumidor, em conjunto 
com autoridades competentes, nacional e regionalmente, podem realizar estudos de produtos e esclarecer a população.

Rotulagem

As etiquetas são a chave para se comunicar a informação essencial sobre os bens e serviços aos consumidores. A 
principal razão da rotulagem é a necessidade de informar e proteger o consumidor. Os consumidores podem uti-
lizar a informação das etiquetas para escolher o produto que querem por razões de saúde, gosto e comodidade. Os 
fabricantes usam as etiquetas para transmitir aos consumidores a informação sobre seus produtos – por exemplo, o 
que contêm, como devem ser utilizados, quais são seus efeitos secundários, por quanto tempo podem ser guardados 
etc., e para distinguir seus produtos e suas marcas daqueles da concorrência. A etiqueta que acompanha os produ-
tos deve ser clara e compreensível para evitar o engano ou qualquer tipo de dúvida sobre a natureza, identidade, 
qualidade, composição, quantidade, duração, origem ou procedência e modo de fabricação. A informação deve ser 
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apresentada na embalagem, de forma compreensível, em um lugar destacado e de modo que não possa ser apagada 
nem manipulada. Em matéria de segurança, as normas de rotulagem cobram grande relevância na comercialização 
de alimentos, cosméticos ou medicamentos, já que estes podem ter efeitos nocivos sobre a saúde. Por isso, é impor-
tante que os fornecedores cumpram com as normas e os regulamentos técnicos e que as autoridades competentes 
vigiem seu cumprimento.

Os cosméticos podem apresentar um bom aspecto durante anos, porém sua composição pode se degradar ou 
ser contaminada por micro-organismos, o que pode trazer irritações, vermelhidão ou alergias no consumidor. Para 
resolver esse problema, em muitos países há um regulamento em vigor que estabelece que os produtos cosméticos 
devem conter em seus rótulos o prazo máximo de uso, depois de aberto (Period After Opening, PAO). Diferente-
mente dos produtos alimentares, o PAO não indica a data de validade de um produto (o limite de tempo de que 
dispõe o consumidor para utilizar o produto da data de fabricação), mas o período em meses ou anos que deve 
transcorrer desde a primeira vez que se utiliza o produto até que este deixe de ser seguro para uso.

Novamente, as autoridades de proteção e as associações de consumidores desempenham um papel estratégico 
na vigilância da rotulagem, particularmente da data de validade ou prazo de uso seguro do bem.

Segurança de produtos não alimentares: aparelhos elétricos, eletrônicos e brinquedos

Os produtos manufaturados que colocam em risco a segurança e a saúde dos consumidores devem ser objeto de 
controle e de vigilância estrita, mediante provas de verificação efetuadas em laboratórios especializados, ou estudos 
sobre a qualidade de distintos produtos. Como exemplo, cabe destacar um problema surgido em nível mundial com 
o chumbo presente na pintura dos brinquedos, que acabou com o alerta dos próprios fornecedores para a retirada 
dos brinquedos e sua consequente devolução.16

É importante desenvolver a própria capacidade de pesquisa das agências de proteção do consumidor, como 
também realizar convênios de cooperação entre entidades homólogas do setor acadêmico, empresarial e organis-
mos internacionais especializados. Trata-se de evitar a repetição de erros e aplicar os controles antes que ocorra o 
prejuízo. Com esse propósito, devem ser mantidos atualizados os sistemas de informação sobre descobertas cien-
tíficas relacionadas com produtos específicos e proporcionar maior divulgação entre as agências de proteção dos 
consumidores e as autoridades sanitárias, as agendas de pesquisa e suas descobertas. Como exemplos, podem 
ser mencionados os resultados das avaliações realizadas sobre os riscos para as pessoas derivados das radiações 
eletromagnéticas de baixa frequência.17

Esse intercâmbio de informação é facilitado pela telemática e pela globalização produtiva e comercial. Ou seja, 
com a circulação mundial das mercadorias, qualquer informação pertinente de autoridades competentes sobre 
riscos à saúde de um bem ou serviço é relevante para que os governos tomem atitudes prontamente.

Outro instrumento relevante para fortalecer a segurança de bens e serviços é a formação de um sistema de 
registro de acidentes, como o National Electronic Injury Surveillance System (Neiss) nos Estados Unidos. O Neiss é 
uma amostra de probabilidade nacional dos hospitais nos Estados Unidos e seus territórios. Esse sistema é subordi-
nado à Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos (CPSC, sigla do inglês). A informação do paciente

QUADRO 14.3 Rotulagem de alimentos embalados

De acordo com o Regulamento Técnico Mercosul sobre a Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados (Mercosul/GMC/RES. 
No 46/03):

A menos que seja indicada outra coisa no presente regulamento técnico ou em um regulamento técnico específico, a rotulagem de 
alimentos embalados deverá apresentar obrigatoriamente as seguintes informações:

•	 Denominação de venda do alimento. 
•	 Lista de ingredientes. 
•	 Conteúdos líquidos. 
•	 Identificação da origem. 
•	 Nome ou razão social e endereço do importador, para alimentos importados. 
•	 Identificação do lote. 
•	 Data de validade. 
•	 Preparação e instruções de uso do alimento, quando necessário. 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   310 17/10/2011   13:26:05



311A proteção da saúde do consumidor: um direito cidadão fundamental

é coletada em cada hospital Neiss para cada visita de emergência que esteja relacionada com uma lesão associada 
com um produto. Dessa amostra, o número total das lesões associadas com um produto pode ser calculado. Essa 
mesma informação, juntamente com dados de outras fontes da comissão, não apenas guia a comissão em estudos 
futuros, como também fornece evidência necessária para a retirada de produtos, as campanhas de conscientização 
pública e os padrões de segurança de produtos.*

Esse tipo de sistema deve ser compartilhado entre as autoridades sanitárias e as de proteção do consumidor, 
para detectar riscos à saúde gerados pelo uso de bens e serviços. Os questionários nas salas de emergência devem 
conter informação que permita identificar se o acidente está relacionado com problemas de segurança no uso de 
um bem ou na prestação de um serviço. Uma vez confirmados os riscos de um produto, eles são comunicados por 
meio de sistemas de alerta imediatos, como os existentes na Europa ou na América do Norte.

A União Europeia (UE) garante a segurança do consumidor com um sistema que alerta sobre os produtos 
perigosos. A legislação da UE assegura que os produtos oferecidos sejam seguros e produzidos em condições leais. 
A comissão conta com um sistema de alerta rápido (Rapex) de todos os produtos perigosos para o consumidor, 
exceto os produtos alimentares e farmacêuticos e o instrumental médico. Se um produto é considerado perigoso, a 
Rapex faz circular rapidamente a informação nos trinta países participantes para que possam deter ou limitar sua 
distribuição. Adicionalmente, contam com o sistema de alerta rápido para alimentos (Rasff), que permite que os 
países troquem rapidamente informações sobre produtos potencialmente perigosos e reajam de maneira imediata. 
“Em 2008, o número total de avisos, cerca de 7 mil, foi mais ou menos igual ao ano 2007, mas apenas foram efetua-
-das 528 retiradas reais de produtos.18

É importante destacar que, em nível continental, não existe nas Américas um sistema de alerta imediato como 
na Europa. Contudo, sistemas nacionais como os dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, México e Austrália podem 
contribuir para a formação de um sistema hemisférico (Ver anexo 14.1.).

ANEXO 14.1 Comparativo de sistemas de alerta de produtos não alimentícios

País(es) Descrição Fonte de informação Procedimento Forma das  
comunicações

Austrália

www.recalls.gov.au Informação coletada 
por uma agência, 
centralizada em uma 
base de dados.

O fornecedor (fabricante, dis-
tribuidor, importador etc.) é 
responsável por comunicar as 
retiradas de produtos até dois 
dias depois de iniciadas (sob o 
risco de sanções penais). En-
tretanto, o ministro de Políticas 
de Competência e Assuntos do 
Consumidor pode retirar pro-
dutos do mercado, caso tenham 
provocado ou exista risco de 
causar lesões, e se constata que 
o fornecedor não tomou medi-
das satisfatórias.

A informação é fornecida 
por meio de um formulá-
rio disponível on-line, que 
pode ser enviado por fax 
ou por correio eletrônico 
e regular.

A informação está no site, 
classificada por categoria 
dos produtos. Cada reti-
rada detalha o produto 
com uma descrição e ima-
gem, o risco que implica, 
origem, importador, distri-
buidor, bem como os pas-
sos a serem seguidos pelos 
consumidores que queiram 
fazer a retirada. Também se 
acrescenta em PDF o aviso 
de imprensa no qual se pu-
blica a retirada.

Administra: Austra-
lian Competition and 
Consumer Commis-
sion (ACCC).

Por sua vez, a ACCC coleta 
informação de anúncios pú-
blicos, artigos da imprensa ou 
outras fontes públicas das quais 
tenha conhecimento.

A maioria das retiradas ini-
cia-se voluntariamente por 
fabricantes e fornecedores 
quando detectam um de-
feito que o torna inseguro.

Também existe a possibili-
dade de se inscrever em um 
sistema de alerta periódico 
por e-mail sobre as retira-
das mais recentes.

Os reguladores e outros su-
jeitos interessados também 
podem oferecer informação.

A ACCC monitora e audita 
a efetividade das retiradas 
de produtos para consumo 
geral. Em determinados 
casos, outras organizações.

Sem prejuízo dessa deta-
lhada informação disponi-
vel ao público em geral, o 
site conta com um acesso 
res t r i to  com nome de

* http://www.cpsc.gov/LIBRARY/neiss.htlm
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País(es) Descrição Fonte de informação Procedimento Forma das  
comunicações

nacionais ou estrangei-
ras devem ser notificadas 
sobre os procedimentos, 
de acordo com a natureza 
do produto.

usuário e senha, exclusivo 
para agentes reguladores, 
em que são geridos os 
dados mais sensíveis.

Brasil

Sistema de Acompa-
nhamento de recall

Informação on-line 
sobre recalls reali-
zados desde o ano 
2000.

Os fornecedores têm a obriga-
ção de publicar e comunicar 
os recalls à DPDC.

A DPDC investiga os re-
calls acontecidos em um 
período e publica em seu 
site, classificando-os por 
marca e tipo de produto.

A informação está no site, 
classificada pela categoria 
dos produtos.

portal.mj.gov.br/ 
Recall/

A d m i n i s t r a ç ã o : 
Departamento de 
Proteção e Defesa 
d o  C o n s u m i d o r 
(DPDC) – Ministé-
rio da Justiça.

Dados publicados: nome 
do fabricante, produto, 
período de fabricação, nú-
mero de série de produtos 
afetados, número de expe-
diente na DPDC, texto da 
publicação realizada pelo 
fornecedor.

O site também conta com 
um mecanismo de acesso 
restrito a autoridades de 
proteção ao consumidor 
estaduais.

Portal do Consumi-
dor

Informação geral  
on-line, de interesse 
dos consumidores.

É um instrumento de re-
ferência, realizado em co-
ordenação com entidades 
civis e órgãos públicos, para 
informar e educar os consu-
midores sobre o melhor uso 
de seu poder de compra, ade-
quada utilização e descarte  
de produtos ou contratação de  
serviços.

Por meio de questioná-
rios e consultas, obtém-se 
informação sobre quais 
dados as pessoas querem 
saber, e desenvolve-se o 
site em função disso.

O site contém diversos ser-
viços, como notícias sobre 
alguns produtos ou servi-
ços inseguros ou defeituo-
sos, dados de contato sobre 
agentes locais de defesa do 
consumidor etc.

www.portaldo 
consumidor.gov.br

A d m i n i s t r a ç ã o : 
Ministério do De-
senvolvimento, In-
dústria e Comércio 
Exterior.

Estados Unidos

www.recalls.gov Por meio de um por-
tal web, seis agências 
federais com jurisdi-
ção sobre diferentes 
tipos de produtos 
proporcionam ao 
público informação 
sobre as mais recen-
tes retiradas de pro-
dutos inseguros do 
mercado, bem como 
conselhos úteis de

A informação é  dada de 
acordo com sua área  de 
competência, pelas seguin-
tes agências: U.S. Consumer 
Product Safety Commission 
(CPSC), U.S. Department of 
Transportation, National Hi-
ghway Traffic Safety Adminis-
tration (U.S. DOT, NHTSA), 
Department of Homeland 
Security, United States Coast 
Guard (DHS, USCG), U.S. – 

A CPSC e as outras cinco 
agências do sistema in-
formam sobre os últimos 
produtos ret irados do 
mercado, e por meio de  
recalls.gov centraliza essa 
informação, redirecio-
nando ao site da respectiva 
agência para se obter mais 
informação sobre cada 
caso.

Depende do site de cada 
agência especializada, já 
que recalls.gov remete a 
eles. No site da CPSC, por 
exemplo, a informação 
aparece de maneira deta-
lhada, com imagens dos 
produtos e os seguintes 
dados: nome, quantidade 
de unidades, importa-
dor ou fabricante, riscos, 
número de acidentes re-
latados, descrição, lugar
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País(es) Descrição Fonte de informação Procedimento Forma das  
comunicações

segurança. Clicando-
-se na informação  
desejada, o site enca-
minha para a página 
da agência regula-
dora correspondente.

Food and Drug Administra-
tion (FDA), Department of 
Agriculture (USDA), Envi-
ronmental Protection Agency 
(EPA).

de venda e preço, país de 
origem, solução para o 
risco ou forma de repara-
ção, dados de contato para 
o consumidor.

Administração: U.S. 
Consumer Product 
Safety Commission 
(CPSC).

www.FoodSafety.org Similar ao sistema 
anterior, mas enfo-
cando especifica-
mente na segurança 
d o s  a l i m e n t o s . 
Também propor-
ciona informação 
referente a como ter 
uma boa alimenta-
ção e conselhos para 
um consumo seguro 
de alimentos, e ou-
tras informações de 
interesse.

FoodSafety.gov é a entrada 
para a informação sobre ino-
cuidade alimentar proporcio-
nada pelas seguintes agências: 
U.S. Department of Health 
and Human Services, U.S. 
Department of Agriculture, 
USDA Food Safety and Ins-
pection Service, U.S. Food and 
Drug Administration, Centers 
for Disease Control and Pre-
vention, National Institutes of 
Health.

No que se refere à informa-
ção sobre retiradas de pro-
dutos, também depende 
do site de cada agência es-
pecializada, já que remete 
a eles.

Administra :  U.S. 
D e p a r t m e n t  o f  
Health and Human 
Services.

National Electronic 
Injury Surveillance 
System – Neiss.

Amostra de proba-
bilidade no nível 
nacional sobre aci-
dentes e lesões cau-
sadas por produtos 
de consumo, de su-
porte por e-mail.

A informação dos pacientes 
é coletada por hospital desig-
nado como “Neiss”, a cada vi-
sita de emergência que esteja 
relacionada com uma lesão 
associada a um produto ou 
serviço.

Com a informação cole-
tada (por um formulário 
e um sistema de códigos 
atribuídos periodicamente 
a cada tipo de produto, 
lesão etc.), e a raiz do nú-
mero total das lesões asso-
ciadas a um produto, são 
feitos cálculos e estatísticas 
que contribuem para obter 
melhor noção da pericu-
losidade de um produto, 
e são utilizadas para reali-
zar a retirada de produtos, 
para realizar campanhas 
de conscientização pú-
blica, também para estabe-
lecer padrões de segurança 
dos produtos.

Ao contrário dos sistemas 
anteriores, não possui um 
serviço de informação 
periódico ao público de 
acesso on-line.

www.cpsc.gov/ 
LIBRARY/neiss.html

Administração: U.S. 
Consumer Product 
Safety Commission 
(CPSC).

O sistema coleta informa-
ção sobre: o paciente, o 
acidente, o tipo de lesão e 
o produto associado com 
tal lesão.
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País(es) Descrição Fonte de informação Procedimento Forma das  
comunicações

México

www.profeco.gob.mx Portal geral de defesa 
do consumidor.

Várias pesquisas, denúncias, 
publicações, comunicados vo-
luntários de fornecedores etc.

No que se refere especi-
ficamente à informação 
sobre produtos inseguros, 
o site possui um link de 
“alertas ao consumidor”, 
no qual são publicados os 
resultados da permanente 
vigília que Profeco efetua 
sobre o mercado, e permite 
fazer as denúncias por 
parte dos consumidores.

Variada.

Administração: Pro-
curadoria Geral do 
Consumidor (Pro-
feco).

Ainda que não exista uma 
base de dados específica 
para os recalls, são pu-
blicados no site informes 
periódicos sobre diversas 
medidas adotadas pela 
Profeco ou por particula-
res, entre as quais estão as 
retiradas de produtos do 
mercado.

O site conta também com 
uma publicação on-line, a 
Revista do Consumidor.

União Europea

Sistema Comunitário 
de Intercâmbio Rá-
pido de Informação 
– Rapex

Sistema de inter-
câmbio rápido de 
informação entre 
os países europeus, 
sobre a segurança 
dos produtos, para 
contribuir com a se-
gurança dos consu-
midores e a proteção 
de sua saúde.

Autoridades competentes 
sobre segurança dos produ-
tos de cada Estado-membro 
da UE.

Verificada a existência em 
determinado mercado de 
produtos que representem 
um risco grave e concreto 
para a saúde e segurança 
dos consumidores, e que 
mereça a intervenção rá-
pida por parte das auto-
ridades a fim de impedir, 
restringir ou submeter 
a condições específicas 
sua comercialização; os 
Estados-membros devem 
i n for m ar  d e  m ane i r a 
imediata  à  C omissão, 
d e t a l h a n d o  a s  m e d i -
das que foram adotadas 
para prevenir o risco em  
seu território.

A informação circula entre 
as autoridades competen-
tes através de uma rede 
comunitária de “pontos 
de contato” predetermi-
nados. Em cada país existe 
um “escritório de ligação” 
que funciona como um elo 
entre as agências nacionais 
e a Comissão.
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País(es) Descrição Fonte de informação Procedimento Forma das  
comunicações

ec.europa.eu/consu-
mers/safety/rapex

Administração: Co-
missão Europeia.

Os fornecedores têm a obri-
gação de informar as medidas 
que adotem, ou os riscos de-
tectados, a suas autoridades 
nacionais, segundo as normas 
de cada país, e seguindo a 
“obrigação de segurança” que 
é imposta, por sua vez, às nor-
mas comunitárias.

Além de administrar o 
Rapex, a Comissão Euro-
peia tem poderes para e 
adotar “medidas de urgên-
cia” em cooperação com  
os Estados-membros, em 
determinados casos.

Além de servir para o in-
tercâmbio de informações 
entre autoridades, o Rapex 
traz informação de acesso 
público sobre os produtos 
retirados do mercado com 
informação deta lhada 
(imagens, procedência, 
descrição,  fornecedor, 
risco, medidas adotadas 
etc.), e também estatísticas 
sobre o número de notifi-
cações recebidas, os riscos 
detectados, os produtos 
envolvidos etc.

Nota: Informação extraída dos sites dos sistemas resenhados.

Desafios

A globalização produtiva e comercial, como a desmaterialização das relações comerciais permitidas pelas novas tec-
nologias, apresenta grandes desafios para garantir o direito a consumir bens e serviços seguros, e para contar com 
a informação pertinente sobre os produtos. É necessário fortalecer a institucionalidade competente, harmonizar, 
atualizar e/ou criar novos marcos normativos para o comércio transfronteiriço que sejam capazes de proteger os  
consumidores, promovendo a participação dos atores do mercado na consolidação de uma nova cultura econômica.

Fortalecimento institucional

Os exemplos citados no tópico anterior dão conta da diversidade de riscos para a saúde que devem ser atendidos, 
em primeiro lugar, pelas autoridades competentes e, obviamente, pelos próprios consumidores e suas associações. 
Dada a natureza intersetorial deste, é necessária uma coordenação interinstitucional efetiva, ao menos entre as 
autoridades sanitárias, as autoridades governamentais de proteção do consumidor e as associações de consumido-
res. Por exemplo, conseguir a produção e distribuir alimentos inócuos requer que as autoridades dos ministérios 
da saúde, que monitoram a saúde animal e vegetal, e aquelas de proteção do consumidor coordenem esforços. 
O frango embalado a vácuo, que é vendido ao público por um estabelecimento, deve ser inspecionado na avícola 
pela autoridade de saúde animal; as boas práticas de manufatura devem ser aprovadas pelas autoridades de saúde; 
e as datas de validade e peso exato devem ser verificados pela autoridade de proteção do consumidor. O relevante, 
nesse exemplo, é se assegurar que, em conjunto, alcancem o objetivo de oferecer ao consumidor alimentos em boas 
condições de serem consumidos.

Como demonstram alguns estudos (“Estado da Proteção dos Direitos do Consumidor na América Central”, 
Concadeco,19; e “Defesa do Consumidor na América Latina: Atlas Geopolítico”, Ministério da Justiça do Brasil, 
2005),* existem capacidades institucionais importantes por parte das autoridades de proteção do consumidor e 
autoridades sanitárias que precisam se fortalecer para garantir uma tutela efetiva da saúde dos consumidores. Isto 
é, a maioria dos países possui instâncias governamentais com competência para propiciar meios alternativos de 
solução de controvérsias, informar e educar os consumidores, para inspecionar e determinar responsabilidades dos 
fornecedores que proporcionam bens ou serviços que não oferecem a segurança esperada, estando, inclusive, estão 
aptas para responsabilizar em toda a cadeia de produção os fornecedores que tivessem causado dano por um defeito 
no produto ou no serviço.

* Para mais informações, consulte http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=odoc_37323_1_25062009.pdf e http://
www.mj.gov. br/data/Pages/MJF17123B2ITEMIDCF1E884E386A4494AF98C2C3E491094BPTBRIE.htm. 
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GRÁFICO 14.2 Relação entre autoridades competentes
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No entanto, essas capacidades precisam ser exploradas com um respaldo político e orçamentário maior, con-
vertendo a política de proteção do consumidor em uma política de Estado, mantida no tempo e com injeção de 
recursos humanos, institucionais e financeiros, suficientes para enfrentar esse desafio.

Os marcos normativos e institucionais devem ser aperfeiçoados; contudo, o problema fundamental reside na 
aplicação destes. É necessário fortalecer e unificar a capacidade institucional de vigilância do mercado, bem como 
dotar as agências de mecanismos e instrumentos apropriados. Nesse sentido, embora haja espaço para o aperfeiçoa-
mento legislativo, inicialmente deve-se enfatizar a aplicação das leis e regulamentos vigentes potencializando essa 
vigilância do mercado com uma aliança interinstitucional com as entidades competentes de cada setor.

Em cada país, incluindo os tratados comerciais regionais, como se verá no seguinte tópico, a proteção do con-
sumidor é uma função estatal relegada. Salvo raras exceções, essa função não foi elevada ao nível do Ministério ou 
Secretaria de Estado. A forma institucional mais frequente é, quase sempre; o gerenciamento pelo Ministério da 
Economia, ou por uma entidade autônoma com pouco orçamento.

O trabalho conjunto com outras autoridades com estatuto político, inclusive superior, será um respaldo im-
portante para se alcançar o objetivo comum. Exemplo disso é a aliança, no Brasil, do Ministério de Justiça com a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para a aplicação de sanções a fornecedores que violem o direito 
ao consumo de produtos seguros. A cooperação entre o Ministério da Justiça e a Anvisa pretende implementar 
uma articulação para a proteção da saúde do consumidor. Como resultado das ações, podemos citar a construção 
de uma nova perspectiva para os trabalhos de prevenção e reparação de danos, uma visão mais integrada, propor-
cionando eficiência e eficácia às políticas de Estado, evitando a duplicidade ou conflito de medidas, fortalecendo e 
potencializando as ações que integram a dimensão da saúde e do consumo. Assim, podemos destacar a elaboração 
de materiais conjuntos de informação – “Consumo e Saúde”, como também boletins de urgência “Aviso de Saúde 
e Segurança” e toda a ação de formação dos técnicos das áreas de defesa da saúde e do consumidor. Outro ponto 
que merece destaque é a ênfase no sistema de reparação de danos, que passa a ser trabalhado de forma integrada, 
com base na convicção de que um forte sistema de reparação de danos, provoca efeitos e incentivos para ações mais 
responsáveis e preventivas de danos para o mercado (Comunicação Institucional do Departamento de Proteção ao 
Consumidor e Anvisa, 2009).20

Outro exemplo interessante é a aliança entre autoridades sanitárias e agência de proteção do consumidor em 
El Salvador. Nesse país foi criada, no marco do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, a Comissão Nacional 
de Inocuidade dos Alimentos (CNIA). O objetivo da CNIA é conseguir o cumprimento do direito fundamental 
que possuem os consumidores de adquirir alimentos seguros (inócuos) e de melhor qualidade. Nessa comissão 
foram reunidos recursos institucionais, físicos, financeiros e humanos provenientes dos Ministérios da Agricultura 
e Pecuária, da Saúde Pública e Assistência Social, do Meio Ambiente e Recursos Naturais e Defensoria do Consu-
midor (Coordenadoria do Sistema Nacional de Proteção do Consumidor, SNPC e CNIA). Dentro das funções da 
CNIA estão a coordenação de esforços de forma interinstitucional e a adoção de políticas destinadas a assegurar o 
cumprimento da legislação relativa a saúde, qualidade e inocuidade da produção, processamento, transporte, distri-
buição, armazenamento e comercialização dos alimentos, bem como a proteção do consumidor. Entre as vantagens 
da realização de atividades conjuntas por parte das instituições-membros estão a padronização de instrumentos
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GRÁFICO 14.3 Fortalecimento institucional
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e procedimentos de vigilância, a simultaneidade das ações, que permitem obter resultados mais objetivos e de im-
pacto, a otimização e eficiência no uso de recursos limitados, a diminuição de oportunidades de corrupção, maior 
respaldo político às atuações da comissão, a facilitação do cumprimento de requisitos ao fornecedor. A CNIA tem 
realizado distintas atividades de educação aos consumidores e aos fornecedores, assim como inspeções conjuntas 
em fábricas de produção e pontos de vendas, e também tem feito estudos de produtos e sua oportuna divulgação 
(Memória de Trabalhos 2004-2009, Defensoria do Consumidor, El Salvador).

O fortalecimento institucional requer a consolidação de alianças, não apenas no interior das instituições de 
governo, como foi exigido por lei em El Salvador, denominada Sistema Nacional de Proteção do Consumidor (Lei 
de Proteção do Consumidor de El Salvador, 2005), como também estendendo essa aliança aos consumidores e 
suas associações, e aos fornecedores com responsabilidade e comportamento ético. Essa aliança deve ser dotada 
de instrumentos eficazes, sistema de informação e alerta imediato, código de boas práticas, normas e regu-
lamentos ad hoc à necessidade de assegurar que não estão à disposição dos consumidores bens e serviços que 
atentem contra a sua segurança.

Quanto à participação da sociedade civil, é necessário que as organizações da sociedade civil, dedicadas à 
defesa dos consumidores, tenham uma participação mais ativa na definição de normas, divulgação de informação 
e em atividades coletivas de defesa de seus direitos. Nesse sentido, é importante abrir espaços para aumentar seu 
ativismo em apoio às políticas de proteção do consumidor, bem como para manter níveis de vigilância estreitos, de 
modo a assegurar que sejam cumpridas as leis vigentes.

Melhoramento da proteção do consumidor no comércio internacional  
e blocos comerciais

A globalização e a correspondente liberalização comercial, que ocorreram no marco da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e de convênios de alcance bilateral e regional, também propõem avanços e desafios a 
serem atendidos.

Entre os avanços, a abertura de novos mercados requer o cumprimento de normas de qualidade muitas vezes 
superiores às requeridas pelo mercado doméstico. O cumprimento de normas de alta qualidade para as exportações 
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pode ter um efeito positivo para os consumidores internos, caso os produtores decidam seguir as mesmas normas 
para os produtos destinados ao mercado local.

Em contrapartida, a abertura do mercado interno às importações demanda o aperfeiçoamento de controles 
sobre as importações, controles sanitários para a proteção da saúde humana e animal, bem como fitossanitários 
para a proteção da saúde vegetal. Como exemplo, podemos citar os problemas causados pelo leite contaminado 
com melamina. Em setembro de 2008, mais de 54 mil crianças tiveram de receber tratamento médico pelo consumo 
de leite em pó contaminado com melamina; foram 69 marcas de leite afetadas. A melamina, por si só tem baixa 
toxicidade; entretanto, estudos em animais indicam a existência de problemas renais na presença de melamina 
combinada com ácido cianúrico, uma impureza da melamina. O nível de melamina detectado no leite para lactan-
tes contaminado foi muito superior ao tolerado.21 A Organização para a Agricultura e a Alimentação (FAO, sigla do 
inglês) e a OMS advertiram que os produtos contaminados poderiam chegar por meio das importações formais e 
informais do leite e outros derivados contaminados.

Os convênios comerciais permitem a aplicação de controles sanitários e fitossanitários para a proteção da saúde 
dos consumidores internos. Por exemplo, com a criação da OMC em 1995, foi aprovado o Acordo sobre Medidas 
Sanitárias e Fitossanitárias, que reconhece o direito soberano dos governos de proteger a saúde, mas assegurando 
que essas medidas não sejam utilizadas para restringir o comércio internacional.22

Todos os governos mantêm controles para garantir a segurança alimentar dos consumidores e para evitar pragas 
e doenças entre animais e vegetais. Por exemplo, esses controles podem incluir, entre outras exigências, que os pro-
dutos sejam originários de áreas livres de doenças, inspeção, tratamento e processamento de produtos, níveis má-
ximos de resíduos de pesticidas, assim como a proibição de aditivos perniciosos para a saúde. Também é permitida 
a aplicação temporal desses controles sanitários e fitossanitários, mediante as chamadas cláusulas de salvaguarda.

As normas sanitárias e fitossanitárias da OMC servem de referência para todos os convênios comerciais, mas 
não especificam os padrões que se pode aplicar. A esse respeito, a OMC recomenda que os padrões aplicados sejam 
reconhecidos internacionalmente e que a produção interna seja submetida aos mesmos requerimentos que a pro-
dução destinada ao comércio internacional. Por exemplo, é recomendada a aceitação das regulamentações contidas 
no Codex Alimentarius, administrado pela Comissão Conjunta da Organização para a Agricultura e a Alimentação 
(FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). A título ilustrativo, pode-se mencionar alguns dos princípios 
relativos ao Codex, especialmente àqueles relacionados com a proteção da saúde do consumidor. Um deles é que 
as resoluções que serão adotadas se baseiem em conhecimentos científicos, e o outro se refere à importância da 
rotulagem dos alimentos. Também cabe recordar que o Codex reconhece o princípio de inocuidade, pelo qual os 
alimentos não devem causar dano ao consumidor (http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp).

Uma avaliação recente do Codex Alimentarius comprovou que os Estados-membros davam grande im-
portância às normas alimentares do Codex. “Estas eram consideradas como um componente fundamental do 
fomento dos sistemas de controle dos alimentos destinados a proteger a saúde dos consumidores, incluindo 
as questões relacionadas com o comércio internacional e os acordos da Organização Mundial do Comércio 
(OMC) sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF) e os Obstáculos Técnicos ao Comércio 
(OTC). As normas internacionais também proporcionavam uma base para a elaboração de normas por parte 
dos países menores e menos desenvolvidos. Foi comprovado que as atividades de criação de capacidade da FAO, 
da OMS e do Codex continuavam contribuindo de forma considerável internacionalmente e dentro dos países 
tanto para a proteção de seus próprios cidadãos como para o aproveitamento de um mercado de alimentos cada 
vez mais globalizado.”23

Outro instrumento internacional que contribui para a proteção do consumidor é o Regulamento Sanitário 
Internacional, RSI, modificado em 2005, que entrou em vigor em 2007,24 que orienta a prevenir e controlar a pro-
pagação das doenças dentro e fora de suas fronteiras, protegendo a segurança sanitária mundial. O Regulamento 
Sanitário Internacional obriga os países a notificar à OMS todo evento que possa constituir uma emergência de 
saúde pública de importância internacional, dentro das 24 horas da avaliação, com o que garante que um alerta, 
por exemplo, sobre a segurança de um bem ou serviço tenha um mecanismo de comunicação e ação com as 
autoridades sanitárias.

Em matéria de alimentos, também existe o princípio de “rastreabilidade”, o que permite reconstruir a história 
do alimento, incluindo a produção, a transformação, o transporte e a distribuição, o processamento e o consumo ao 
longo de toda a cadeia alimentar. Os alimentos podem ser alterados ou contaminados durante as etapas de produção,
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colheita, captura, transporte, processamento, fornecimento, ou armazenamentos, podendo assim produzir doenças 
transmitidas por alimentos. Por isso, a vigilância sanitária deve ser integral e coordenada não apenas em nível 
nacional, mas também internacionalmente.

Quanto aos blocos comerciais, regionais ou sub-regionais que existem no Hemisfério ocidental, uma análise 
recente (Bourgoignie 2009) chega à conclusão de que nenhum deles contempla a aprovação de legislação supra-
nacional de proteção dos consumidores, hierarquizada acima das legislações nacionais vigentes. Em nível geral, 
entretanto, todos os esquemas regionais analisados reconhecem a proteção do consumidor como um dos princípios 
básicos do livre-comércio e apresentam alguns avanços sobre os processos de harmonização das normas e regula-
mentos sanitários dos produtos para a saúde.

Além disso, os esquemas regionais do Hemisfério analisados por Bourgoignie (2009), tais como a Comunidade 
Andina de Nações (CAN), a Comunidade do Caribe (Caricom), o Mercado Comum do Sul (Mercosul), o Tratado de 
Livre-Comércio da América do Norte (TLCAN), seguem de perto o sistema da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Como já foi mencionado, o sistema da OMC autoriza exceções e salvaguardas temporais ao princípio do  
livre-comércio, por razões sanitárias e fitossanitárias, para proteger a saúde das pessoas e a saúde animal e vegetal.

Em nenhum desses processos regionais se propõe uniformizar as legislações nacionais de proteção do consu-
midor. Nesse campo, segundo Bourgoignie (2009), o que se busca é uma “harmonização mínima”, como a praticada 
na Comunidade do Caribe e na União Europeia, o que permite que os governos-membros mantenham um nível de 
proteção dos consumidores superior ao que existe em nível regional.

Também não existe, em nenhum dos processos de integração analisados, o propósito de criar legislação 
supranacional uniforme, que esteja acima das legislações nacionais, inclusive na União Europeia, o que é, de longe, 
o processo integrador mais avançado. Como exemplo, Bourgoignie (2009) descreve uma tentativa realizada pelo 
Mercosul, em 1997, de uniformizar a legislação de defesa do consumidor, mediante a aprovação de um regulamento 
comum. Essa tentativa esteve próxima de ser aprovada, mas as diferenças nas legislações nacionais levaram à rejei-
ção do regulamento proposto.

Os esforços realizados pelas autoridades nacionais de proteção do consumidor dos governos participantes no pro-
cesso centro-americano de integração revelam nesse aspecto um desejo orientado para a análise comparativa de legis-
lações nacionais (Concadeco, 2008), para facilitar o intercâmbio de experiências e a aprendizagem mútua. Até agora, 
também não existiu no cerne da integração centro-americana o propósito de aprovar uma legislação supranacional 
que substitua as legislações nacionais vigentes. Entretanto, foi criado o Conselho Centro-Americano das Agências de 
Proteção do Consumidor (Concadeco)19 como uma instância regional dentro do Sistema de Integração Centro-Ame-
ricana, Sica, orientada para o fortalecimento cooperação horizontal entre as agências de proteção do consumidor, 
como também para ações conjuntas para uma tutela efetiva dos direitos dos consumidores centro-americanos. Foram 
realizados, inclusive, os preparativos para que haja um quichê único para recebimento das queixas transfronteiriças.

Como destaca a integrante do Comitê Jurídico Interamericano, Elizabeth Villalta; a proteção aos consumidores 
tornou-se um tema prioritário no Sistema de Integração Centro-Americano, já que para consolidar o Estado de 
Direito e a governabilidade democrática deve haver uma tutela efetiva dos direitos do consumidor [...], o que nos 
leva a fortalecer não somente a institucionalidade das agências governamentais de proteção do consumidor, como 
também a criar políticas regionais de proteção do consumidor.25

No continente, a América Central é possivelmente uma experiência inovadora, porque realizou atividades 
conjuntas e regulares, harmonizando metodologias para efetuar monitoramentos simultâneos de preços de bens 
de consumo básico vendidos em cadeias de supermercados, preços de combustíveis e medicamentos essenciais 
genéricos e de marca. Estes últimos foram definidos com base na metodologia utilizada pela OMS e pela OPAS e no 
perfil epidemiológico da sub-região.*

Construção de uma nova cultura econômica

Uma conclusão geral das reflexões realizadas até este momento é a necessidade de criar uma nova cultura econô-
mica que compreenda que o consumidor é o que dá sentido ao mercado, que leve em conta que, dada a assimetria 

* A metodologia da OPAS está disponível em: <http://apps.who.into/medicinedocs/é/d/Js4906s>. E o guia de preços em: <http://erc.
msh.org/mainpage.cfm?file=1.0.htm&module=dmp&language=spanish>. O site da Concadeco é: http://www.sica.int/concadeco/con-
cade-co_breve.aspx.
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de poder entre o consumidor e o fornecedor, é necessária uma regulamentação efetiva do Estado para assegurar 
equidade, certeza e segurança jurídica nas relações comerciais, bem como a tutela plena dos direitos do consu-
midor, particularmente o direito a consumir bens e serviços seguros. O ideal seria o estabelecimento de incentivos 
corretos para provocar uma conduta ética e responsável dos atores que fortaleça a autorregulação, a confiança e a 
coesão social e também a legitimidade do sistema de mercado, preeminente no mundo contemporâneo.

Uma nova cultura econômica em que o consumo seja sustentável e responsável, ou seja, que não coloque em 
risco a sustentabilidade ambiental e a governabilidade democrática. Como foi destacado na Cúpula de Johannes-
burgo, em 2002, “15% da população mundial que vive nos países de alta renda são responsável por 56% do consumo 
total do mundo, enquanto os 40% mais pobres, nos países de baixa renda são responsáveis apenas por 11% do con-
sumo” (Cúpula de Johannesburgo, 2002). Essa concentração do consumo implica também na responsabilidade de 
preservar os recursos naturais e a qualidade de vida das futuras gerações, assim como a paz mundial que pode se 
chocar com a iniquidade no consumo descrita anteriormente.

O crescimento econômico e populacional aumenta o consumo; segundo estimativas da OCDE, nos próximos 
vinte anos o PIB mundial aumentará em 75% (dois terços do aumento corresponderá à OCDE) e a população mun-
dial experimentará um crescimento entre um e dois bilhões de pessoas (principalmente em países não membros da 
OCDE). Isso tenderá a aprofundar as desigualdades entre países de alto consumo (OCDE) e os países em desenvolvi-
mento. Embora durante a recente Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, os chefes de Estado e de 
governo – assim como as grandes delegações nacionais, de agências internacionais e de organizações da sociedade civil 
reunidos em dezembro de 2009 em Copenhague, Dinamarca – reconheceram a incontornável prioridade de reduzir as 
interferências antropogênicas sobre o clima planetário e seus impactos diretos e indiretos sobre a saúde e o bem-estar 
humano; profundas diferenças entre as delegações impediram a construção de um consenso sobre as metas de emissão 
de gases do efeito estufa e as ações de redução a serem adotadas pelos países que permitam estabilizar e reduzir os 
contínuos danos sobre os ecossistemas. Em grande medida essas diferenças de opinião entre as diversas delegações 
baseiam-se em suas próprias interpretações e expectativas quanto a seus estilos de vida e padrões de consumo presen-
tes e futuros. O que resulta, de maneira inequívoca, é que a falta de acordos viáveis continuará afetando de maneira 
negativa um desenvolvimento mais justo e em pleno equilíbrio com a natureza.

Consideração para a ação

Da descrição anterior despreendem-se ao menos quatro conclusões:

•	 A proteção do consumidor é um determinante social muito importante da saúde. 
•	 O mercado não se regula automaticamente pelas imperfeições de seu funcionamento. 
•	 O direito a consumir bens e serviços seguros é transfronteiriço, porque o comércio e o consumo são globais; 

portanto, requer-se a cooperação e integração de esforços regionais e sub-regionais. 
•	 A proteção efetiva da saúde dos consumidores é um desafio interinstitucional, pois é uma área compartilhada 

e complementar entre as autoridades governamentais de proteção do consumidor, as autoridades sanitárias, 
instituições de regulamentação setorial, o setor empresarial, bem como os consumidores e suas associações. 
Consequentemente, é relevante configurar agendas compartilhadas, para articular esforços em que cada enti-
dade impulsione ações com base em suas próprias competências e capacidades. 

Promover diálogos especializados

Em numerosas ocasiões foi mencionado que, para serem eficazes, as regulamentações sanitárias precisam ser com-
plementadas com atividades de informação, pesquisa, educação e de proteção aos consumidores. Nesse sentido, 
é necessário estabelecer nacional e regionalmente um espaço de interação e diálogo, e também criar e fortalecer 
mecanismos para compartilhar informação, coordenar esforços e realizar ações conjuntas entre autoridades sa-
nitárias, de proteção do consumidor e a sociedade civil. Essa aliança precisa ser ampliada e continuada no tempo 
incorporando ao setor acadêmico, setor privado e organizações de consumidores, entre outras. É preciso definir 
uma agenda comum que envolva todos esses atores.

Esse diálogo para a definição de ações conjuntas e/ou coordenadas demanda tratar de forma mais específica os 
problemas ou riscos que são enfrentados, os objetivos, conteúdos mínimos e ações a serem implementadas nas áreas
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prioritárias, condição necessária para se criar políticas de Estado acordadas entre autoridades sanitárias, agências 
de proteção dos consumidores, associações de consumidores, setor empresarial e a academia, em temas como:

a) Alimentos e nutrição:
 Dada a amplitude deste setor, impõe-se a necessidade de focar nas áreas de maior impacto à saúde, por afetar 

grupos populacionais grandes e/ou vulneráveis. A título de exemplo, podem ser destacadas pelo menos três 
áreas: alimentos para crianças, a contaminação química e produtos orgânicos e a publicidade de alimentos. 
i) Em alimentos para crianças, é necessário analisar as normas de proteção para evitar riscos à saúde das 
crianças (níveis e limites de sal, açúcar e gorduras, totais e trans; proibições de publicidade), revisar e siste-
matizar as melhores práticas e principais ações nacionais para fortalecer a cooperação horizontal. ii) Outro 
tema que ganha relevância na área de alimentos é a contaminação química (pesticidas, antibióticos, metais 
pesados, drogas veterinárias), devido às consequências para a saúde que causam seus resíduos. Nesse sen-
tido, é fundamental aprofundar o debate, a pesquisa e as políticas públicas para propiciar cultivos orgânicos. 
iii) A publicidade de alimentos e suplementos alimentares requer melhores práticas e ações nacionais para 
o monitoramento e vigilância, para que se assegure que a informação seja clara, veraz e oportuna e que a 
comunicação não induza a erro.

  Para tomar boas decisões sobre os alimentos e a nutrição, além da educação e da informação ao consu-
midor, é sumamente importante dispor de um sistema de alerta nacional, continental e internacionalmente, 
para prevenir efeitos nocivos de alimentos.

b) Medicamentos:
 Quanto aos medicamentos, podem ser destacados pelo menos quatro pontos focais para a saúde e proteção 

do consumidor: a) a regulamentação e a vigilância da publicidade, para evitar a propaganda enganosa e outras 
práticas não éticas; b) a acessibilidade e o monitoramento de preços de medicamentos; c) A segurança, 
eficácia e qualidade de medicamentos (a farmacovigilância e falsificação) e d) a educação ao consumidor 
para que se possa tomar boas decisões quanto ao uso racional de medicamentos, evitar a automedicação e 
promover os medicamentos genéricos, é algo indiscutivelmente vital para a saúde do consumidor.

  É necessário o apoio do setor dos consumidores para comprometer os governos com a implementação 
efetiva de políticas farmacêuticas que promovam o acesso a medicamentos essenciais de qualidade, bem 
como o uso racional destes; ações educativas e de informação para que os consumidores entendam e apoiem 
o conceito de medicamentos essenciais e ações educativas e informativas para melhorar a aceitabilidade dos 
medicamentos genéricos por parte dos consumidores e dos prescritores. Alguns estudos evidenciam que, 
na implantação da lei dos genéricos, frequentemente, a classe médica é a que se mostra mais relutante em 
participar desta. São necessárias ações interinstitucionais para garantir o compromisso dos prescritores para 
que cumpram com as Boas Práticas de Prescrição.

c) Serviços de atenção à saúde:
 O usuário de serviços de saúde privados enfrenta problemas importantes, entre outros: a qualidade na atenção, 

o respeito aos direitos dos pacientes, a responsabilidade legal na prestação dos serviços, a informação e publi-
cidade, descumprimentos contratuais e fraude; acessibilidade, segurança e normas de qualidade, também a 
rotulagem de medicamentos fornecidos na prestação de serviços de saúde.

d) Segurança de produtos não alimentícios:
 A atenção a normativas, padrões, regulamentações técnicas e legais existentes é muito importante para a se-

gurança de produtos não alimentícios, especialmente nesta era de globalização. Isso é facilitado, entre outras 
coisas, pela articulação de redes de informação sobre riscos e acidentes, avaliação de conformidade e selos 
de qualidade (adequação a normas técnicas), elementos essenciais para a formação de um sistema de alerta 
imediato.

  No continente americano, é imprescindível contar com um sistema de segurança de produtos que con-
tribua para tutelar o direito básico à saúde. Esse sistema deveria se basear na cooperação entre os países e 
as experiências existentes em nível continental (Brasil, Canadá, Estados Unidos e México) e internacional 
como Rapex. É essencial a criação de um mecanismo rápido, acessível, confiável e eficiente de intercâmbio 
de informação entre as autoridades competentes, que ofereça em longo prazo informação sobre: normas e re-
querimentos técnicos, padrões de segurança dos produtos, práticas sobre vigilância do mercado, estudos e 
investigações e produtos retirados do mercado com os critérios e procedimentos para fazê-lo. A informação 
deve ser de qualidade, segura e comparável, acessível, veraz e oportuna. Um sistema como o descrito seria 
uma oportunidade de aprendizagem em nível nacional, porque permitiria o desenvolvimento de critérios
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 e procedimentos para a definição e aplicação de alertas imediatos sobre os produtos potencialmente perigosos 
em nível nacional, em virtude da inexistência desses sistemas em vários países da região. 

  A implementação de um sistema de alerta imediato no continente poderia ser realizado por fases. Em uma 
primeira fase se construiria uma base de dados que reunisse em um só site os alertas gerados pelos sistemas 
existentes, para que estejam disponíveis a quem necessite. Simultaneamente, o continente americano poderia 
fazer esforços para harmonizar critérios sobre como definir um produto inseguro e que informação deveria 
proporcionar na rede de alerta, assim como os procedimentos para validar e distribuir a informação. A es-
tratégia de implementação deveria partir de um piloto com um número reduzido de países (três ou quatro 
em princípio) entre aqueles com mais experiência e desenvolvimento institucional no campo da segurança 
dos produtos e focando em alguns produtos. Uma vez organizado o piloto, seria possível expandi-lo para 
o restante dos países voluntariamente. Nesse sistema, as contrapartidas seriam as Agências de Proteção ao 
Consumidor, que trariam a informação de acordo com critérios estabelecidos; e as autoridades sanitárias 
acompanhariam o desenvolvimento e a utilização deste. 

e) Legislação comparada: com a participação dos assessores legais das entidades de proteção do consumidor e 
autoridades sanitárias, identificar avanços e deficiências nos marcos normativos, reguladores e legais em cada 
país da sub-região. Ainda assim, identificar as boas práticas de participação dos consumidores e suas associa-
ções na emissão de normas técnicas. As universidades e os centros de pesquisa poderiam ser convertidos em 
um fator-chave para a identificação de melhores práticas e lacunas regulatórias para resolvê-los. 

f) Responsabilidade empresarial e autorregulação para melhorar a saúde do consumidor. É importante abrir um 
espaço de diálogo com o setor empresarial sobre a responsabilidade das empresas, dos códigos de ética e de 
boas práticas, os sistemas de qualidade, adequação e elaboração de normas e regulamentos técnicos. O Fórum 
de Sócios contra as Doenças Crônicas é um bom exemplo. 

Esse diálogo teria efeitos imediatos ao fortalecer a capacidade institucional de aplicação das normas dos Es-
tados participantes, ao aprender com as experiências compartilhadas, com as atividades de conhecimento e apoio 
mútuo, bem como com o diálogo de políticas públicas que isso implicará. A OEA assinou um convênio com Con-
sumers International, que poderia desempenhar um papel determinante na promoção do diálogo e na participação 
da sociedade civil.

Criação de um Observatório Regional

Sem informação e conhecimento, é difícil obter um trabalho efetivo. Nesse sentido, é muito importante o esta-
belecimento de um Observatório Regional para a Proteção da Saúde dos Consumidores que aplique as normas, 
regulamentações técnicas, experiências bem-sucedidas, políticas e programas de ação implementados nas áreas 
prioritárias. Esse observatório deverá ser estruturado e operado junto com o setor acadêmico. A OEA iniciou esse 
esforço com a revisão da informação disponível sobre esses temas no nível geral e, sobretudo, nas páginas web das 
autoridades de proteção do consumidor do continente. Além disso, a realização dos diálogos, mencionados ante-
riormente, proporcionará amplo acervo de informação que serviria de insumo fundamental para o observatório 
em questão.

Para fortalecer a capacidade de fazer avaliações quantitativas e qualitativas, e também para priorizar áreas de 
ação, é necessário contar com metodologias e indicadores integrados de saúde e proteção do consumidor, estimar o 
custo do dano à saúde que causam os riscos setoriais expostos e outros que vão aparecendo, bem como a incorpo-
ração da perspectiva de gênero nos indicadores de consumo. Esse esforço requer o apoio de universidades e centros 
de pesquisa.

Diagnóstico sistema de substituição de produtos,  
reparação e compensação de danos

Sem dúvida, é fundamental prevenir e combater riscos à saúde derivados do consumo e uso de bens e serviços, 
mas não menos importante é compensar os consumidores pelos danos causados. Para isso, seria pertinente rea-
-lizar um diagnóstico sobre os sistemas de substituição de produtos, reparação e compensação de danos, para 
aprender com as experiências existentes e formular propostas de melhora desses mecanismos. A reparação de 
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danos é um incentivo correto no desenvolvimento de boas práticas empresariais. Esses estudos deveriam ser parte 
do observatório proposto anteriormente.

Novos marcos institucionais e normativos transfronteiriços

A coordenação de políticas, programas e ações nos níveis nacional e regional nos âmbitos da saúde e da proteção do 
consumidor exige a criação de um espaço institucionalizado. A OEA e a OPAS iniciaram esforços nessa área. A As-
sembleia Geral da OEA, na RES.2994 (XXXIV-O/09), determina que, por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
se apoie o fortalecimento dos mecanismos de cooperação existentes e outras modalidades de atividades conjuntas 
entre as agências governamentais de proteção do consumidor; solicita, também, que, com o objetivo de difundir e 
reforçar a implementação de esforços dirigidos à proteção jurídica e à divulgação dos direitos do consumidor, coor-
dene suas atividades com os organismos nacionais de defesa do consumidor e outras organizações.

No âmbito da OEA estão sendo debatidos novos marcos regulatórios para a proteção do consumidor, dentro 
da agenda prevista para a Sétima Conferência Especializada de Direito Internacional Privado (Cidip-VII), que será 
realizada em breve. São incluídas propostas como: uma Lei Modelo sobre Jurisdição e Lei Aplicável a Contratos 
ao Consumidor, um Guia Legislativo para uma Lei Interamericana sobre a Disponibilidade de Meios de Solução 
de Controvérsias e Restituição em favor dos Consumidores e uma Proposta de Convenção Interamericana sobre o 
Direito Aplicável a alguns Contratos e Transações Internacionais de Consumo.

Sem dúvida, o tema da proteção do consumidor tem produzido importantes avanços nos últimos anos, dentro 
do contexto da Cidip-VII. Esses esforços dos Estados-membros da OEA evidenciam que a proteção do consumidor 
está aumentando seu peso e importância na definição de políticas públicas no hemisfério americano.

Programa de ação continental

A saúde dos consumidores é um direito fundamental do cidadão, e o Estado tem a obrigação de ampará-lo. Por isso, 
é importante que os Estados-membros fortaleçam os mandatos no âmbito da OEA e da OPAS para a formulação e 
operacionalização de um programa de ação continental que pondere, respalde e priorize essa função pública estra-
tégica, vital para consolidar a governabilidade democrática no continente americano.
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15CAPÍTULO

Energia, desenvolvimento sustentável e saúde
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Introdução

Ao iniciar o século XXI, podemos reconhecer que, no campo da energia e da saúde, o mundo enfrenta uma 
dupla ameaça: por um lado, o abastecimento insuficiente e instável de energia a um preço acessível e, por 

outro, o dano ambiental global causado pelo uso de combustíveis fósseis1. Para avaliar a associação entre energia e 
saúde, é necessário adotar o enfoque do ciclo de vida da energia, desde sua extração até a disposição de resíduos, 
analisando o transporte de combustíveis, a geração de energia, sua distribuição e seu uso final. Em cada etapa desse 
ciclo pode haver interações positivas ou negativas na saúde.

Os grandes avanços no estado da saúde da população e na economia ocorreram graças a múltiplos fatores de 
caráter produtivo e ao desenvolvimento de infraestrutura, dentre os quais um dos mais importantes é o forneci-
mento de energia. A energia é essencial para satisfazer as necessidades básicas da sociedade – em contexto domés-
tico, para cozinhar, esquentar água, iluminar ou aclimatar uma casa; na mobilidade urbana, para o transporte de 
pessoas e mercadorias –, assim como é elemento essencial nas telecomunicações e na produção de bens e serviços.

De fato, o acesso a energia e combustíveis limpos, com baixa taxa de emissão de carbono, é atualmente uma 
necessidade para melhorar as condições de vida e de saúde da população, combater a pobreza, aumentar a compe-
titividade das economias no contexto internacional e alcançar um desenvolvimento sustentável.

Os efeitos adversos na saúde e no ambiente, derivados da produção e do uso da energia, afetam tanto a população 
em geral quanto os trabalhadores; afinal, trata-se de um problema que atinge tanto aspectos da saúde pública quanto da 
saúde ocupacional. Existem, contudo, diferenças nesses abalos, as quais dependem de onde e como ocorrem a emissão 
de poluentes, os acidentes ou a exposição da população a esses poluentes. Na zona rural, por exemplo, a exposição a 
poluentes associados à produção de energia está relacionada ao uso de lenha dentro das moradias para cozinhar. Nesses 
casos, as pessoas que cozinham, em geral as mulheres, passam muitas horas próximas à fonte de emissão. Já nas zonas ur-
banas, a contaminação em interiores por processo de combustão é menor, pois nessas áreas, comumente, são utilizados 
combustíveis mais limpos (gás ou energia elétrica) e aparelhos para cozinhar ou de aquecimento mais eficazes. A conta-
minação externa nas cidades provém, na maioria das vezes, da queima de combustíveis fósseis em múltiplos processos 
de geração ou de uso de energia nas casas, nos veículos automotivos, nas indústrias e em estabelecimentos de serviços.

Dentre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,2 adotados pela Organização das Nações Unidas, está 
prevista (no objetivo no 7), a garantia da sustentabilidade do ambiente mediante o cumprimento de várias metas e 
o acompanhamento de indicadores precisos relacionados ao sistema energético, particularmente com a intensidade 
energética do crescimento econômico (KJ/unidade do PIB), as emissões de dióxido de carbono per capita derivadas 
da queima de combustíveis fósseis (CO2/habitante/ano) e o consumo de lenha ou carvão no interior das casas (por-
centagem de habitantes do país em casas que usam esses combustíveis).

Neste capítulo são analisados o uso da energia e suas repercussões na saúde em todo o continente ameri-
cano. A situação energética é muito variada e díspar: por um lado, tem-se o padrão de geração e consumo dos 
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Estados Unidos, um dos países com maior consumo energético per capita – de fato trata-se da segunda nação 
do mundo com maior emissão de CO2 associada à energia (20% em 2007) – e, por outro, o de países como o 
Haiti, que tem uma cobertura elétrica de 34% e onde a lenha representa 62% da demanda energética do país. 
Além disso, a informação existente sobre o consumo de energia no continente americano é muito dispersa 
e desigual. A União Americana foi, nesse sentido, uma geradora contínua de informação. A maioria das publi-
cações analisa a energia em nível global ou por blocos de países, como a Internacional Energy Agency (IEA), 
que inclui somente países da América Latina (entre eles o México) ou da América do Norte (região que tam-
bém abarca o México). A heterogeneidade entre as nações corresponde, entre outros, a seu nível de desenvolvi-
mento e a suas atividades econômicas e naturais, bem como a participação estatal e privada no setor energético.

FIGURA 15.1 Demanda de energia por fonte na América Latina e Caribe, 2006
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Fonte: OLADE, 2007.

Uso da energia na América Latina

Nos diferentes países do mundo, o uso da energia depende, em grande medida, dos recursos naturais que cada ter-
ritório possui, de seu desenvolvimento tecnológico e de seu grau de industrialização. Em 2005, a demanda primária 
de energia foi de aproximadamente 275 Mtep para a OECD-América do Norte* e de 500 Mtep para a América La-
tina. Para 2030, se espera um crescimento médio anual de 1% e 2,3% para essas regiões, respectivamente.3

O conjunto do consumo de energia na América Latina e no Caribe (ALYC) é de 42% de petróleo e seu deri-
vados, seguido por gás natural (26%), biomassa (14%), hidrelétrica e energia elétrica (9%), carvão mineral e coque 
(6%) e nuclear, biocombustível, geotérmica e outras (cerca de 1% cada) (ver figura 15.1).

Em seguida, são mencionadas algumas variações importantes entre os países da região:4

•	 Os países em que a demanda recai em mais de 70% no petróleo e seus derivados por ordem de dependência 
são: Jamaica, Granada, Barbados, Equador, Cuba, Panamá, República Dominicana e Suriname.

•	 Nações com alta demanda de biomassa: Haiti (72%), Nicarágua (54%), Guatemala (51%), Guiana (47%) e 
Honduras (44%), representado quase em sua totalidade por lenha, com exceção da Guiana, que utiliza também 
bagaço de cana.

•	 Países em que a demanda recai sobre o gás natural: Trinidad e Tobago (87%).

* Canadá, México e Estados Unidos.
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•	 Nações com uma importante demanda associada à geotermia: El Salvador (21%) e Costa Rica (12%).
•	 Países com uma importante colaboração de hidrelétricas: Brasil (36%), Paraguai e Colômbia (30%), Venezuela 

(25%) e Uruguai, Costa Rica e Peru (13-18%).
Muitas agências internacionais especializadas em energia concordam em mostrar que os combustíveis fósseis (petróleo, 

gás e carbono) continuarão sendo, durante as aproximas décadas, a fonte predominante de energia em todo o mundo, parti-
cularmente no continente americano. A América Latina e o Caribe, de forma geral, contam com um considerável superávit 
na produção de petróleo e gás; entretanto, as vastas reservas de combustíveis fósseis da região se encontram concentradas 
em poucos países. Em seguida, apresentamos uma breve resenha relacionando os países da região e os tipos de combustível.

Petróleo. Canadá (2o), Venezuela (7o), Estados Unidos (11o), México (14o) e Brasil (16o) estão entre os 20 países 
com maiores reservas de petróleo em todo o mundo. Por sua vez, Venezuela e México concentram mais de 80% das 
reservas da região, enquanto Brasil, Equador, Argentina e Colômbia, os 20% restantes. Somente três países caribe-
nhos possuem reservas de petróleo: Barbados, Cuba e Trinidad e Tobago.6 A relação de reservas para a produção de 
petróleo, em anos, para Venezuela e Canadá é maior que um século, enquanto para os Estados Unidos, o México e 
o Brasil, essa taxa é menor que duas décadas.1

Gás natural. Em 2006, a Venezuela tinha reservas comprovadas de gás natural oito vezes maior do que as de México, 
Brasil, Bolívia, Argentina e Trinidad e Tobago, países com reservas similares.5 É previsto que a produção de gás registrará um 
significativo aumento na América Latina, região em que a Venezuela se destaca como um importante provedor desse com-
bustível para o continente americano e a Europa.6 Entretanto, os Estados Unidos aumentaram suas reservas comprovadas 
em mais de 30% e se prevê um aumento na utilização desse combustível e uma possível nivelação de seu preço na região.7

Carvão. É o combustível fóssil mais abundante no planeta. Os Estados Unidos possuem cerca de 29% das 
reservas mundiais,8 motivo pelo qual o país é o maior consumidor de carvão na região. Ainda que países como a 
Colômbia contem com esse recurso e até o exportem, existe pouco trabalho de exploração, de modo que as reservas 
do continente são incertas.

Nuclear. O urânio é um recurso abundante que se encontra amplamente distribuído por todo o mundo. Canadá, 
Estados Unidos e Brasil estão entre os 10 países do mundo com maiores reservas de urânio, sendo que o Canadá é o 
país de maior produção mundial.1 Em 2008, a energia nuclear representou 6,5% da oferta energética na região e 97% 
de seu consumo se concentraram na América do Norte.8

Energias renováveis. Em 2006, as fontes renováveis de energia, incluindo as hidrelétricas, representaram 28,9% da 
oferta total de energia primária na América Latina, cifra significativa se comparada aos 13,1% da participação dessas 
energias em todo o mundo. Entretanto, apesar dessas cifras, houve uma tendência de diminuição da utilização de ener-
gias renováveis em virtude do auge do petróleo e do gás em diversos países sul-americanos (principalmente Venezuela, 
Brasil e Bolívia), bem como graças à dificuldade para construir novas barragens.6 O Brasil é a nação com maior mercado 
de energia renovável, graças ao seu potencial hídrico e à indústria de bioetanol, combustíveis que provêm quatro quin-
tos da energia elétrica do país e 46% de sua energia total.9 Espera-se que a geração de energia elétrica e a produção de 
biocombustíveis para o setor de transportes se desenvolva e, assim, seja intensificado o uso de energias renováveis, como 
aconteceu recentemente nos Estados Unidos, na América Central, no México e no Brasil.

Consumo
Entre 1990 e 2001, o nível médio de uso de energia, medido em consumo de petróleo por unidade do Produto 
Interno Bruto (PIB), aumentou ligeiramente na região, sendo que aumentos significativos foram registrados na 
Bolívia, no Brasil, no Haiti, na Jamaica, no Panamá, na Venezuela e em Trinidad e Tobago.10 O consumo energético 
por setor para a região da América Latina e Caribe é mostrado na figura 15.2. O transporte é o setor de maior con-
sumo energético, seguido muito de perto pela indústria. Já o consumo residencial, por sua vez, corresponde à metade 
do consumo do transporte. O transporte representa mais de 60% da demanda primária de petróleo na América do 
Norte, e, para o período entre 2005 e 2030, espera-se um aumento de 19%.3 Quase a metade do consumo energético 
provém da gasolina e 40% do diesel. Essas cifras incluem também os transportes rodoviário, ferroviário, aéreo, fluvial 
e marítimo, que, de modo geral, emitem poluentes em regiões mais afastadas de grandes aglomerados populacionais. 
É importante ressaltar o alto consumo de diesel na região, já que os veículos a motor que operam com esse combus-
tível emitem grande quantidade de partículas finas altamente tóxicas.

Sem dúvida, o transporte urbano representa o principal desafio no combate à poluição atmosférica e nos esforços 
para proteção à saúde da população das zonas urbanas. A proximidade dos indivíduos das fontes poluidoras, a onipre-
sença dos veículos nas áreas urbanas e o crescimento acelerado da frota de veículos de transporte são problemas que 
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afetam os conglomerados urbanos, e, mesmo que não tenham sido revertidos em nenhuma cidade do continente ame-
ricano, foram enfrentadas com as melhores tecnologias automotrizes e inovações nos sistemas de transporte público.

No caso do setor industrial, 42% do consumo energético provêm de energia elétrica e gás natural, o que reflete 
positivamente na diminuição da intensidade de emissão de carbono em vários países do continente. Na indústria,  
grande variedade de combustíveis é utilizada, inclusive os considerados mais sujos, como o coque mineral em con-
junto com o petróleo, o óleo combustível, e o petróleo em conjunto com o carbono.

Em relação ao consumo residencial, quase 40% do consumo energético desse setor provêm da lenha, utilizada 
em área rural e semiurbana para cozinhar alimentos, geralmente em fogões a lenha dentro das casas, o que acarreta 
aos usuários (quase sempre mulheres) e às crianças menores de dois anos altas exposições aos poluentes. Os fogões 
a lenha servem também para o aquecimento das casas.

Os países industrializados têm um consumo de energia per capita cinco vezes mais elevado que o das nações da 
América Latina. “Entretanto, as disparidades na incorporação do progresso técnico trariam como resultado, salvo 
uma redução significativa na intensidade energética e na renovação e limpeza da energia consumida, que até 2030 
os países em desenvolvimento sejam os responsáveis por mais de três quartos do aumento das emissões globais de 
CO2.” Sua participação nas emissões globais passaria de 39% a 52% até 2030.6

Saúde, ambiente e energia

As atividades humanas são importantes fontes de emissão de poluentes, geradas, principalmente, pelo consumo 
de energia de que necessitam para serem realizadas. Entre essas atividades estão o transporte, a geração de energia 
elétrica, os processos industriais, a preparação de alimentos e a climatização de espaços interiores.

FIGURA 15.2 Consumo energético por setor na região da América Latina e Caribe para 2006
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FIGURA 15.3 Mortalidade no continente americano por fator de risco
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Carga de mortalidade e morbidade: avaliação de risco comparado

A Organização Mundial da Saúde realizou uma análise de risco comparado tomando como base o ano 2000.11 Nessa 
ocasião foram comparados 26 fatores de risco, incluindo riscos ambientais, riscos associados à dieta e à inatividade 
física, riscos sexuais e reprodutivos, substâncias aditivas e riscos ocupacionais, entre outros.

Essa análise descreve a carga de morbidade, a incapacidade e a mortalidade em níveis regional e global. A carga 
de doenças combina, em uma única medida que se aplica às doenças e aos riscos de saúde, os anos de vida perdidos 
devido à morte com os anos de vida perdidos por incapacidade. 

A figura 15.3 permite visualizar a ordem da magnitude dos indicadores de risco. Esses dados correspondem 
às circunstâncias presentes no início do século XXI, porém algumas circunstâncias mudaram em relação ao risco 
ambiental e à energia, como a eliminação da gasolina com chumbo em todo o continente, o tamanho da população 
e o crescimento de fenômenos meteorológicos extremos relacionados à mudança climática. Atualmente, 39% da 
população continental se encontram em um nível muito baixo de mortalidade, 52% no nível de baixa e 9% no nível 
de mortalidade muito alta.*,12 

Entre os cinco riscos ambientais considerados, quatro estão diretamente relacionados ao uso da energia: poluição 
do ar urbano, poluição em interiores pela queima de combustíveis sólidos, exposição ao chumbo e mudança climá-
tica. O quinto fator está, ainda, vinculado a água insalubre, saneamento e higiene.

* Porcentagem da população calculada com base nos dados do anexo 1: Indicadores básicos dos Países-Membros (WHO, 2002).
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Por ordem de relevância, são listados os riscos em mortalidade associados à energia.

a) Contaminação do ar em zonas urbanas: a contaminação do ar nas cidades é uma mistura complexa de 
muitos componentes tóxicos. Para a análise do risco comparado, foram usadas as partículas para indexar a 
mistura, as quais provocam, consistentemente, efeitos danosos à saúde, entre os quais a mortalidade é, sem 
dúvida, o mais importante. As estimativas de morte se baseiam na contribuição de doenças cardiopulmo-
nares em adultos, câncer de pulmão e infecções respiratórias agudas em crianças menores de 4 anos. Para 
estimar o número de mortes atribuíveis e os anos de vida perdidos para adultos e crianças menores de 4 anos, 
foram usados coeficientes de risco de um estudo de coorte de adultos realizado nos Estados Unidos pela 
Sociedade Americana de Câncer (dados de cerca de meio milhão de pessoas em 151 áreas metropolitanas, 
em 50 estados dos Estados Unidos),13 bem como de uma metanálise de cinco estudos de mortalidade em 
crianças, baseados em séries de tempo.

 Depois de outros fatores que incluem as substâncias aditivas (tabaco e álcool), riscos associados à dieta 
(pressão alta, sobrepeso, colesterol, baixo consumo de frutas e vegetais), inatividade física e sexo inseguro, a 
mortalidade associada à contaminação atmosférica é o fator ambiental de maior relevância para o continente, 
e é ligeiramente maior nos países Amr B que em países de Amr A.*,14 

b) Exposição ao chumbo: o conteúdo do chumbo na gasolina foi a contribuição mais importante do setor 
energético a esse risco. As estimativas foram baseadas na concentração de chumbo no sangue, em amostras 
analisadas antes de 2005, ano em que se suspendeu a venda de gasolina com chumbo no continente ameri-
cano. Diversos estudos concluíram que a diminuição no uso de gasolina com chumbo se dá paralelamente à 
baixa da concentração de chumbo no sangue. Projeções para o ano 2010 estimam uma redução no conteúdo 
de chumbo no sangue nas zonas rurais em Amr B e Amr A de 32 e 52%, respectivamente, para crianças 
e 43 e 60% para adultos. Entretanto, existem outros tipos de exposição ao chumbo, como a reciclagem de 
baterias (que está relacionada ao uso da energia) e a cerâmica com esmalte de chumbo.

c) Contaminação do ar em interiores pelo uso de combustíveis sólidos: os resultados correspondentes ao ano 
2000 revelaram que a queima de combustíveis sólidos para cozinhar é um dos dez principais riscos mundiais 
para a saúde. Essa prática provocou 2,7% da carga mundial de morbidade e 1,6 milhões de disfunções, as 
quais foram estimadas em 26 mil mortes por ano para o continente americano. Nos países em desenvolvi-
mento, a mortalidade por poluição do ar em interiores foi antecedida apenas pela associação à desnutrição, 
ao sexo inseguro e à falta de água potável e saneamento adequado.15

d) Mudança climática: quando essa avaliação foi realizada, estimou-se que era muito restrita, mas sua relevância 
aumenta a cada dia (seção 5 sobre Energia e Mudança Climática).

Na figura 15.4 estão listados os riscos da região por ordem de relevância na DALY.** 

Com base na quantificação de riscos com DALY, observa-se que a contribuição do setor energético para a ex-
posição ao chumbo é menor do que a apresentada na figura 15.3, em função, principalmente, da eliminação de 
gasolina com chumbo no continente. Esse feito permite supor uma redução na incidência de retardo mental leve 
de cerca de 21% para Amr B e 32% para Amr D em 2010 (WHO, 2002).

Para o continente americano, estimativas indiretas indicam que houve, aproximadamente, 800.000 DALYS, distri-
buídos entre Amr B e Amr D, derivados da poluição do ar em interiores pelo uso de lenha ou carvão; esse fator de risco 
ambiental é o segundo em importância depois da água insalubre, elementos sanitários e higiene.16 Da mesma forma, 
estimou-se que no continente americano foram gerados em torno de 560.000 DALYS, associados à poluição do ar em 
zonas urbanas, e o risco, nesse caso, é maior em homens do que em mulheres.

Outras aproximações para a carga de doenças

Outra forma indireta para determinar a carga de doenças associadas às formas de energia utilizadas é o estudo de  
doenças específicas que são impactadas pelos riscos ambientais. Assim, é possível determinar regiões ou popula-
ções mais vulneráveis a essas doenças.17 Um estudo embasado na análise de risco comparado, coordenado pela

* Estratos de mortalidade (de acordo com WHO, 2000): Amr A – Muito baixa em crianças e adultos: Canadá, Cuba, Estados Unidos e 
San Vicente e Granadinas. Amr B – Baixa em crianças e adultos: Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, San 
Kitts e Nevis, Santa Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

** Média ponderada de morte, doença e incapacidade, expressa em anos de vida de incapacidade ajustada ou, em inglês, disability adjusted life years.
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FIGURA 15.4 DALYS atribuíveis por tipo de risco e estratificado por mortalidade
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Organização Mundial da Saúde,12 e na análise de opinião de 100 especialistas de todo o mundo estima que, em todo 
o mundo, cerca de um quarto das mortes e de DALY poderiam ser atribuídos ao ambiente. Entretanto, não existe evi-
dência para quantificar as doenças que poderiam estar associadas às fontes de energia, ainda que se saiba que a energia 
é um dos fatores que mais contribuem para modificar o ambiente.

De acordo com esse estudo, existem grupos com uma carga de risco aumentada. No caso de crianças, por 
exemplo, um terço das mortes pode ser atribuído ao ambiente e, em todo o mundo, o número de anos de vida 
saudável perdidos, per capita, por crianças menores de 5 anos é cinco vezes maior que os da população em geral, e 
entre sete e dez vezes maior para o caso de infecções respiratórias, além de outras doenças, como diarreia e malária, 
que também têm alta influência na morte de crianças dessa faixa etária. Os países em desenvolvimento também 
compartilham alto nível de mortalidade relacionado a fatores ambientais.

Para doenças não transmissíveis atribuíveis ao ambiente, não se encontrou diferença significativa para os nú-
meros apresentados por países desenvolvidos e por países em desenvolvimento. Entretanto, nos primeiros, o nú-
mero de anos de vida saudável perdidos per capita por doenças cardiovasculares foi sete vezes maior que nos países 
menos desenvolvidos, e a taxa de câncer foi quatro vezes maior.11 

Depois da diarreia, as infecções do trato respiratório inferior são o segundo fator de mortalidade com maior 
contribuição do ambiente. Nos países em desenvolvimento, 42% dos casos são atribuídos a fatores ambientais; já 
nos países desenvolvidos essa taxa é de 20%. Essas doenças estão associadas à poluição do ar em interiores, causada 
pelo uso de combustíveis sólidos e, possivelmente, à exposição passiva à fumaça do tabaco, bem como à poluição do 
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ar urbano. De acordo com o tamanho da população, no continente americano as mortes por infecções respiratórias, 
inferiores e superiores são entre seis e oito vezes maiores em países com alta mortalidade infantil e de adultos se 
comparadas a países com baixa mortalidade infantil e de adultos.17 

Por outro lado, estima-se que 42% das ocorrências de doença pulmonar obstrutiva crônica (EPOC) estão as-
sociados à perda gradual da função pulmonar global, e isso é atribuível a fatores ambientais, como a exposição 
ocupacional a pós químicos, poluição do ar interior pela queima de combustíveis sólidos, transporte ou exposição 
passiva ao tabaco (Prüss-Üstün, Corvalán, 2006). Na América do Norte, a fração de EPOC atribuível a fatores 
ambientais é três vezes maior nos homens (22%) do que nas mulheres (6%), o que é, provavelmente, derivado de 
padrões de tabagismo e fatores ocupacionais. Entretanto, em contraposição a essa região A, na região D a infecção é 
mais frequente em mulheres (47%) do que em homens (38%), o que reflete maior exposição das mulheres à fumaça 
durante a preparação de alimentos quando se utiliza biomassa como combustível.

Uso doméstico e contaminação do ar em interiores

Preparação de alimentos utilizando biomassa

Na América Latina e no Caribe, uma grande porcentagem dos lares rurais usa combustíveis sólidos para cozinhar 
(ver tabela 15.1). Costuma-se usar a lenha e o carvão para preparar alimentos em fogão a lenha ou em lareira, o que 
libera grande quantidade de poluentes. A preparação de alimentos é uma ameaça especialmente para mulheres que 
cozinham, as quais inalam, diariamente e durante várias horas seguidas, quantidades de fumaça equivalentes ao 
consumo de dois maços de cigarros.15

A queima ineficiente de combustíveis sólidos em fogões a lenha ou lareiras libera grande quantidade de poluentes, 
principalmente partículas e monóxido de carbono, mas também óxidos de nitrogênio, benzeno, 1,3-butadieno, formal-
deído, hidrocarbonetos poliaromáticos e outros químicos tóxicos. Os níveis característicos de PM10 (emitido em uma 
média de 24 horas) nas habitações onde se usa biomassa na África, na Ásia ou na América Latina variam entre 300 e 3.000 
µg/m3, mas podem alcançar valores máximos de 10.000 µg/m3 durante a preparação de alimentos.15

Em um estudo realizado em Michoacán, no México, foram encontradas concentrações de PM25 (média de 
48 horas) próximas à estufa de 693 µg/m3 (95% IC: 246 – 1338), enquanto na cozinha afastada da estufa o índice 
foi de 658 µg/m3 (95% IC: 67 – 1448) e no pátio, de 94 µg/m3 (95%CI: 36 – 236). Dado que a maior parte dos habi-
tantes cozinha com lenha, as concentrações (média de 24 horas) na praça central da comunidade eram da ordem 
de 59 µg/m3 (95% IC: 29 – 92),18 apesar de ser uma comunidade rural pequena. Esse estudo confirma que, nos 
microambientes estudados, os índices de partículas respiráveis e de monóxido de carbono em interiores podem 
ser de 10 a 50 vezes maiores do que os registrados nas cidades.19

Média e número de mortes e doenças respiratórias que implicam anualmente as populações que usam biomassa

A biomassa e o carbono são combustíveis utilizados por mais 80% das famílias que habitam as zonas rurais de 
países como Bolívia, Guatemala, Haiti, Nicarágua, Paraguai e Peru, e por cerca de metade da população rural em 
nações como Brasil, Colômbia e México. Ainda que não seja tão comum em populações urbanas, em países como a 
Nicarágua (40%) e o Haiti há grande porcentagem de moradores de áreas urbanas que utilizam esses combustíveis. 
Este último é o caso mais crítico, já que 100% da população rural utilizam biomassa e carbono como combustível, 
bem como o fazem 91% da população urbana.20

O consumo per capita de lenha na região da América Latina e Caribe é de 20 Bep/hab (ver tabela 15.1), sendo que 
a Guiana apresenta os índices mais altos, seguida por Nicarágua, Chile, Guatemala, Paraguai, Honduras e El Salvador. 
Em países do continente americano com mortalidade muito alta, estima-se que cerca de 40% da população cozinhem 
com combustíveis sólidos, enquanto em países com baixos índices de mortalidade a cifra chega a 12%.15

A OMS examinou recentemente os resultados dos estudos epidemiológicos sobre as repercussões que a exposição 
à poluição do ar de interiores tem sobre a saúde (ver tabela 15.2). A inalação de fumaça no interior das habitações du-
plica o risco de pneumonia e outras infecções agudas das vias respiratórias em crianças menores de 5 anos. A inalação 
triplica o risco de EPOC e quase duplica o de câncer de pulmão em mulheres maiores de 30 anos.15

Estima-se que durante o ano de 2002 morreram cerca de 20 mil pessoas no continente americano pelo uso de 
combustíveis sólidos, como lenha e carvão; pouco mais da metade dessas pessoas morreu devido a infecções das vias 
aéreas respiratórias inferiores e um pouco menos da metade devido à doença pulmonar obstrutiva crônica, além de 
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TABELA 15.1 Indicadores de sustentabilidade

País

Intensidade 
energética 
(Bep/103 

USD 2000)

Intensidade 
energética 
industrial 
(Bep/103 

USD 2000)

Consumo 
final de 
energia  

per capita  
(Bep/hab)

Cobertura 
elétrica  

total (%)

Consumo  
per capita  
de lenha  

(Bep/hab)

Participação 
de lenha na 
demanda 
final de 

energia (%)

Emissões 
totais de CO2 
per capita (Gg 
CO2/103 hab)

Argentina 1,06 1,64 9,29 95,00 0,05 0,55 4,29
Barbados 1,08 3,40 7,66 98,00 0,00 0,00 4,75
Bolívia 2,61 7,60 2,76 69,00 0,26 9,53 1,56
Brasil 1,77 4,83 7,13 97,47 0,72 10,13 3,02
Chile 1,65 3,98 9,68 99,00 1,91 19,68 4,98
Colômbia 1,60 2,72 3,61 90,90 0,31 8,65 1,63
Costa Rica 1,14 1,26 5,47 98,35 0,45 8,20 2,03
Cuba 1,22 6,77 6,14 95,50 0,09 1,50 2,95
Equador 2,62 10,79 4,48 88,70 0,14 3,21 2,25
El Salvador 1,57 1,54 3,43 95,50 1,23 35,98 1,56

Granada 1,06 0,83 4,88 82,00 0,35 7,21 2,51

Guatemala 2,57 2,16 4,14 85,10 1,90 45,80 1,91
Guiana 8,70 10,62 7,34 82,00 2,34 31,84 3,93
Haiti 4,73 9,28 1,85 34,00 1,16 62,55 0,88
Honduras 3,24 3,41 3,23 67,00 1,39 42,40 1,60
Jamaica 3,55 4,68 10,84 95,00 0,19 1,72 5,09
México 1,20 1,20 7,44 96,00 0,41 5,53 4,38
Nicarágua 3,89 3,09 3,32 69,20 1,94 58,36 1,76
Panamá 1,47 2,86 6,95 83,00 1,03 14,78 2,79
Paraguai 3,18 7,52 4,19 93,20 1,40 33,38 1,56
Peru 1,23 1,75 3,06 78,10 0,43 14,01 1,36
República Dominicana 1,19 2,43 4,00 92,30 0,35 8,70 2,39
Suriname 4,21 14,12 9,92 97,00 0,77 7,74 5,85
Trinidad e Tobago 5,73 8,92 12,77 92,00 0,00 0,00 21,77
Uruguai 0,82 0,92 5,29 98,00 1,19 22,47 2,39
Venezuela 2,23 5,48 12,07 97,00 0,00 0,00 5,37
ALYC 1,55 3,03 6,74 — 20,00 17,46 3,20

Fonte: OLADE, 2007, Organização Latinoamericana de Energia, Latin American Energy Organization.

mais de meio milhão de anos de vida ajustados em função da incapacidade (o número de anos que poderia ter 
vivido e perdeu por disfunção prematura e os anos de vida produtiva perdidos por incapacidade). Essa carga 
de saúde recai principalmente sobre o grupos populacionais mais pobres, que utilizam combustíveis sólidos 
para cozinhar.15

Para o ano de 2002, as mortes por doenças atribuíveis à poluição do ar em interiores foram estimadas em cerca 
de 85 para Amr D e 15 para Amr B, para cada 100 mil habitantes. Em todo o mundo, a pneumonia continua sendo a 
principal causa da morte em crianças e a causa de dois milhões de morte a cada ano. As mães costumam carregar os 
recém-nascidos ou lactantes em suas costas, fato que expõe as crianças à fumaça da biomassa por longos períodos 
diários durante seu primeiro ano de vida, quando suas vias respiratórias estão em desenvolvimento e seus sistemas 
imunológicos ainda são imaturos, o que as torna especialmente vulneráveis. A fumaça interior é uma das causas 
subjacentes responsáveis por mais de 10 mil mortes infantis ao ano na América Latina. As mortes não são igual-
mente distribuídas em todos os países do continente, dois terços das mortes de crianças provocadas pela fumaça 
interior ocorrem nos países Amr D.15

Ao se comparar a poluição do ar em interiores e em exteriores, como mostra a tabela 15.3, definem-
-se os valores indicativos da fração atribuível ao ambiente e estimam-se os riscos de diferentes doenças, como
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TABELA 15.2 Efeitos causados na saúde pela contaminação do ar em interiores

Resultado na saúde Provas1 População Risco Relativo2 Risco relativo (intervalo de 
confiança de 95%)3 S

U
F
I
C
I
E
N
T
E

Infecções agudas das 
vias respiratórias Confiança Crianças de 0 a 5 anos de idade 2,3 2,3

Doença pulmonar  
obstrutiva crônica

Confiança Mulheres de ≥ 30 anos de idade 3,2 3,2

Moderadas I Homens de ≥ 30 anos de idade 1,8 1,8

Câncer de pulmão 
(carbono)

Confiança Mulheres de ≥ 30 anos de idade 1,9 1,9

Moderadas I Homens de ≥ 30 anos de idade 1,5 1,5

Câncer de pulmão 
(biomassa) Moderadas II Mulheres de ≥ 30 anos de idade 1,5 1,5

I
N
S
U
F
I
C
I
E
N
T
E

Asma
Moderadas II Crianças de 5 a 14 anos de idade 1,6 1,6

Moderadas II Adultos de ≥ 15 anos de idade 1,2 1,2

Cataratas Moderadas II Adultos de ≥ 15 anos de idade 1,3 1,3

Tuberculose Moderadas II Adultos de ≥ 15 anos de idade 1,5 1,5

1 Provas de confiança: muitos estudos do uso de combustíveis sólidos nos países em desenvolvimento, apoiados por dados de pesquisa da 
exposição ativa e passiva à fumaça de tabaco, à poluição do ar urbana e por estudos bioquímicos ou de laboratório.

Provas moderadas: pelo menos três estudos do uso de combustíveis sólidos nos países em desenvolvimento, apoiados por dados de pes-
quisa sobre o tabagismo ativo e em animais. Moderadas I: provas de confiança para grupos específicos de idade e sexo. Moderadas II: dados 
de pesquisa limitados.

2 O risco relativo indica quantas vezes é mais provável que a doença se apresente em pessoas expostas à poluição do ar de interiores do que 
em pessoas não expostas.

3 O intervalo de confiança representa o intervalo de incerteza. Os intervalos grandes indicam menor precisão; os intervalos reduzidos 
indicam maior precisão.

Fonte: OPAS-OMS 2007.

TABELA 15.3  Valores indicativos da fração atribuível ao ambiente, por fator de risco ambiental  
específico e por risco de doença

Doenças ou riscos Contaminação do ar  
em interiores

Contaminação do ar  
em exteriores

Vias respiratórias inferiores *** *

Vias respiratórias superiores ** *

Tuberculose * *

Condições perinatais *

Câncer * *

Cataratas *

Doenças cardiovasculares * *

EPOC ** *

Asma ** *

Fração atribuível ao meio ambiente: * <5% ** 5-25% ***>25%

Fonte: WHO, 2004.
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as vias respiratórias inferiores e superiores, EPOC, asma e cataratas, doenças que se manifestam principalmente 
quando os níveis mais altos de poluição ocorrem em interiores.

Ao problema de poluição de interiores se associam outros aspectos do gênero, dentre os quais se destaca a 
saúde das mulheres grávidas que habitam em lares rurais, que devem suportar pesadas cargas durante o transporte 
da lenha, o que pode acarretar problemas ao longo da gravidez, além de expor o embrião em desenvolvimento aos 
poluentes produzidos durante a preparação dos alimentos, o que pode conduzir a um baixo peso das crianças ao 
nascer ou mesmo levá-las à morte prematura.15

Desmatamento associado ao uso da biomassa como combustível e emissões de CO2 

No Brasil e na América Central, 62% da madeira são utilizados como combustível.10 Em todo o mundo, o uso 
da biomassa e do carbono como combustíveis para cozinhar e aquecer as moradias representa entre 10% e 15% 
do uso de energia. Entretanto, sua utilização em contextos domésticos ainda não foi incluída nas discussões 
sobre o aquecimento global nem sobre aspectos de mudança climática. Supõe-se, de maneira equivocada, que a 
biomassa, classificada como fonte renovável de energia, sempre recolhida e empregada de maneira sustentável 
quando usada como combustível.15 No entanto, o desmatamento na região da América Latina e Caribe é respon-
sável por 48% das emissões de dióxido de carbono no mundo, mas quando há pouca lenha e a densidade de 
população é alta, se exerce uma considerável pressão sobre as florestas.10

A participação da lenha na demanda final de energia na América Latina e no Caribe é de cerca 17% (ver 
tabela 15.1) e varia significativamente ao longo do continente. Em países como Haiti, Nicarágua, Guatemala, 
Honduras, El Salvador e Paraguai, por exemplo, esses combustíveis têm uma participação entre 30 e 65%. A 
combustão da biomassa não converte todo o carbono em CO2 e água. Os incêndios e as cozinhas tradicionais 
costumam ser bastante ineficazes: nas queimadas, perde-se alta porcentagem da energia em forma de produtos 
de combustão incompleta, como o metano (CH4), um potente gás de efeito estufa que permanece na atmos-
fera durante dezenas de anos. Quando as emissões de CO2 se combinam com outros gases de efeito estufa em 
um único índice, a lenha, os resíduos de cultivos e o esterco alcançam uma participação muito maior que os 
combustíveis fósseis, como o querosene e o gás liquefeito de petróleo (GLP). Isso é válido mesmo quando a 
biomassa recolhida é renovável. Para gerar a mesma quantidade de energia, o uso de esterco em um digestor de 
biogás produz somente 1% das emissões de gases de efeito estufa geradas quando se queima o esterco em uma 
cozinha tradicional.15

Fumaça de biomassa e efeitos respiratórios em crianças: Guatemala

Este estudo, efetuado em um período de dois anos em uma das áreas mais pobres da Guatemala, teve como objetivo 
realizar uma análise comparativa da saúde das mulheres que habitavam uma casa onde se cozinhava em um fogão 
(grupo de intervenção) com a saúde das mulheres que cozinhavam em um fogão melhorado (grupo controle). Este 
último grupo incluiu a incidência e o predomínio de sintomas respiratórios, inclusive em nível crônico, desen-
volvimento da função pulmonar, alergias, sensibilidade das vias respiratórias, crescimento e efeitos fisiológicos.21

Os resultados mostraram que nas casas onde se cozinhava com fogão os níveis de exposição a PM25 (média 
de 24 horas) eram maiores que 1.000 µg/m3, cifra que excede mais de 60 vezes o Padrão de Qualidade do Ar nos 
Estados Unidos. Assim: 

•	 As visitas ao médico no grupo de intervenção foram 7% mais frequentes que no grupo de controle.22

•	 Existe uma associação positiva entre os sintomas respiratórios e os níveis de exposição. O predomínio é relati-
vamente alto em mulheres que cozinhavam com fogões abertos (tosse: 22,6%, catarro: 15,1%, chiados: 25,1% 
e aperto no peito: 31,4%), mas uma função pulmonar aparentemente normal.

•	 Estimou-se que quase um terço dessas mulheres jovens não fumantes estaria em risco (estágio 0) de desen-
volver EPOC .23

Aquecimento, ventilação e intoxicação por monóxido de carbono

A cada ano muitas pessoas morrem em consequência de intoxicação por monóxido de carbono. A maioria 
desses casos está relacionada ao uso de eletrodomésticos ou fogareiros a gás instalados de forma incorreta ou 
deficiente, localizados em ambientes com má ventilação. A população mais afetada é aquela que tem dificul-
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dade para acessar ou custear energia para a climatização de suas casas, em regiões expostas a temperaturas 
extremas, e recorre ao uso da biomassa como combustível, aumentando os casos de intoxicação e morte por 
monóxido de carbono.

Segundo o Centro para o Controle de Doenças,24 a cada ano morrem nos Estados Unidos mais de 400 pes-
soas por intoxicação não intencional com monóxido de carbono, a maioria delas adultos maiores de 65 anos. 
Além disso, são registradas mais de 20 mil visitas a salas de emergência e mais de 4 mil hospitalizações em vir-
tude dessas intoxicações. Durante o inverno 2008-2009,25 no México, foram reportadas 32 mortes por intoxica-
ção por monóxido de carbono, números que podem ser subestimados.

Cobertura do fornecimento elétrico

A falta do fornecimento de energia elétrica está intimamente ligada à saúde da população. Sem acesso a esse ser-
viço, as clínicas de saúde proporcionam uma atenção médica muito limitada e os programas e campanhas de saúde 
divulgadas por rádio e televisão não chegam aos usuários. A ausência de energia elétrica afeta a conservação dos 
alimentos e, portanto, favorece as intoxicações por comida estragada e aumenta os problemas de saúde em virtude 
do não bombeamento de água a ser tratada e fornecida à população.

O caso mais crítico é o do Haiti, que conta com uma cobertura elétrica de somente 34%; Honduras, Bo-
lívia e Nicarágua têm essa cobertura em cerca de 60 a 70% de seu território; Peru, 78%, Granada, Guiana, 
Panamá, Guatemala e Equador, entre 80 e 90%; e o resto dos países do continente americano acima de 90% 
(ver tabela 15.1).

Transporte

Uma das principais fontes de poluição das grandes cidades em todo o mundo é o transporte, setor que tem 
um relevante papel nas atividades econômicas, gerando, com isso, importantes benefícios para a população, 
mas que, devido aos crescentes problemas de congestionamento do tráfego, acidentes e segurança, constituem 
um problema de saúde pública. Por fim, as cidades enfrentam um importante desafio: reduzir os impactos 
ambientais e outros efeitos negativos do transporte, mantendo os benefícios da mobilidade dos passageiros e 
da carga.26

As estimativas da contribuição dos veículos automotores à contaminação atmosférica variam entre 25 e 75%, 
o que depende de diversos fatores como o design dos veículos, o equipamento de controle de emissões instalado 
e/ou a qualidade do combustível utilizado.27 Entre os principais poluentes emitidos estão o monóxido de carbono 
(CO2), hidrocarbonetos não queimados ou compostos orgânicos voláteis (HC ou COV), óxidos de nitrogênio 
(NOx) e material particulado (PM). No caso do Vale de México, conclui-se que as emissões de 51% das PM10 e de 
76% das PM25 provêm de fontes móveis.26

O transporte também contribui com 23% das emissões globais de CO (IE, 2008). Esse setor consome 60% 
do petróleo produzido no mundo,29 por isso estima-se que seja o setor com maior participação no aumento da 
demanda de petróleo e, consequentemente, nas emissões poluentes associadas a problemas de saúde, derivados da 
exposição pessoal aos poluentes mencionados. Essa exposição é variável e depende do tempo e da distância dos 
indivíduos em relação às fontes de emissão (saídas). Nos horários de pico, por exemplo, os pedestres ou motoristas, 
por estarem rodeados por automóveis ou caminhões, estão expostos a concentrações muito mais elevadas do que 
aquelas registradas pelas estações de monitoramento atmosférico.

O argumento anterior demonstrou que os veículos automotores com melhores tecnologias, com dispositivos 
de pós-tratamento e o uso de combustíveis mais limpos são uma forma efetiva de reduzir a poluição atmosférica27 
(ver tabela 15.4, Padrões nos países da América Latina).

Os Estados Unidos têm um papel fundamental no continente ao exportar veículos usados mais poluentes, o 
que retarda a redução de emissões nos países que compram esses veículos. Por exemplo, nos últimos três anos, 
o México recebeu mais de 3,4 milhões de veículos usados com mais de 10 anos de uso, em sua maioria veículos 
esporte utilitários (SUV, por suas iniciais em inglês), vans e pick-ups de muito baixo rendimento de combustí-
veis (<7 km/l) e nesse país foram vendidos mais automóveis usados do que novos. O potencial de exportação de 
automóveis usados nos Estados Unidos é de mais de 14 milhões de unidades ao ano, que, somados aos que vende o 
Japão na região, compõem um panorama pouco alentador em matéria de saúde pública.
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TABELA 15.4  Frota veicular, padrões, inspeção e manutenção de veículos de passageiros e conteúdo de 
enxofre no diesel*

País

Frota  
(veículos/ 

1.000  
pessoas)

Padrões Inspeção e 
manutenção

Nível máx. 
de enxofre 

permitido p/ 
diesel (ppm)

Outros 
existentes 
e planos 
futuros  
p/ diesel

Nível de 
enxofre na 

gasolina 
(ppm)

Outros 
existentes 
e planos 
futuros  

p/ gasolina

Argentina 181

Ônibus que 
cumpram a 
norma Euro 
3 em 2006 e 
Euro 4 em 

2009

7 cidades 
Inspeção 

de emissões 
2009

2.500

500  
50 cidades  

(2009)  
1.500  

nacional  
(2009)

500

300 
50 cidades 

(2009) 
300 nacional 

(2009)

Belize 91
Sistema de 

inspeção vei-
cular

Bolívia 10 (2003)
Sistema de 

inspeção vei-
cular

5.000 2.000 500

Brasil 170 (2003)

Normas de 
emissões 

veiculares: 
EURO II im-
plementada 

em 1993; 
EURO IV 

planejada em 
2008 e imple-
mentada em 
2009. Todos 

os caminhões 
e ônibus 

novos tinham 
de cumprir a 
EURO IV em 

2009

Sistema de 
inspeção 

veicular em 
2009

2.000

500 
50 

(2009-2012) 
10 (desde 

2013)

1.000

Chile 136 (2003)

Norma 
EURO III 

estabelecida 
em 2004. Iní-
cio da norma 

EURO IV 
em 2009 

para veículos 
particulares 
e desde 2005 
em veículos 
leves com 

diesel

Provas de 
emissões 

anuais desde 
1994 e provas 
de circulação

350

Colômbia 51 (2003)

Conversores 
catalíticos 
em todos 

os veículos. 
Normas de 
emissões de

Em processo 4.500

* <www.unep.org/pcfv/regions/LAC.asp>, atualizado em fevereiro de 2009.
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País

Frota  
(veículos/ 

1.000  
pessoas)

Padrões Inspeção e 
manutenção

Nível máx. 
de enxofre 

permitido p/ 
diesel (ppm)

Outros 
existentes 
e planos 
futuros  
p/ diesel

Nível de 
enxofre na 

gasolina 
(ppm)

Outros 
existentes 
e planos 
futuros  

p/ gasolina

EPA 1987 
para veículos 

leves com 
gasolina. 
Todos os 
veículos 

novos devem 
cumprir a 
EURO I. 

Os veículos 
pesados com 

diesel, as 
normas de 

EPA de 1994 
para ônibus 

e normas 
de 1991 

para outros 
veículos. 

Os ônibus 
novos devem 

cumprir 
a norma 

EURO II e 
os veículos 
pesados a 
EURO I

Costa Rica 185 (2003)

Começo de 
provas do 
sistema de 
inspeção 
anual em 

2002

500

Cuba 37 (1990) Inspeção 
desde 2001 8.000

Equador 53 (2003)

Veículos 
leves com 
gasolina 
devem 

cumprir as 
normas de 
EPA 1987 

ou a EURO 
I; veículos 

pesados com 
diesel devem 

cumprir a 
equivalente 

da EPA 1994 
ou a EURO II

Programa de 
provas  

de emissões
500/7.000

500 Quito 
500 Nacional 

(2009)
2.000

El Salva-
dor 61 (1997) 5.000 500 (2010) 1.000

Equipados 
com 

conversores 
catalíticos
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País

Frota  
(veículos/ 

1.000  
pessoas)

Padrões Inspeção e 
manutenção

Nível máx. 
de enxofre 

permitido p/ 
diesel (ppm)

Outros 
existentes 
e planos 
futuros  
p/ diesel

Nível de 
enxofre na 

gasolina 
(ppm)

Outros 
existentes 
e planos 
futuros  

p/ gasolina

Guatemala 57 (2003) Cancelado 5.000 500 (2010) 1.000 500 (2010)

Haiti 8 (1990)

Honduras 61 (2003) Sistema de 
inspeção 5.000 500 (2010) 1.000

Jamaica 175 (2004)
Sistema de 
inspeção  
em 2004

5.000 1.500

México 201 (2003)

Desde 1993 
os veículos 

pesados 
que usam 

diesel devem 
cumprir as 

normas EPA 
1998, EPA 

2004, EURO 
III ou EURO 

IV. Todos 
os veículos 

rápidos com 
EPA Tier 1, 
exceto para 
NOx e PM 
(somente 

para diesel)

5.000

300 cidades 
15 urbano 
(Janeiro  
de 2009)  

15 nacional 
(Setembro  
de 2009)

1.000

500 cidades  
30 interme-

diários /  
80 nacional 
(Janeiro de 

2009) 

Nicarágua 39 (2003) Em 
consideração 5.000 500 (2010) 1.000

Panamá 107 (2003) 5.000

500 (2010) 
1.500 

nacional 
(2010)

1.000

Paraguai 88 (2003) 5.000 1.000

Peru 46 (2003)

Inspeção e 
manutenção 
apenas em 
algumas 
cidades

3.000/5.000

50 regiões 
metropolitanas 
(2010) 1.000 

nacional 
(2010)

1.000

Porto Rico 295 (1990)

Normas 
de emissão 
dos Estados 

Unidos

Inspeção 
anual e 

provas de 
emissões se 
tem mais de 

2 anos

15 15

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   339 17/10/2011   13:26:10



340 Determinantes ambientais e sociais da saúde

País

Frota  
(veículos/ 

1.000  
pessoas)

Padrões Inspeção e 
manutenção

Nível máx. 
de enxofre 

permitido p/ 
diesel (ppm)

Outros 
existentes 
e planos 
futuros  
p/ diesel

Nível de 
enxofre na 

gasolina 
(ppm)

Outros 
existentes 
e planos 
futuros  

p/ gasolina

República 
Domini-
cana

97  
(2001 est.) Sim 7.500 1.500

Trinidad e 
Tobago

220  
(1998 est.)

Sistema de 
inspeção vei-

cular
1.500 Investimento 

para redução 500

Uruguai 138 (1990)
Sistema de 

inspeção vei-
cular

8.000 50 nacional 
(2010) 1.000 300 nacional 

(2010)

Venezuela 90 (1990)

Provas de 
emissão 

somente em 
certas áreas

5.000 2.000 (2010) 150 400 (2010)

Fonte: <www.unep.org/pcfv/regions/LAC.asp>, atualizado em fevereiro de 2009.

Entretanto, além dos problemas relacionados à qualidade do ar, o uso de veículos automotores tem efei-
tos também na saúde pública. Na América, a cada ano, morrem 130 mil pessoas por causas relacionadas ao 
tráfego, mais de 1,2 milhões sofrem lesões e milhares acabam incapacitadas. As economias latino-americanas 
são mais afetadas devido à péssima manutenção dos veículos, à grande variedade de usuários (pedestres, ci-
clistas e motociclistas), à baixa educação em aspectos de segurança e à falta de regulamentações adequadas.10 

Veículos movidos a gasolina

Estima-se que em 2002, na região da América do Norte (Estados Unidos e Canadá), o número de veículos movidos 
a gasolina era de cerca de 240 milhões de unidades e de cerca de 42 milhões para a região da América Latina e Ca-
ribe (PNUMA, 2007). Entretanto, como se observa na tabela 15.4, há grande disparidade em relação ao número de 
automóveis em cada 1.000 habitantes:

•	 Muito baixo (≤10) para Haiti e Bolívia.
•	 Baixo (entre 30-70) para Cuba, Nicarágua, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala, El Salvador e Honduras.
•	 Médio (entre 70-120) para Paraguai, Venezuela, República Dominicana, Belize e Panamá.
•	 Alto (entre 120- 220) para Chile, Uruguai, Brasil, Jamaica, Costa Rica, Argentina e México.
•	 Os mais altos do continente (≥220): Trinidad e Tobago e Porto Rico.

Há na região uma tendência, derivada do mercado da América do Norte, a comprar veículos mais pesados tipo 
SUV, cujas características aumentam o consumo de energia. Em contrapartida, a introdução de veículos com com-
bustíveis mais eficazes com sistema de controle de emissões – lembrando que, desde 2006, já não se vende gasolina 
com chumbo em nenhum país do continente –, abriu caminho para os sistemas pós-tratamento, especialmente os 
conversores catalíticos, com os quais as emissões são ainda mais reduzidas (ver tabela 15.4, com padrões para a 
América Latina).

Contudo, ainda está pendente a introdução de gasolina com baixíssimo conteúdo de enxofre, que permitirá 
o uso de catalisadores melhorados, filtros e outras tecnologias para reduzir ainda mais as emissões veiculares. 
Depois de várias gerações de gasolinas melhoradas para eliminar o chumbo, o enxofre e diversos compos-
tos fotorreativos e tóxicos, que permitiram a introdução de catalisadores e outros dispositivos antipoluentes,  
as opções híbridas são, sem dúvida, as mais atrativas, neste momento, para um mundo energético e automobi-
lístico em transição.
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Em 1991, foram realizadas no México medições com sensores remotos que concluíram que 4% dos automóveis 
contribuíam com 30% das emissões de saída de HC e 25% com 50% das emissões de CO.31 Medições semelhantes, 
realizadas em 1994, mostram um decréscimo nas emissões médias de CO, o que revelou a efetividade do uso de 
conversores catalíticos exigidos para os carros novos a partir de 1993.31 Em 2000 (CAM/IMP, 2000), foi detectada 
uma redução de 70% nas emissões de CO e de 90% em HC, em função do uso de sistemas OBD I (On-board Diag-
nosis), os quais permitem o monitoramento das emissões evaporativas de maneira mais eficiente que as inspeções 
veiculares. Atualmente, a USEPA recomenda o uso de sistemas OBD II para inspecionar os veículos. Por sua vez, 
os novos sistemas OBD III já estão em avaliação em frotas veiculares de uso intensivo, especialmente em táxis em 
Los Angeles e São Francisco.26

Além dessas medidas, algumas cidades contam com regulamentações muito desenvolvidas no campo do con-
trole de emissões diretas, bem como na restrição do uso do automóvel. São Paulo, Santiago do Chile e Cidade do 
México são um exemplo disso. Na zona metropolitana da Cidade do México, são aplicados programas como o Hoje 
Não Circula e o de Verificação Veicular, amplamente utilizados na maior parte dos países da região. Sua aplicação 
tem sido um recurso muito útil para acelerar a renovação veicular, introduzir padrões de emissão mais rigorosos e 
controlar o fluxo veicular durante contingências atmosféricas (tabela 15.2).

Por outro lado, cidades como Curitiba, Bogotá, Santiago do Chile e a Cidade do México impulsionaram o uso 
de sistemas tipo BRT (Bus Rapid Transit), que favorecem o uso de transporte público em detrimento do privado, 
desestimulando o uso do carro particular e impulsionando o uso de bicicletas.

Brasil: bioetanol

O etanol anídrico (até 5% de água), puro ou misturado com gasolina, pode ser usado, antes de sofrer modificações, como 
combustível em veículos automotores. Brasil e Estados Unidos são os primeiros produtores de etanol no mundo. Seu nível 
de produção é similar, e somado, representa 92% da produção mundial.1 No caso do Brasil, a produção de etanol advém 
exclusivamente da cana-de-açúcar, enquanto nos Estados Unidos o milho é a principal matéria-prima.

Em termos energéticos, a porcentagem de biocombustíveis consumidos, do total de combustíveis veiculares, é de 
aproximadamente 13% no Brasil e 6,5% em Cuba, cifras muito acima do nível mundial. No Brasil, 80% dos automóveis 
novos funcionam com etanol ou gasolina (mistura que contém 25% de etanol), os quais consomem 40% dos combus-
tíveis do país.9 Nos Estados Unidos e no Canadá, a porcentagem energética de consumo de biocombustíveis é menor 
que 2%.1 Por esse motivo, a partir de 2005 o governo norte-americano obrigou que entre 2006 e 2012 fosse efetuada, em 
porcentagens crescentes, a incorporação de biocombustíveis às gasolinas.6

Ainda que o uso de biocombustíveis traga benefícios ambientais à medida que contribui para a redução da 
emissão de gases de efeito estufa, pode vir a afetar o desenvolvimento sustentável, a produção de alimentos e não 
reduzir as emissões de poluentes na proporção esperada, se para a sua produção for utilizada uma quantidade de 
energia maior do que a energia obtida do produto em si. Essa redução de emissões depende da energia contida 
nos fertilizantes, nos pesticidas utilizados, na água empregada, da energia aplicada para coletar e transportar a 
biomassa, do tipo de biomassa, dos usos alternativos da terra e do tipo de energia primária utilizada. Portanto, um 
balanço energético do ciclo de vida dos biocombustíveis pode proporcionar um panorama mais completo dos be-
nefícios específicos da produção e do uso desse tipo de combustíveis.6 Por exemplo, a produção de etanol a partir da 
cana-de-açúcar no Brasil tem um balanço energético e de emissões de CO2 positivo, enquanto a produção de etanol 
a partir do milho nos Estados Unidos contribui sensivelmente para o aumento do problema de alteração climática. 
Por outro lado, a combustão de álcool traz consigo a emissão de aldeídos, muitos dos quais causam irritações e são 
suspeitos de causar câncer, além de contribuir com a formação de nevoeiro fotoquímico.

Trabalhadores agrícolas e biocombustíveis*,34

O crescimento acelerado experimentado nos últimos anos na produção de bioetanol intensificou as transformações 
do meio rural, repercutindo, muitas vezes, de maneira negativa nas condições de vida, trabalho e saúde dos traba-
lhadores do campo.

Os cortadores de cana estão expostos a cargas físicas, químicas e biológicas que podem resultar em doen-
ças, traumas e acidentes, como dermatites, conjuntivites, desidratação, intoxicação, cãibras, dispneia, infecções 
respiratórias, pressão alta e feridas diversas. Além disso, ao se intensificar a carga biofísica no trabalho agrícola, 

* Extraído de Alessi; Navarro, 1997.
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verifica-se maior frequência na ocorrência de dores na coluna, no peito, na cabeça e na região lombar, bem como 
crises nervosas e outros tipos de manifestações psicossomáticas que podem se traduzir em quadros de úlcera, 
hipertensão e alcoolismo.

O corte da cana é também um trabalho repetitivo, monótono e automatizado, que pode levar o trabalhador a 
baixar sua atenção e aumentar a possibilidade de acidentes. Como é comum que o trabalhador receba por tonelada 
de cana-de-açúcar cortada, as jornadas de trabalho se prolongam, da mesma forma que se intensifica o ritmo de 
trabalho e, consequentemente, aumentam o cansaço, a distração e, portanto, os acidentes durante a jornada de tra-
balho. Apesar da obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção, nem todos os empregados e/ou trabalhadores 
rurais o utilizam. Alguns equipamentos, por serem confeccionados com materiais não adequados ou não serem do 
tamanho apropriado, causam incômodos e terminam por constituir um obstáculo para o desempenho do trabalho.

Além disso, o transporte dos trabalhadores no campo é feito frequentemente com veículos inapropriados e 
com pouca manutenção, o que aumenta a ocorrência de acidentes, muitas vezes com graves consequências. Se-
gundo Silva et al.,35 nos 15 anos que antecederam seu estudo foram registrados 73 acidentes com caminhões que 
transportavam trabalhadores no estado de São Paulo, resultando em 269 mortes e 1.103 trabalhadores feridos ou 
incapacitados para trabalhar.

Veículos movidos a diesel

Os veículos movidos a diesel emitem uma mistura complexa de poluentes que contém partículas finas, óxidos de 
nitrogênio – importante precursor de ozônio – e mais de 40 substâncias com potencial cancerígeno, a maior parte 
delas misturadas às partículas do escapamento36. Na Cidade do México, onde ainda circulam veículos sem conver-
sor catalítico e caminhões a diesel com mais de 20 anos de uso, foram encontradas concentrações médias de hidro-
carbonetos policíclicos aromáticos (PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons) de 300 µg/m3 em análises realizadas nas 
ruas da cidade, sendo esse valor várias vezes superior aos valores encontrados nos Estados Unidos.37

Em muitas cidades da América Latina, o transporte público está associado a ônibus velhos, movidos a diesel 
e com baixa manutenção. A regulamentação de emissões de poluentes em veículos a diesel em circulação tem sido 
escassa ou nula. Em alguns países centro-americanos, como Peru, Chile e México, as emissões de fumaça negra 
provenientes de veículos com motores a diesel, controladas mediante provas estáticas de opacidade (snap test), não  
muito eficazes, entretanto, para detectar veículos sem manutenção. Cabe destacar que muitos veículos usados para 
fins particulares, importados do Japão para a América Central e a América do Sul, possuem motores a diesel, e é 
muito comum ver nos países da região veículos que emitem fumaça negra em excesso.

As emissões de veículos a diesel podem ser reduzidas quando se melhora a qualidade do combustível bai-
xando-se o conteúdo de enxofre de 5 mil ppm ou mais, como o distribuído na maioria dos países da América 
Latina (ver tabela 15.4) para níveis inferiores a 50 ppm, como ocorre no Chile. No México, a média de enxofre 
no diesel vendido no país está entre 350 e 500 ppm; entretanto, recentemente foi disponibilizado para o transporte 
público diesel com níveis de enxofre ultrabaixos (ULSD), similar ao utilizado em Porto Rico.

A maioria dos países faz esforços para reduzir o conteúdo de enxofre no diesel. Alguns programaram a intro-
dução de diesel com níveis de enxofre ultrabaixos (<15 ppm) em 2009, outros preveem a adoção desse combustível 
em 2013 e adotam como prioridade a comercialização desse diesel nos grandes centros urbanos.

O uso de ULSD não somente reduz as emissões de partículas menores que 2,5 micrômetros (PM), mas tam-
bém possibilita o projeto de novas tecnologias para o controle de emissões de escape, como os dispositivos pós- 
-tratamento: filtros de partículas, catalisadores de controle de NOx e sistemas SCR.27

Nos Estados Unidos estima-se que, em 2030, com a introdução do diesel com níveis de enxofre ultrabaixos  
(15 ppm), as partículas maiores serão reduzidas em 90%. Os novos caminhões produzidos a partir de 2007 são até 
95% mais limpos que os modelos anteriores.28 Os benefícios ambientais e de saúde pública são 17 vezes maiores 
que os custos de investimentos. Estimam-se reduções anuais de 8.330 mortes prematuras, 5.500 casos de bronquite 
crônica, 17.600 de bronquite aguda em crianças, 360 mil ocorrências de sintomas respiratórios em crianças asmá-
ticas, 1,5 milhões de dias de trabalho perdidos, 7.100 visitas a hospitais e 2.400 visitas de emergência a hospitais.39

Uma alternativa para o uso do diesel é o biodiesel de origem vegetal, obtido de óleos vegetais como o de 
girassol, de canola, de palma, de soja, de amendoim ou ainda o óleo de gordura animal. O biodiesel pode ser 
usado em sua forma pura ou combinado com o diesel tradicional para baixar a concentração de impurezas como 
o enxofre. Estados Unidos e Brasil recentemente iniciaram a produção de biodiesel a partir da soja, e ambas as 
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nações são as principais produtoras do continente. Desde janeiro de 2008, no Brasil se exige que o diesel conte-
nha uma mistura de 2% de biodiesel, taxa que em julho de 200840 foi aumentada para 3%, com o objetivo de se 
alcançar 5% até 2013.9

Comparados aos do diesel, os efeitos do biodiesel são menores, mas provavelmente as emissões de NOx 
e de certos cancerígenos são maiores.41 As análises de ciclo de vida do biodiesel originado de óleos vegetais 
tem sido controversa e crítica com relação ao baixo rendimento em função da redução de emissões de gases 
de efeito estufa; da produção sustentável relacionada ao desmatamento; do uso de água e da administração de 
terras; da concorrência em colheitas de alimentos que tendem a aumentar seus preços e da necessidade de con-
tar com generosos apoios governamentais para permanecer competitivo mesmo depois de terem amadurecido 
suas tecnologias. De fato, colocou-se grande esperança na segunda geração de biocombustíveis provenientes 
de biomassa não comestível, como palha, bagaço, resíduos florestais, cultivos de pastos ou a fração orgânica do 
lixo municipal.41

Indústria

A energia empregada em nível industrial, particularmente a associada à queima de combustíveis fósseis ou ao 
processamento do petróleo, é uma das principais causas da poluição ambiental do ar, da água e do solo motivada 
pela geração direta ou indireta de substâncias tóxicas. No continente, as cidades com intensa atividade industrial se 
associaram em diferentes momentos para resolver graves problemas de saúde pública. 

No mundo todo, em 2006 o setor industrial foi responsável por 16% das emissões globais de CO2 e o carvão 
esteve presente em 56% dessas emissões. Os 65% das emissões industriais de CO2 provêm da indústria de ferro e 
aço, química e petroquímica, minerais não metálicos e da indústria de papel, cartão e indústrias de impressão.42 A 
essas emissões estão associadas também a emissão de metais pesados, como o mercúrio, além de precursores de 
chuva e depósitos ácidos, como o bióxido e óxidos de enxofre.

Na Cidade do México, por exemplo, as emissões poluentes do setor industrial representam 27% das emissões 
de PM10, 70% de SO2, 13% de NOx e 9% de PM2.5.

26 As fontes industriais que utilizam as tecnologias obsoletas na 
região latino-americana não dispõem de controle de emissões e normalmente não estão sujeitas a medidas efe-
tivas de cumprimento da legislação ambiental, por isso contribuem significativamente com a carga de poluentes 
atmosféricos.30

Ciclo vital da geração de energia elétrica

De acordo com seu ciclo de vida, nem todas as formas de gerar energia elétrica trazem saldo positivo para o am-
biente. As figuras 15.5 e 15.6 mostram a comparação da emissão de gases de efeito estufa em fábricas geradoras de 
energia elétrica que utilizam energias fósseis e as que utilizam energias renováveis. As emissões estão divididas em 
diretas (de chaminés) e indiretas (de outras etapas do ciclo de vida). Esse estudo, dirigido e compilado pelo Conse-
lho Mundial de Energia (WEC, de acordo com suas iniciais em inglês), mostra que as emissões de CO2 equivalentes 
em fábricas produtoras que usam como combustível lignite, carvão, petróleo e gás natural são maiores do que as 
verificadas nas fábricas que empregam células solares PV, hídricas, vento ou nucleares. Quando existem captura e 
armazenamento de carvão (CCS,* de acordo com suas iniciais em inglês), as emissões das fábricas que usam com-
bustíveis fósseis não nucleares podem ser significativamente reduzidas. Geralmente, as emissões poluentes associa-
das às energias renováveis são produzidas nas etapas de extração e processamento de minerais, de manufatura de 
componentes, de transporte, de construção e de fechamento de fábricas produtoras.43

Atividades extrativas

A busca e a extração de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural ou o urânio, geralmente são 
acompanhadas de transformações para o ambiente (por exemplo, abertura de caminhos ou estradas), acidentes 
industriais e profissionais (por exemplo, vazamento de petróleo ou colapso de minas), emissões na atmosfera (por 
exemplo, queima e propagação de resíduos e gases associados – flaring), produção de resíduos sólidos e perigosos 

* Carbon Capture and Storage.
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FIGURA 15.5  Emissões comparativas de CO2 na produção de eletricidade com diferentes tipos de tecnologias 
mediante a Análise do Ciclo de Vida (ACV)
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Fonte: WEC, 2004.

(por exemplo, lamas de perfuração), etc., que têm repercussão na saúde dos trabalhadores desse setor e das comu-
nidades circunvizinhas.

Mineração de carbono

Historicamente, a mineração subterrânea de carvão tem sido uma das atividades de maior risco para a segurança e a 
saúde dos trabalhadores. Entretanto, foram conquistadas algumas melhorias para reduzir o nível de acidentes nessa 
indústria. Em todo o mundo, e particularmente no continente americano, o carvão mineral é a fonte de energia 
mais abundante e utilizada para produzir energia elétrica. Estados Unidos, Canadá e Colômbia são os países com 
maiores reservas na região. As minas de carvão a céu aberto e subterrâneas exigem técnicas bastante diversificadas: 
vão desde as que utilizam os equipamentos mais avançados e mão de obra qualificada até as minas escavadas ma-
nualmente, nas quais o carvão é extraído e transportado pelos próprios trabalhadores, em condições intrínsecas de 
insegurança para a saúde.41

A extração, o transporte e o processamento de carvão, quando não controlados adequadamente, podem 
causar lesões, doenças e inclusive a morte. Os riscos associados a essa atividade são muito variados e incluem, 
entre outros: explosões, incêndios, colapso, exposição a substâncias tóxicas, doenças pulmonares que produ-
zem invalidez ou morte prematura, perda parcial ou total da audição por ruído, descoberta de gases, água ou 
outros materiais provenientes de velhas explorações mineiras ou falhas geológicas, quedas, escorregões, trope-
ços, exposição a temperaturas excessivas e vibrações. O sistema pulmonar pode ser afetado pela exposição a 
tóxicos em locais com ventilação limitada, provocando lesões agudas do tecido pulmonar, pneumonias, disfun-
ção pulmonar e câncer de pulmão. Estima-se que durante o ano 2000, as pneumonias causaram 30 mil mortes 
e 3,7 milhões de DALY.45
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FIGURA 15.6  Emissões comparativas de CO2 na geração de eletricidade com tecnologias renováveis  
mediante ACV
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O acidente mais temível nessa atividade é a descoberta do gás metano da camada de carvão, o qual pode exce-
der a capacidade de ventilação forçada da mina, causar explosões com derrames internos ou simplesmente esgotar 
o oxigênio do ar, provocando a asfixia dos mineiros. As manobras extrativas dentro das minas de carvão também 
produzem nuvens de pó nas galerias ou nos túneis subterrâneos, com alta saturação de pequenas partículas de car-
vão, que, se acumuladas, poderão explodir e não se mantêm em níveis controlados.44 O recente caso da mina Pasta 
de Conchos, no México, onde 65 mineiros morreram, ilustra essa situação. Nos Estados Unidos, em 2008, havia 
1.400 minas, das quais 800 eram de superfície e 600 subterrâneas.46 Entre 1900 e 2006, 11.606 mineiros de carvão 
morreram em 513 desastres nesse país, mais de 80% devido a explosões.47 Esses acidentes levaram à revisão das 
normas de segurança e à criação de novas regulamentações para minas subterrâneas de carvão,48 de tal modo que 
o número de fatalidades anuais apresentadas nos Estados Unidos fosse decrescendo, passando, no início do século 
XX, de 400 a 300 fatalidades anuais em cada 100 mil mineiros a cerca de 20 a 40 fatalidades ao ano em cada 100 mil 
mineiros durante a última década.49

Apesar das reduções de acidentes conseguidas com o decorrer do tempo, a mineração nos Estados Unidos é 
classificada pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho como a segunda ocupação mais perigosa para os trabalhadores 
(USDI, 1979). Um estudo de vigilância epidemiológica concluiu que, entre 1996 e 2002, havia um risco de 3,4% de 
pneumonias para mineiros que trabalhavam em minas de carvão subterrâneas e de 1,9% em minas de carvão 
de superfície. Da mesma forma, encontrou uma predominância de fibrose maciça progressiva de 0,2 e 0,1% dos tra-
balhadores, respectivamente. Depois de entrar em vigor a Lei de Saúde e Segurança, em 1969, houve uma diminui-
ção acentuada da ocorrência dessas doenças entre os mineiros de carvão, até 1995, quando houve uma estagnação 
dessa ocorrência, exceto para os mineiros com mais de 25 anos de trabalho.51

A mineração de superfície elimina a vegetação e destrói o perfil genético do solo; desloca ou destrói a fauna 
silvestre e seu hábitat; degrada a qualidade do ar; altera o uso do solo; e, na maioria dos casos, muda a topografia 
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e a hidrologia da área sob exploração.50 A indústria minera remove da terra muito mais elementos do que a erosão 
natural provocada pelos rios, motivo pelo qual alguns países, como Estados Unidos e México, começaram a esta-
belecer regulamentações que exigem a reparação das terras exploradas.

Petróleo e gás

A extração de petróleo pode estar acompanhada de processos de desmatamento, contaminação de solos e degrada-
ção de ecossistemas aquáticos e terrestres. Durante o processo de extração, é comum que aconteçam derramamen-
tos que podem contaminar corpos de água e também geram uma grande quantidade de resíduos que devem ser 
dispostos de maneira segura para evitar problemas de contaminação. Em lugares remotos, a indústria petrolífera 
requer a construção de estradas, a instalação de infraestrutura e a entrada de trabalhadores alheios à comunidade, 
o que modifica a vida das populações locais e, eventualmente, a saúde pública desses locais. No caso das zonas de 
conservação da biodiversidade, estas podem ser ameaçadas por novos desenvolvimentos petrolíferos, como foi o 
caso do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Alasca,30 do Corredor Biológico Mesoamericano ou da Selva Ama-
zônica na Bolívia e no Brasil.

O maior vazamento de petróleo (blowout) de um poço de petróleo marinho foi o do Ixotc I, Sonda de 
Campeche, no Golfo do México, entre 1979 e 1980. Durante cerca de nove meses, em torno de 475 mil to-
neladas de petróleo cru foram derramadas no mar; o petróleo atingiu a costa do Texas, nos Estados Unidos. 
Esse foi o segundo maior vazamento de petróleo da história, depois do que ocorreu deliberadamente durante 
a Guerra do Golfo Pérsico em 1991.52 As repercussões desses acidentes na saúde foram pouco documentadas, 
mas é possível intuir que a contaminação das cadeias alimentares, as emissões de poluentes no ar e a conta-
minação de mares e praias com hidrocarbonetos repercutem a médio ou a longo prazo nas populações local 
e regional.

Em relação à extração de gás natural, também há consideráveis emissões de metano provenientes de vazamen-
tos gerados durante a extração e a distribuição desse combustível, considerado o segundo gás de efeito estufa com 
maior contribuição para o aquecimento global.28

Mineração de urânio

Em 2008, o Canadá foi o maior produtor de urânio do mundo (20%) e atingiu essa porcentagem com a extração 
em três minas: duas subterrâneas e uma a céu aberto. Além disso, é o segundo país, atrás apenas da Austrália, com 
maiores reservas provadas.53

Os Estados Unidos são o oitavo produtor de urânio do mundo. Em 1970, contava com 250 minas; entretanto, 
em 1980, sua produção sofreu uma queda abrupta e chegou a somente 50 minas, cifra que continuou decrescendo 
até chegar a duas, em 2003. Cerca de 45% do potencial de produção é por lixiviação in situ, e 55% em minas con-
vencionais. Atualmente, há 14 locais com lixiviação in situ. Nos Estados Unidos, durante as décadas de 1940 e 1950, 
houve um importante legado de contaminação de minas e de fábricas de tratamento abandonadas, que requereu 
grandes investimentos nos anos 1980. Por exemplo, o espaço da mina Urvan, no Rio San Miguel, no estado do Co-
lorado, foi designado como um espaço Superfund e saneado entre 1987 e 2007, o que custou mais de 120 milhões 
de dólares.53

O Brasil é o duodécimo produtor de urânio do mundo. Conta com minas datadas de 1982, ainda que, atual-
mente, apenas uma esteja em operação; por outro lado, a Argentina iniciou a exploração de urânio nos anos 1950;  
em 1997, sua produção provinha de uma mina aberta em Mendoza – hoje fechada – e sete operações de lixiviação.53

A extração de urânio em minas gera duas formas de riscos: por pó e por liberação de radônio. O gás radônio se 
encontra de maneira natural nas minas de urânio e, apesar de não ser explosivo, é uma fonte de radiação ionizante. 
Essa radiação, quando atinge o ar, pode induzir ao câncer de pulmão, motivo pelo qual os trabalhadores dessas 
minas têm uma incidência maior que a média da população para esse tipo de câncer.

Em 1950, os Serviços de Saúde Pública dos Estados Unidos (PHS: US Publish Health Service) iniciaram uma 
série de estudos para avaliar a saúde dos trabalhadores em minas de urânio. Posteriormente, esses estudos foram 
retomados pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH: National Institute for Occupational 
Safety and Health), mostrando forte evidência de morte por câncer de pulmão em mineiros brancos; e essa taxa foi 
seis vezes maior que a esperada. A pesquisa concluiu também que a pneumonia ocasionava 24 vezes mais mortes 
do que o esperado. No caso de doenças como a tuberculose, a ocorrência foi quatro vezes maior e 2,5 vezes mais 
frequente para pacientes com enfisema.47
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Armazenamento e transporte de combustível

Durante o armazenamento e o transporte de combustíveis, existem riscos ocasionados por vazamentos e por aci-
dentes que, em algumas ocasiões, vão além da capacidade de assimilação dos ecossistemas e afetam a saúde da 
população. Mais de um terço dos vazamentos de petróleo que derramaram mais de 100 mil toneladas de produto 
bruto ocorreram no continente americano. Os dois lugares onde ocorre vazamento de cargueiros com mais frequ-
ência são o Golfo Pérsico e o nordeste dos Estados Unidos.54

Os vazamentos mais importantes no continente por petroleiros ocorreram em 1979 e em 1989. Um deles foi o 
Atlantic Empress, em Trinidad e Tobago, que derramou 287 mil toneladas de óleo e o Exxon Valdez, no Alasca (ITOPF, 
2009), o qual derramou cerca de 36 mil toneladas de hidrocarbonetos, cobrindo 460 milhas quadradas e afetando 
mais de 2 mil quilômetros de costa (NOAA, 2009). Por seus efeitos, esse vazamento é considerado o mais danoso 
em termos de dano ambiental e causou a morte de milhares de animais: aproximadamente 250 mil aves marinhas, 
2.800 lontras marinhas, 250 águias, 22 orcas e bilhões de ovos de salmão e arenque. A limpeza desse desastre teve 
um custo aproximado de US$ 2.100 milhões; entretanto, hoje em dia, algumas áreas ao longo da costa mais próxima 
ao vazamento ainda estão contaminadas com petróleo. Estima-se que o vazamento aumenta entre 0 e 4% por ano. O 
vazamento causou, na população que vive próximo à área afetada, efeitos tanto culturais quanto econômicos signifi-
cativamente negativos, associados a um enorme estresse e a um deslocamento econômico e cultural.56

A maioria dos vazamentos por petroleiros é resultado de operações de rotina, como carga, descarga e abas-
tecimento, razão pela qual normalmente ocorrem em portos ou terminais petrolíferos. Desses vazamentos ope-
racionais, 97% derrubam menos de sete toneladas. Em caso de colisão e encalhamento, os vazamentos são muito 
maiores, sendo que 84% dos casos correspondem a vazamentos maiores que 700 toneladas de óleo.55 Isso tem 
gerado preocupação pelos riscos à saúde humana, associados, sobretudo, à inalação ou ao contato com os produtos 
do petróleo, bem como ao consumo de produtos do mar contaminados.57

Os acidentes da indústria petroleira costumam ser trágicos quando ocorrem em áreas urbanas densamente po-
voadas. As explosões de tanques de gás em San Juanico, no México, em 1984, provocaram a morte de cerca de 500 
a 600 pessoas, que ficaram carbonizadas. Também catastróficas foram as explosões de drenagem de Guadalajara, 
no México, em 1992, provocadas por um grande vazamento de gasolina, que destruíram 12 quilômetros de ruas e 
deixaram 500 feridos e 15 mil desabrigados.

Geração de energia elétrica

A geração de energia elétrica é muito variada no continente. Um exemplo disso se apresentou na América do Norte, 
onde 61% da energia elétrica do Canadá provinham de hidrelétricas, 49% da energia usada nos Estados Unidos 
derivavam de carboelétricas e, no México, 74% de termoelétricas.58

Combustíveis fósseis

As emissões das fábricas geradoras de energia elétrica variam segundo o tipo de combustível e a tecnologia que utilizam. 
Nas fábricas mais antigas ou em países com regulamentações menos rígidas, as emissões tendem a ser mais elevadas.

Na região da América Latina e Caribe, 38% da energia elétrica são geradas em fábricas termoelétricas. Entre-
tanto, há países, como Barbados, Cuba, Granada, Guiana, Jamaica, Trinidad e Tobago, Nicarágua, México e Repú-
blica Dominicana, que mantêm uma dependência de mais de 80% dessa tecnologia.5

Em todo o mundo, as fábricas geradoras de energia que utilizam combustíveis fósseis têm uma importante 
contribuição para o aquecimento global. Elas emitem 41% do CO2 mundial, e se espera que a porcentagem 
aumente a uma taxa de 45% até o ano de 2030.3 Quanto aos outros poluentes atmosféricos, dados da América 
do Norte estimam que o setor elétrico produz nos Estados Unidos 69% do SO2, 22% de NOx e 40% de Hg. No 
Canadá, essas taxas são de 20% de SO2, 11% de NOx e 25% de Hg, e no México, 55% de SO2, 27% de NOx e 
30% de Hg59.

Graças a seu papel na formação de partículas finas e ozônio, o SO2 e os NOx contribuem para a mortalidade e 
o aumento de doenças graves do sistema respiratório, como a asma ou a bronquite. Esses poluentes também acidifi-
cam os corpos de água, reduzem a diversidade e matam os peixes; causam danos a bosques por seus efeitos diretos 
sobre as folhas, a acidificação do solo e a perda de nutrientes; reduzem a visibilidade e danificam edifícios e monu-
mentos históricos. Os óxidos de nitrogênio, além disso, danificam a vegetação, já que são precursores de ozônio e 
contribuem com a eutrofização dos corpos de água. Nos seres humanos, os efeitos do mercúrio ocorrem principal-

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   347 17/10/2011   13:26:11



348 Determinantes ambientais e sociais da saúde

mente pela ingestão de peixes contaminados, o que causa problemas neurológicos e limita as habilidades cognitivas 
e motoras. Há forte suspeita de que o mercúrio cause alterações nos sistemas imunológico, cardíaco e respiratório.60

Portanto, iniciativas como a do “Céus Claros”, nos Estados Unidos, em 2003, buscaram reduzir em cerca 
de 70% as emissões de SO2 e NOx de todo o sistema de geradores de energia elétrica maiores que 25 MW e 
de mercúrio para as fábricas que utilizam carvão. Com essa iniciativa, busca-se proteger a saúde pública e 
o ambiente ao melhorar a qualidade do ar, diminuir a exposição a partículas finas e ozônio e reduzir a de-
posição de enxofre, nitrogênio e mercúrio. Projeta-se que, para 2020, entre os resultados dessas medidas, 
estão benefícios para a saúde pública: serão evitadas entre 8.400 e 14.100 mortes prematuras, 8.800 casos de 
bronquite crônica e 30 mil visitas a salas de emergência por sintomas respiratórios e cardiovasculares, além 
de diminuir em 12,5 milhões os dias perdidos de trabalho, com atividade restrita e dias de escola por moti- 
vos de doenças e sintomas respiratórios. Também se protege o ecossistema com a esperança de reduzir a deposi- 
ção de nitrogênio em cerca de 35% em todo o país, e entre 30 e 60% de enxofre, redução de 25% das concen-
trações de partículas finas nas regiões Oeste e Meio-Oeste dos Estados Unidos, diminuição entre 15 e 16% de 
mercúrio e praticamente a eliminação total da acidez crônica nos lagos, como o Adirondack e outros localiza-
dos no Noroeste desse país.60

As emissões de SO2, NOx e mercúrio provocam reações químicas para formar compostos que podem viajar 
grandes distâncias, afetar populações ou ecossistemas distantes da fonte de origem e transcender estados e países. 
De fato, dependendo da forma química com a qual o mercúrio é emitido, ele se torna um poluente de preocupação 
local, regional ou global.60

O gás natural é um combustível fóssil com menor emissão durante sua combustão. Atualmente, é uma das melho-
res opções fósseis para produzir energia elétrica, embora seja uma importante fonte de CO2. Em todo o mundo, o setor 
elétrico contribuirá com mais de 50% para o aumento da demanda de gás natural.6

Entre os combustíveis fósseis, a combustão de carvão tem as mais altas emissões de poluentes regulamentados, 
principalmente SO2, NOx e partículas, os principais causadores da chuva ácida. Por isso, importantes regulamentações 
foram postas em prática para controlar as emissões na América do Norte, as quais motivaram o uso de diversas 
tecnologias para reduzir as emissões de chaminés.

Em 2003, o governo de Ontário, no Canadá, anunciou para 2007 uma política para suspender, por razões am-
bientais e de saúde, a geração de energia elétrica com carvão. Apesar de os desafios técnicos terem sido a causa de 
uma demora de sete anos, o governo dessa província acredita que a eliminação de carvão contribuirá para reduzir 
em 44% os gases com efeito estufa.28

Em uma economia governada por normas cada vez mais exigentes em matéria de emissões atmosféricas 
de gases de efeito estufa, mercúrio, partículas, poluentes tóxicos e oxidantes fotoquímicos, a única forma de 
dar viabilidade ao carvão mineral é controlar a totalidade dos gases produto de sua combustão, de tal forma 
que se aproveitem ao máximo os subprodutos de calor e matéria para finalmente dispor, de maneira res-
ponsável, os resíduos que podem ser produzidos. Isso pode ser conseguido de maneira mais econômica por 
unidade de energia gerada nas fábricas de gasificação integrada de carvão de ciclo combinado, denominadas 
IGCC por suas iniciais em inglês (Integrated Gasification Combined Cyclo). Se essas fábricas operam com mó-
dulos para capturar as correntes gasosas de dióxido de carbono (CO2) que geram, e esse gás for injetado em 
formações geológicas (por exemplo, jazidas de petróleo esgotadas) capazes de armazenamento por milhares 
de anos, o ciclo de vida do carbono será fechado, conseguindo-se, assim, um aproveitamento sustentável do 
carvão mineral.

É importante fomentar as tecnologias IGCC para carvão e para coque de petróleo, as quais poderiam 
ser aplicadas em países que possuem grandes reservas de petróleo pesado, como o México ou a Venezuela. 
Como as fábricas IGCC geram correntes concentradas de dióxido de carbono (pela separação desse gás antes 
do processo de geração de energia elétrica realizada de maneira combinada com hidrogênio e vapor em tur-
binas convencionais e em células de combustível), as fábricas de coque de petróleo poderiam substituir as 
de “combustóleo” e trariam como benefício adicional o controle dessa tecnologia para produção de energia 
em países em desenvolvimento. É previsível e desejável que as intervenções efetuadas no setor elétrico, em 
âmbito mundial, sejam orientadas para a instalação de fábricas do tipo IGCC com captura e armazenamento 
de CO2, o que acontecerá primeiro nos países altamente industrializados que desenvolveram essa tecnologia. 
Para os países em desenvolvimento, a transferência tecnológica dessa opção encontrará apoio nos novos 
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mercados de carbono, no próximo acordo de Copenhague ou no segundo período de compromissos do Pro-
tocolo Kyoto.

Energia nuclear

Na América Latina, há seis reatores de energia nuclear em operação: dois na Argentina, dois no Brasil e dois no 
México. Na América do Norte, são 122 reatores: 18 no Canadá e 104 nos Estados Unidos, o que o torna o país com 
maior número de reatores nucleares no mundo, com quase o dobro da França (59 reatores). Além disso, há mais 
dois em construção, um em cada região: um na Argentina, que terá capacidade líquida de 692 MWe, e outro nos 
Estados Unidos, com capacidade de 1.165 MWe.42

No caso da América Latina, o Brasil produz 13.77 TWh de energia elétrica com reatores nucleares, enquanto 
México e Argentina produzem 8,18 TWh cada um, cobrindo com isso 2%, < 1% e 3% de sua demanda, respectiva-
mente.5 A América do Norte, por sua vez, produz 895 TWh, o que representa 14,7% para o Canadá e 19,4% para 
os Estados Unidos28 e é previsto que essa capacidade nuclear seja aumentada significativamente até o ano 2020.53

Algumas das fontes de energia apresentam riscos intrínsecos, cuja probabilidade de ocorrência diminuiu com 
as inovações tecnológicas. Um exemplo ilustrativo é a energia nuclear, na qual a principal preocupação, do ponto 
de vista da saúde, com as centrais nucleares está relacionada a vazamentos de material radioativo e à subsequente 
exposição da população aos radionuclídeos, substância associada ao desenvolvimento de cânceres e com potencial 
de causar efeitos genéticos severos. Por isso, os principais desafios do uso dessa fonte de energia estão vinculados à 
segurança, ao transporte e à deposição de resíduos radioativos. (Ver seção de resíduos para saber o que os países do 
continente fazem com seus resíduos.)

Os acidentes nucleares mais importantes ocorridos no continente são os seguintes:

•	 O primeiro acidente nuclear no mundo ocorreu em Chalk River, no Canadá, em 1952. Através da pilha 
do reator foram liberados produtos de fusão. Cerca de 30 kg de urânio e água levemente irradiada foram 
derramados no circuito de refrigeração danificado do edifício do reator. Aproximadamente 4 mil metros 
cúbicos dessa água foram bombeadas em uma zona de resíduos para evitar a contaminação do rio Ottawa. 
Os controles posteriores das fontes de água das proximidades não revelaram indícios de contaminação. 
Como resultado direto do incidente, não houve mortos nem feridos, e um estudo de acompanhamento, 
realizado em 1982 entre os trabalhadores da central expostos ao acidente, não revelou efeitos em sua saúde 
a longo prazo.

•	 Em 1979, uma combinação de falhas nos equipamentos da Central Nuclear de Tree Mile Island, no estado da 
Pensilvânia, nos Estados Unidos, e de erros de operários da fábrica produziu uma perda de refrigeração e uma 
fusão de mais de um terço do núcleo. Esse foi o pior acidente nuclear civil dos Estados Unidos até o presente. 
A exposição à radiação fora da central se manteve abaixo de 1 mSv (inferior à exposição anual devido a fon-
tes naturais) e aproximadamente dois milhões de pessoas sofreram exposições de 10µSv. Não houve vítimas 
imediatas e, de acordo com o estudo de acompanhamento da população, não há maior incidência de câncer. 
O acidente foi acompanhado por problemas de comunicação que contribuíram para aumentar o medo da 
população. A limpeza da central durou mais de 14 anos, sendo que 10 deles foram usados para extrair quase 
100 toneladas de combustível nuclear do lugar. A água (contaminada) usada como refrigerante que entrou na 
construção de contenção infiltrou-se no concreto da construção e deixou um resíduo radioativo impossível 
de eliminar, razão pela qual o interior da construção de contenção é considerado perigoso e é mantido 
permanentemente fechado desde então.

•	 Em 1983, na Argentina, um operário cometeu um erro durante a reconfiguração de um painel de combustí-
vel e causou um acidente crítico em um reator experimental, que produziu uma explosão de 3 x 1017 fissões, 
o operário absorveu 2 mil rads (20 Gy) de radiação gama e 1.700 rads (17 Gy) de radiação de nêutrons, que 
ocasionaram sua morte dois dias após o acidente. Outras 17 pessoas fora da sala do reator receberam doses de 
radiação entre 1 e 35 rads (entre 0,01 e 0,35 Gy). 

Energias renováveis

Hidrelétricas

De acordo com a Comissão Mundial de Barragem (WCD, por suas iniciais em inglês), no caso das fontes renováveis 
de energia, como as hidrelétricas, a evidência mostra que as grandes empresas provocaram:
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•	 A perda de fl orestas e do hábitat natural de populações e espécies, bem como a degradação das bacias dos rios, 
devido à inundação da zona dos reservatórios.

•	 A perda da biodiversidade aquática das pescas no rio (acima e abaixo) e dos serviços prestados nas várzeas de 
inundação rio abaixo, pelas zonas úmidas e pelos ecossistemas da região costeira e estuários adjacentes. 

•	 Efeitos acumulativos na qualidade da água nas inundações naturais e na composição das espécies, quando se 
constroem várias represas no rio.

Esses problemas estão relacionados ao efeito que a represa tem sobre o curso do rio. Discutem-se os direitos 
de acesso à água e aos próprios recursos do rio e também a possibilidade de que a barragem os assentamentos exis-
tentes, afete a cultura e os meios de subsistência das comunidades locais, reduza ou degrade os recursos ambientais, 
ou ainda se a construção de represas representa o melhor investimento econômico de fundos e recursos públicos. 
Além disso, a saúde da população poderá ser afetada pela propagação de doenças causadas por vetores que se 
associam ao desenvolvimento de reservatórios em zonas tropicais ou pela acumulação de metais pesados, como o 
mercúrio nos peixes de reservatório. Por exemplo, a maior parte dos projetos de reservatórios e de irrigação que 
foram empreendidos em zonas endêmicas de malária provocou o aumento da ocorrência da doença. 

O debate sobre os custos e os benefícios das grandes barragens para a geração de energia elétrica levou à 
criação do Projeto de Barragens e Desenvolvimento, dentro do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, 
a fi m de despolarizar a discussão e defi nir a forma mais adequada para sua construção. No relatório da Comissão 
Mundial de Barragens,61 ressalta-se que não existe dúvida de que as barragens deram uma importante e signifi ca-
tiva contribuição para o desenvolvimento de vários países; e também fi ca claro que os benefícios que delas derivam 
são consideráveis. Entretanto, em muitos casos, pagou-se um preço inaceitável e desnecessário para garantir esses 
benefícios, especialmente em termos sociais e ambientais, como o deslocamento de pessoas e de comunidades para 
áreas rio abaixo. Por isso, a falta de equidade na distribuição dos benefícios levou a questionar o valor de muitas 
barragens para satisfazer às necessidades de água e energia, em comparação com outras alternativas.

A Comissão Mundial de Barragens concluiu ainda que todas as barragens analisadas até agora por cientistas 
emitem gases de efeito estufa, da mesma forma que os lagos naturais, devido à decomposição da vegetação e à 
entrada nas represas de carvão procedente das encostas. A magnitude dessas emissões é muito variável. Os dados 
preliminares do estudo de caso de uma represa hidrelétrica no Brasil mostram que o nível bruto dessas emissões é 
signifi cativo, se comparado ao de fábrica termoelétrica equivalente. Não obstante, em outros reservatórios estuda-
dos (em particular os de zonas boreais), a emissão bruta de gases de efeito estufa é consideravelmente mais baixa 
do que uma alternativa térmica.

Em mais da metade dos grandes rios do norte da América foram construídas represas, desvios ou formas de 
controle de fl uxo.30 Das represas mundiais, 14% se encontram nos Estados Unidos, 2% no Canadá e 1% no Brasil. 
Entretanto, nos Estados Unidos, a taxa de desmantelamento de barragens antigas é maior que a construção de 

Efeitos do complexo hidrelétrico de Tucuruí, Brasil

(Síntese da Robereey Mendes, 2000)

Os efeitos sobre a saúde causados pela construção desse 
complexo hidrelétrico são significativos e principalmente 
negativos. O crescimento populacional causado pela che-
gada de imigrantes resultou em um marcado crescimento 
na incidência de doenças transmissíveis por vetores, como 
a malária e a esquistossomose, bem como por acidentes in-
dustriais, alcoolismo e doenças sexualmente transmissíveis, 
incluindo a Aids.

Em 1980, durante a etapa de implementação desse com-
plexo, a taxa de mortalidade infantil do distrito municipal de 
Tucuruí foi seis vezes maior que a taxa de mortalidade de 
todo o Brasil.

O uso de desfolhantes para limpar os cabos de energia 
gerou efeitos na saúde das comunidades que vivem na área, 
por conterem dioxina em sua composição. Nas áreas onde 
esse herbicida foi utilizado, também ocorreu a morte gene-
ralizada de animais e plantas, bem como a contaminação de 
poços, riachos e, naturalmente, de pessoas de todas as faixas 
etárias. Além disso, foram registrados relatos de abortos e 
sintomas compatíveis com intoxicação aguda exógena: dor 
de cabeça, vômito, enjoo, enrijecimento ocular e preguiça, 
seguida pela presença de eritrócitos na urina, secreção defi -
ciente de urina e incapacidade para urinar, febre, convulsões 
e tremores, com mortes em alguns casos.
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novas. Está previsto que as barragens Elwha e Glines de Washington serão desmanteladas, depois de estudos con-
cluírem que os benefícios que produzem é menor que os efeitos causados. As barragens também bloqueiam a mi-
gração de peixes, motivo pelo qual se estima que as populações de salmão aumentariam em três vezes seu tamanho 
se essas barragens forem efetivamente desmanteladas.

Energia eólica, solar e geotérmica

As fontes renováveis de energia estão sendo significativamente impulsionadas na região, sobretudo em função do 
impulso mundial que alcançaram pela preocupação, pelos acordos e pelos programas globais e nacionais sobre a 
mudança climática. Muitos são os cobenefícios dessas fontes em matéria de saúde pública, já que as emissões dire-
tas de poluentes atmosféricos, produtos da queima de combustíveis fósseis, são em grande parte eliminadas. Não 
obstante, seu potencial ainda é tecnológica e logisticamente limitado, o que faz com que seus custos de utilização 
sejam altos, requerendo subsídios econômicos.

No continente americano, os Estados Unidos lideram o emprego da energia eólica na geração de eletricidade 
com turbinas de vento, o que reduziu seu custo de geração em vinte vezes nos últimos vinte anos. Em 2008, a 
capacidade instalada nos Estados Unidos superava 25.300 MW, maior que a quantidade de energia produzida na 
Alemanha, até então o país com maior capacidade de geração eólica no mundo.62 A Argentina, por sua vez, está 
desenvolvendo tecnologias próprias para o uso da energia eólica,6 e no último quinquênio países em desenvolvi-
mento, como Costa Rica e México, aumentaram sua produção de energia eólica e semearam centenas de geradores 
em picos montanhosos, montes e planícies costeiras.

A colheita de vento é diretamente proporcional ao tamanho das lâminas, motivo pelo qual os geradores eóli-
cos deixaram de ser finas torres de 50 kW de capacidade e passaram a grandes hélices de 104 metros de diâmetro 
capazes de gerar até 3,6 MW.63 Apesar de suas baixas emissões poluentes, a energia eólica tem agora alguns incon-
venientes, principalmente em função de geração de ruído local e da existência de acidentes potenciais. As turbinas 
eólicas alinhadas modificam a paisagem e, dependendo do contexto urbano ou cultural de sua localização, essa 
alteração pode significar uma deterioração da qualidade de vida da população por aspectos estéticos (por exemplo, 
Massachusetts, nos Estados Unidos, e Oaxaca, no México). Em solos de uso misto (por exemplo, eólico-agrícola ou 
eólico-pecuário), o ruído chega a ser incômodo para os moradores que vivem e/ou trabalham nas proximidades 
das torres de geração. Os riscos de acidentes estão associados à queda e à destruição das torres, das lâminas e/ou 
das turbinas em casos de ventos fortes e furacões. Ambientalmente, a existência de turbinas eólicas traz problemas 
associados à mortandade de diversas espécies da fauna selvagem, principalmente aves e morcegos, efeito que pode 
ser minimizado mediante diversas técnicas de afugentamento.

Diante da rejeição social que surgiu contra os campos semeados de cata-ventos gigantes e da necessidade de bara-
tear os custos de geração, a tecnologia eólica está migrando, com êxito, para geradores flutuantes no mar, com capaci-
dade de até 6 MW, longe da população mas perto de onde os ventos sopram com mais força. Essa opção é ainda pouco 
competitiva, porém promete ser uma solução para áreas com baixa incidência de fenômenos meteorológicos extremos.

A energia solar, por sua vez, ainda que seja muito abundante na região em questão, tem um alto custo para 
gerar eletricidade e se encontra nas etapas iniciais de seu desenvolvimento. Os efeitos causados no ambiente pela 

O estabelecimento da barragem e os trabalhos relacio-
nados resultaram em um surto explosivo de mosquitos e 
outros insetos tipo vetores e pragas. Essa variação de surtos 
de malária coincidiu com a fase de construção e operação 
do complexo hidroelétrico. A proliferação de alguns microfi-
los aquáticos está intimamente relacionada à incidência de 
surtos de mosquitos Mansonia, o principal vetor de filiarasis. 
A ameaça desses insetos cresceu de tal modo que impediu as 
atividades diárias da lavoura, o que resultou na migração de 
alguns grupos para outras áreas.

Um estudo realizado por um grupo de cientistas finlan-
deses para determinar as origens e os efeitos do mercúrio na 

barragem indicou que os níveis médios de mercúrio nos mem-
bros da comunidade local, para quem o pescado do lago era 
uma fonte básica da alimentação, estavam próximo ao nível 
baixo de risco para dano cerebral. Os níveis foram significati-
vamente maiores quando comparados aos de outras comu-
nidades que consumiam menos peixes da barragem. Apesar 
da conclusão de que a mineração de ouro na encosta era a 
principal fonte de contaminação, as barragens concentram o 
mercúrio presente na água, e o aumento da atividade humana 
contribuiu para o crescimento de suas emissões na água. Até 
agora não há evidência definitiva que demonstre os efeitos 
que a barragem do Tucuruí teve nos níveis de mercúrio.
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energia solar PV se concentram na produção do substrato das células dos captores de energia, as quais contêm 
metais e demandam atividades de mineração que consomem muita energia. Da mesma forma, a má disposição das 
células solares pode causar contaminação do solo por metais pesados. 

Ao contrário, o uso de energia solar térmica para gerar eletricidade em escala industrial apresenta menores 
efeitos, pois demanda de materiais menos complexos (como, por exemplo, espelhos, vidros, água e sais que concen-
tram calor, entre muitos outros) e com baixo potencial poluente.

No âmbito industrial, comercial e doméstico, a energia geotérmica tem um potencial incipiente. Depois de 
uma letargia tecnológica, a energia geotérmica passou do âmbito industrial ao doméstico e comercial por meio 
das “bombas geotérmicas de calor” (ground source heat pumps),64 atingindo mais de um milhão de unidades 
instaladas nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia e no restante da Europa. O solo que se encontra sob nossos 
pés armazena energia térmica suficiente para criar comodidade em nossas casas e edifícios através de sistemas 
substitutos de calor com tubos subterrâneos. Esses tubos são capazes de coletar calor no inverno e frio no verão, 
reduzindo ao mínimo o consumo de energia convencional para manter os sistemas de ar condicionado e aque-
cimento, que nos países industrializados chegam a representar até 50% do consumo final de energia em edifícios 
comerciais.65 A principal vantagem desses sistemas é que podem estar desconectados do sistema de distribuição 
de energia, o que é ideal nos âmbitos rural e suburbano, e que não produzem, de maneira direta, gases de efeito 
estufa nem poluentes. 

Transmissão e distribuição de energia elétrica

Policlorobifenilos (PCB)

Os policlorobifenilos são compostos fabricados pelo homem que têm um alto ponto de ebulição – por isso são 
muito resistentes ao calor –, dificilmente são oxidáveis, são muito estáveis quimicamente, não conduzem energia 
elétrica e têm baixa volatilidade a temperaturas normais. Devido a sua grande estabilidade térmica, biológica e 
química, bem como em função de sua elevada constante dielétrica, até meados da década de 1970 os PCB foram 
maciçamente utilizados na indústria elétrica como isolantes para equipamentos elétricos, principalmente na pro-
dução de transformadores, interruptores, capacitores e termostatos, inclusive reatores para lâmpadas fluorescentes. 
Oferecem uma grande resistência à biodegradação, por isso são muito persistentes e têm grande capacidade de se 
dispersar amplamente no ambiente.

Esses compostos foram introduzidos na América Central entre 1950 e 1960, para compor sistemas de resfria-
mento, fluidos para alternadores de calor, condensadores e transformadores. O uso de PCB em transformadores 
elétricos constitui a maior fonte de PCB no continente americano.

Os PCB provocam perturbação endócrina nos organismos e são considerados cancerígenos em animais 
de laboratório, e possivelmente cancerígenos para os seres humanos (Grupo 2o da IARC). Tais compostos são 
considerados imunotóxicos e, entre os efeitos adversos associados a sua exposição, está o dano ao sistema imu-
nológico, ao fígado, ao sistema reprodutivo, ao trato gastrointestinal e à glândula tireoide.66 Da mesma forma, 
esses produtos afetam a aprendizagem e a memória. De fato, o policlorobifenilo (PCB) é considerado, segundo o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), um dos doze poluentes mais nocivos fabricados 
pelo ser humano.

Os transformadores que atualmente são utilizados no Panamá e na Guiana não contêm PCB; entretanto, 
ainda se utilizam, em grande quantidade, transformadores que foram importados anos atrás. Entre 25 e 50% 
do óleo utilizado em transformadores são do tipo PCB. No Panamá existem aproximadamente 200 toneladas 
de óleo de transformadores que contém PCB. Na Costa Rica, os PCB foram proibidos em 2001.

A avaliação regional acerca de substâncias persistentes, publicada pela UNEP, em 2002, menciona que nenhum 
país da região da América Central e da América do Sul tinha inventário nacional completo sobre reservas e usos 
de PCB. Não obstante, países como Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicarágua, Panamá e Venezuela  
realizaram inventários preliminares. O inventário da Costa Rica é sobre reservas, e não sobre o uso desse composto. 
Esse país notificou a exportação de 56.472 kg de transformadores entre 1998 e 2001. As estimativas preliminares 
da Nicarágua sobre PCB em transformadores em uso para a distribuição nacional de energia elétrica de 1980 a 
2000 foram de 820.684 galões e de 4.430 galões para transformadores de propriedade particular. Em El Salvador, o 
inventário preliminar de PCB indica que aproximadamente 165 mil kg de PCB estão armazenados e serão expor-
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tados para destruição. Os PCB são encontrados em 17 transformadores e 153 condensadores. A Empresa Nacional 
de Energia Elétrica é a principal fonte de PCB. O Panamá empreendeu um estudo preliminar sobre PCB que indica 
que uma empresa armazena aproximadamente 95 toneladas de PCB em estado líquido e sólido e que outra empresa 
de geração elétrica tem 30 mil kg em um transformador. Outras 200 toneladas de PCB líquido são exportadas para 
incineração controlada.

Monsanto, o único produtor de PCB na América do Norte, fabricou 634.900 toneladas antes de ter sua pro-
dução interrompida na década de 1970, o que ocorreu devido aos danos ambientais e a seus efeitos sobre a saúde 
humana.67 Nos Estados Unidos, a produção do composto foi proibida em 1976, e em 1977 proibiram-se a manufa-
tura, a importação e a maior parte dos usos elétricos. Seu uso também foi restringido em equipamentos elétricos 
e mecânicos. Não obstante, apesar dessas ações, os PCB continuam sendo utilizados nas aplicações prévias a sua 
restrição. De acordo com a base de dados de transformadores nos Estados Unidos (para as 10 regiões), em 30 de 
novembro de 2007 calculou-se que existem, aproximadamente, 14 mil transformadores que continham 500 ppm ou 
mais de PCB, pesando cerca de 46 mil toneladas.68

O inventário nacional de PCB realizado no Canadá estimou que o peso líquido de ascarel usado em trans-
formadores e capacitores era de aproximadamente 6.600 toneladas e de 2.300 de resíduos de transformadores e 
capacitores armazenados. Quanto aos minerais em uso, foram estimadas 1.300 toneladas de resíduos. O peso bruto 
de resíduos de lâmpadas fluorescentes é de 1.700 toneladas.69

No México, o PCB foi usado primordialmente em transformadores, capacitores elétricos e lâmpadas fluo-
rescentes. O inventário de geradores de PCB no México, atualizado em abril de 2006, indicou que havia cerca de 
3 mil toneladas de PCB.70 Uma norma mexicana (NOM-133-ECOL-2000 e sua complementação) exigiu que até 
dezembro de 2008 fossem eliminados os equipamentos com PCB, equipamentos elétricos PCB e equipamentos 
contaminados. 

Em relação a acidentes, é importante mencionar a descarga de cerca de 600 toneladas de PCB no rio 
Hudson, nos Estados Unidos, entre 1974 e 1977, por uma companhia privada. O fato causou a proibição do 
banho e da pesca alimentícia numa extensão de centenas de quilômetros fluviais desde as cascatas do Hudson 
até o mar.71

Campos eletromagnéticos

Os campos elétromagnéticos estão presentes durante a produção de energia elétrica ao longo das linhas e dos cabos 
de transmissão, nas subestações; ao longo das linhas e dos cabos de distribuição, nas instalações domésticas; e ao 
redor dos aparelhos que dela se alimentam. Os campos elétricos são gerados por cargas elétricas e originados pelo 
movimento dessas cargas. A intensidade de ambos os tipos de campos alcança seu nível mais alto ao lado da fonte 
e diminui conforme aumenta a distância até essa fonte.

A proximidade de trabalhadores em relação a transformadores, closets elétricos, caixas de circuitos ou 
outro equipamento elétrico com altas correntes pode ocasionar exposições a campos magnéticos de 60 Hz 
de dezenas de µT ou mais, e é comum nos lares e escritórios uma exposição entre 0.05 e 0.4 µT. Entretanto, 
esses níveis podem aumentar dramaticamente na proximidade de certos tipos de equipamentos.72 O limite 
recomendado estabelecido para o conjunto da população é de 83 µT a 60 Hz.73

Com relação ao aumento do risco de câncer, a Agência Internacional para a Investigação sobre Câncer (IARC, 
por suas iniciais em inglês) classifica os campos magnéticos de baixíssima frequência como possíveis canceríge-
nos em seres humanos (Grupo 2B).12 Entretanto, os resultados obtidos até a presente data apresentam numerosas 
contradições, mas não foram encontrados aumentos importantes de doenças em crianças nem em adultos. Alguns 
estudos epidemiológicos sugerem que existem pequenos aumentos do risco de leucemia infantil associados à ex-
posição a campos magnéticos de baixa frequência existentes nos lares. Os cientistas não deduziram a existência 
de uma relação de causa e efeito entre a exposição aos campos eletromagnéticos e a doença; apenas propuseram, 
com base no resultado de provas com animais de laboratório, a presença de efeitos artificiais ou não relacionados 
à exposição a esses campos. Atualmente, estão sendo realizados estudos em grande escala, em vários países, para 
ajudar a esclarecer essas questões.73

No continente americano, Canadá, Estados Unidos, Brasil e Peru contam com normas ou diretrizes sobre 
campos eletromagnéticos para altas frequências relacionadas ao setor de telecomunicações.
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Uso da energia

Benefícios

Os grandes benefícios para a saúde foram conseguidos graças ao acesso da população à energia. A maior parte 
dos países da região conta com uma cobertura elétrica de mais de 90%. Há o caso crítico do Haiti, que tem uma 
cobertura de apenas 34%. Honduras, Bolívia, Nicarágua, Peru, Granada e Guiana contam com coberturas que 
estão entre 65 e 85%.5 Por esse motivo, para romper o círculo vicioso da pobreza e da falta de desenvolvimento 
nos países mais pobres do mundo, é necessária uma rigorosa aceleração da distribuição desse serviço.15

A evidência mundial mostra que, em relação a serviços de energia, as pessoas com escassos recursos têm um 
gasto maior com combustíveis para cozinhar, enquanto o restante é gasto com combustíveis ou baterias para ilumi-
nar. Isso ocorre na razão de 80/20.74

Pilhas e baterias

As pilhas e baterias armazenam energia química, que é liberada em forma de energia elétrica. As pilhas con-
têm somente uma célula, já as baterias são compostas por várias células interconectadas. Há uma enorme 
gama de apresentações, as quais contêm grande número de compostos tóxicos. Seu uso normalmente não 
apresenta nenhum risco à saúde; entretanto, no quesito produção de resíduos, apresenta riscos latentes (ver 
seção de resíduos).

Devido ao uso de aparelhos eletrônicos e de comunicação portáteis, o aumento no uso de pilhas em aparelhos 
de uso diário cresceu vertiginosamente. Por exemplo, nas décadas entre 1993 e 2003, o uso de telefones celulares, 
por mil habitantes,30 passou de menos de 70 a quase 530 aparelhos na América do Norte (Estados Unidos e Canadá) 
e na América Latina de menos de 5 a quase 230 aparelhos.

No México, o mercado formal de pilhas aumentou em 13 vezes no período entre 1996 e 2007, o que tam-
bém reflete em termos de consumo, que passou de 5,2 pilhas per capita em 1996 para 12,6 pilhas em 2007. 
Essa alta não inclui o número de pilhas contidas em aparelhos eletrônicos importados nem as pilhas recarre-
gáveis, já que não possuímos estatísticas históricas confiáveis a esse respeito.75 Em quase todos os países da 
região, as estatísticas de uso são limitadas pela entrada de pilhas contrabandeadas ou contidas nos aparelhos 
eletrônicos importados.

De acordo com esse aumento e com o conteúdo tóxico das pilhas, países como Estados Unidos, Brasil e Ar-
gentina estabeleceram regulamentações para metais potencialmente tóxicos. O México está em processo de aplicar 
regulamentações semelhantes.75 Desde o final dos anos 1990, o Brasil regula o conteúdo de chumbo, cádmio e mer-
cúrio em pilhas e baterias, bem como controla a eliminação adequada desses materiais.76

A regulamentação do conteúdo de metais pesados em pilhas teve início na década de 1990 nos Estados 
Unidos e no Canadá, com medidas que limitaram o conteúdo de mercúrio nas pilhas de carbono-zinco e nas 
alcalinas, e, mais tarde, houve a proibição da utilização de pilhas de tecla de óxido de mercúrio.77 Esses dois 
países do norte utilizam também a rotulagem ecológica para os produtos que não contêm tóxicos ou que são 
compatíveis com o meio ambiente. O México tem um projeto de norma que busca limitar o conteúdo de mer-
cúrio e de cádmio nas pilhas de óxido de mercúrio e a implementação da rotulagem ecológica.75

Na Bolívia, existe um projeto de lei de resíduos perigosos sobre a entrada, o uso e a eliminação final de pilhas 
e baterias.78 Na Argentina, são proibidas a fabricação, a montagem, a comercialização e a importação de pilhas e 
baterias primárias comuns de carbono-zinco e alcalinas de magnésio cujo conteúdo de mercúrio, cádmio e chumbo 
seja superior aos limites estabelecidos.79

O mercúrio misturado ao argônio é utilizado em forma de vapor nas lâmpadas fluorescentes, e quando essas se 
rompem emitem vapores dessa mistura, que são altamente tóxicos e danosos ao ambiente.

Eliminação de resíduos

Rejeitos mineiros

Os resíduos da mineração costumam ser muito abundantes. O derramamento de grandes quantidades de resíduos 
ou rejeitos mineiros, como consequência da ruptura ou do deslocamento das barragens ou dos depósitos nos quais 
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se encontravam contidos, pode provocar morte, destruição e contaminação ambiental severa. Pode ocorrer também 
a contaminação de água por metais pesados ou elementos radioativos.80

Resíduos de perfurações de petróleo

A perfuração de poços de petróleo gera grandes volumes de resíduos, que requerem uma manipulação eficiente e 
responsável, bem como uma infraestrutura adequada para sua eliminação, sobretudo para o caso de confinamento 
de resíduos industriais ou fábricas de neutralização e reciclagem. Ainda que haja tecnologias e práticas de perfu-
ração de poços em que a totalidade dos resíduos gerados é controlada por meio de tampas plásticas e barreiras ou 
contêiners, em muitos países da América Latina ainda se realizam atividades de perfuração nas quais os resíduos 
são eliminados de forma inadequada e contaminam solos e corpos de água, o que poderá afetar a população se a 
água for utilizada para irrigação e/ou abastecimento doméstico.

Nuclear

Um dos principais desafios da energia nuclear está associado à eliminação dos resíduos radioativos. Argentina, Brasil 
e México, geralmente, guardam os combustíveis nucleares já queimados nas próprias fábricas de energia nuclear. 
Nesses países, os resíduos de baixo e médio níveis de radiação são manipulados em instalações especiais e existem 
organismos reguladores e empresas especializadas na coleta, tratamento e armazenamento seguro.53

No Canadá, tanto as fábricas quanto o Atomic Energy of Canada Ltd. são os responsáveis por eliminar os 
resíduos de baixo e médio níveis. Espera-se que até 2017 uma fábrica de armazenamento de longo prazo já esteja em 
operação. Para resíduos de alto nível, o Canadá explorou várias possibilidades e em breve fará a escolha do local.53

Desde 1977, nos Estados Unidos, a política com relação aos resíduos radioativos proíbe o reprocessamento 
de combustível nuclear usado, tratando todo resíduo radioativo como de alto nível. O governo é responsável por 
sua eliminação em depósitos geológicos profundos, os quais ainda não estão disponíveis, e o Departamento de 
Defesa não cumpriu a data de 1998 para começar a receber esse combustível usado, motivo pelo qual ele ainda 
é armazenado nas mesmas fábricas que o geraram, algumas delas já fora de operação. O depósito para receber 
resíduos de alto nível planejado para 2010 na Montanha Yucca, em Nevada (com capacidade para 70 mil ton), 
foi adiado para 2020.

Para os resíduos radioativos de baixo nível, os Estados Unidos possuem quatro fábricas de processamento.53 
Ainda assim, ocorreram liberações acidentais de material radioativo, como, por exemplo, em 1984 na fronteira 
norte do México com os Estados Unidos, onde a moldagem inadvertida de uma bomba de cobalto 60 para raios X 
provocou um alarme sanitário em ambos os países.

PCB

A Convenção de Estocolmo obriga as partes a eliminar, até 2025, o uso de equipamentos e óleos que contenham 
PCB, considerado pelo PNUMA um dos 12 poluentes mais nocivos fabricados pelo ser humano. O Convênio prevê, 
ainda, para 2028 o tratamento e a eliminação ambiental dessa substância de forma ambientalmente segura; para 
isso, foram criadas associações para promover e fomentar a manipulação apropriada dos mencionados compostos. 
No continente americano todos os países, exceto Estados Unidos, Belize, Haiti e Suriname, ratificaram, aceitaram 
e aprovaram esse convênio.66

Entre 1929 e 1989, foram produzidas, em todo o mundo, cerca de 1,7 milhões de toneladas de PCB, e muitos 
equipamentos que o contêm continuam em uso ou estão armazenados para eliminação. Estima-se que existam 
cinco milhões de toneladas de óleo PCB e equipamentos contaminados, os quais serão um risco importante para 
o ambiente e para a saúde humana se não forem manipulados de forma ambientalmente segura. Muitos países 
têm capacidade financeira e técnica limitada para manipular e armazenar PCB, por se tratar de uma atividade 
de alto custo.66

O inventário mundial da capacidade destrutiva de PCB 81 mostra que, no continente, Estados Unidos, Canadá, 
México e Chile contam, no total, com 12 instalações que fornecem serviço para sua destruição.

Celúlas fotovoltaicas

A má deposição das células solares pode causar contaminação do solo por metais pesados; no entanto, isso depende 
do tipo, do tamanho e da quantidade das células. No momento, estima-se que os efeitos na saúde causados por 
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esse tipo de material não são relevantes, pois não há um uso disseminado de células fotovoltaicas no continente 
americano. À medida que seu uso se estender, serão necessárias a reciclagem e a disposição final de forma segura.

Pilhas e baterias

As carcaças das pilhas e baterias, ao não serem eliminadas de forma ambientalmente segura, sofrem desgaste e corrosão 
pela ação climática, mecânica e pelo processo de fermentação do lixo, e, assim, liberam seus componentes no ambiente. 
De acordo com o tipo de bateria, ela pode liberar mercúrio, cádmio, chumbo, lítio, manganês e zinco, bem como ácidos e 
bases corrosivas, as quais são prejudiciais aos seres humanos se ingeridas ou respiradas. Alguns desses metais são cancerí-
genos (como o cádmio e o níquel), outros (como o mercúrio, o chumbo e o manganês) causam efeitos adversos ao sistema 
nervoso e alguns ainda (como o lítio) são reativos ou explosivos. Em geral, a exposição ocorre de forma indireta, já que 
muitos dos mencionados compostos se acumulam na cadeia alimentar e no ambiente. Podem, por exemplo, contaminar 
as águas, acumular-se nos peixes e, por meio desses animais, chegar ao ser humano. Apesar de serem pouco solúveis, mui-
tos dos compostos das pilhas, inclusive os metais pesados e seus derivados, chegam às águas porque são absorvidos por 
partículas suspensas no ar que mais tarde se sedimentam.88 Durante a queima incidental ou a incineração intencional das 
pilhas, os tóxicos por elas contidos podem ser liberados e entrar, por diferentes rotas, na cadeia alimentar.

Um diagnóstico ambiental levantado no México74 identificou que as pilhas comercializadas no mercado 
formal contêm diversos níveis de mercúrio e cádmio acima dos limites máximos permitidos estabelecidos na Di-
retiva Europeia 2006/66/CE.83 Ainda assim, todas as tecnologias de pilhas analisadas, exceto as de carbono-zinco, 
apresentaram pH alcalino superior ao estabelecido pela norma mexicana. Portanto, de acordo com seu potencial 
de corrosão, devem ser manipuladas como resíduos perigosos. Atualmente, o México não conta com nenhuma 
restrição à importação e à comercialização de pilhas, e carece de uma regulamentação que limite o conteúdo de 
mercúrio e cádmio nas pilhas primárias, não proibindo a venda de pilhas com tecla de óxido de mercúrio, as quais 
podem conter uma considerável porcentagem desse metal altamente tóxico.

A preocupação com a eliminação de pilhas e baterias nos países industrializados levou a tentativas de estabele-
cer limites estritos quanto ao conteúdo de metais pesados nas pilhas, bem como a tentativas de construção de ater-
ros sanitários com geomembranas e sistemas de captação de lixiviação para a eliminação de resíduos urbanos que 
contenham pilhas. Além disso, estimulam-se projetos de programas de coleta e reciclagem de pilhas e o fomento 
da responsabilidade compartilhada entre os produtores, os usuários e o Governo para melhorar a manipulação 
ambiental das pilhas durante seu ciclo de vida.74

Em 2004, no Canadá, somente 2% das pilhas descartadas foram recicladas.77 De acordo com o livro Ecoholic,84 
entre 50 e 70% dos metais pesados que se encontram nos aterros sanitários são provenientes do uso diário.

Lâmpadas fluorescentes

Por seu conteúdo de mercúrio, as lâmpadas em desuso são consideradas resíduos perigosos; entretanto, poucos países 
possuem instalações adequadas para tratar esses resíduos, que, normalmente terminam em lixões ou aterros sanitários.

Qualidade do ar e combustíveis fósseis

A evidência científica mostra que a poluição urbana do ar, oriunda principalmente de processos de combustão 
(energia), causa um amplo espectro de efeitos na saúde, que vão desde a irritação dos olhos até a morte. Os efeitos 
na mortalidade associados a partículas ocorrem ainda em concentrações muito baixas.

A poluição do ar contribui significativamente para a mudança climática. Durante 2006, as cidades consumiram 
67% da energia em todo o mundo e emitiram cerca de 71% do CO2 relacionado ao uso da energia.28 O aumento do 
uso de combustíveis fósseis é a principal fonte de poluição do ar em exteriores em muitas cidades do continente 
americano e do mundo.10

Ao utilizar os dados de uma análise de risco comparado, realizada pela OMS,12,11 para o continente americano, 
percebeu-se que a poluição urbana do ar é o fator ambiental de maior relevância em termos de mortalidade (ver 
figura 15.3). Estima-se que a mortalidade total atribuída a esse problema supera os 60 mil casos por ano, com um 
percentual um pouco maior para os homens em relação às mulheres. Em termos de DALY atribuíveis (figura 15.4), 
sua relevância é antecedida somente por problemas de água insalubre, questões de saúde e higiene e poluição do ar 
em interiores, mas são apresentados mais de meio milhão de casos por ano, e esse número é maior para as mulheres 
do que para os homens.
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Nessas estimativas de mortalidade e DALY,11,12 foi utilizada a exposição às partículas PM10 e PM25 como indi-
cadores de fontes de combustão, já que as características da mistura em uma localização específica dependem da 
contribuição relativa das diferentes fontes de contaminação, bem como das condições atmosféricas e geográficas 
que afetam o transporte, a distribuição e a diluição dos contaminantes. As misturas contêm partículas emitidas 
diretamente, como o diesel, ou que são geradas de forma secundária, como os sulfatos e os nitratos, os gases, como 
o monóxido de carbono (CO), os óxidos de nitrogênio (Nox), o dióxido de enxofre (SO2) e alguns cancerígenos, 
como benzeno, 1,3 butadieno e benzo(a)pirenos.

As partículas são consideradas indicadores de exposição, devido ao fato de existirem muitos estudos epidemioló-
gicos realizados ao redor do mundo, tanto de mortalidade quanto de morbilidade, por meio dos quais se concluiu que 
esses dados se relacionam aos efeitos mais sérios da poluição sobre a saúde, incluídas as mortalidades diária e crônica.85

Dentre as regiões do mundo em desenvolvimento, América Latina e Caribe são as mais urbanizadas. Entre 
1972 e 2000, a população cresceu de 176,4 milhões para 390,8 milhões, devido, principalmente, ao aumento no 
número de nascimentos registrados e às migrações das zonas rurais para as urbanas. Isso provoca profundas desi-
gualdades na região, em que a pobreza está concentrada em zonas urbanas (GEO3-Fact Sheet).

Em seu relatório de 2007 sobre saúde nas Américas, a OMS considera que a poluição do ar afeta seriamente 
a saúde de mais de 80 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe, e é a principal causa de mais de 2,3 mi-
lhões de casos anuais de insuficiência respiratória em crianças e de mais de 100 mil casos de bronquite crônica em 
adultos.10

Avaliando os benefícios da saúde associados a uma redução de 10% nos níveis de PM10, na Cidade do México, o 
resultado foi de 2 mil casos de mortalidade por corte ao ano, mil por mortalidade em série temporal e 10 mil casos 
por bronquite crônica. A diminuição de 10% nos níveis de ozônio trouxe a redução de 300 casos de mortalidade em 
série temporal e dois milhões de dias de menor atividade (Evans et al., 2002).

Atualmente, reconhece-se que a poluição do ar é um determinante significativo e modificador das doenças car-
diovasculares em comunidades urbanas. Parece que as principais causas são as nanopartículas derivadas da com-
bustão (Mills et al., 2009). Os problemas de contaminação ambiental são agravados pelo rápido desenvolvimento 
econômico e da industrialização das cidades e estão associados a atrasos na adoção de medidas efetivas de controle 
da poluição.10 Muitas vezes, a qualidade dos combustíveis é pobre, e os carros, as indústrias e as fábricas de geração 
de energia elétrica funcionam com tecnologias obsoletas e/ou em mau estado.

Os benefícios econômicos do controle da poluição do ar são potencialmente altos, porém muito incertos. No 
caso do controle do ozônio (O3), estão estimados em cerca de um décimo dos detidos por um porcentual de redu-
ção similar de PM10. Quanto aos benefícios pela redução de tóxicos no ar, são ainda menores.

Algumas megacidades, como Cidade do México e São Paulo, monitoram e controlam a poluição do ar, bem como 
o uso intensivo de combustíveis fósseis no transporte e na indústria. Outras cidades, como Bogotá, reduziram a con-
taminação de veículos automotivos, mas ainda lutam para controlar as emissões industriais. Os efeitos na saúde estão 
crescendo nas cidades médias e pequenas, onde os controles e a tecnologia não são tão acessíveis.10

Eficiência energética

O aumento na eficiência energética implica diminuir nossos consumos com base na demanda, por meio de práticas, 
equipamentos ou máquinas que economizem ou aumentem a eficiência no uso da energia. Nesse campo, houve 
muitos avanços palpáveis em equipamentos domésticos, dispositivos de iluminação ou aparelhos elétricos, mas 
a tendência mostrada pelos governos mundiais para estabelecer o crescimento econômico com energia barata ou 
subsidiada propicia o desperdício e a inconsciência de sua conservação.

De acordo com os resultados de diversos estudos em nível mundial, somente 37% da energia primária se conver-
tem em energia útil.94 A cadeia de transformações e processos pelos quais passam os energéticos antes de prestar o ser-
viço requerido ocasiona a perda de 63% de sua capacidade potencial.95 As políticas e as ações de eficiência energética 
são projetadas para reduzir a demanda de energia e, em alguns casos, implicam o fornecimento de energia, mas dimi-
nuem as perdas de transmissão e distribuição, o que faz reduzir os efeitos potenciais sobre a saúde. A possibilidade de 
melhorar a eficiência energética ficou provada mundialmente com a introdução de veículos que demandam menos 
combustível, aparelhos elétricos que consomem menos energia elétrica e lâmpadas economizadoras de energia, que 
consomem apenas um quarto da energia consumida pelas lâmpadas antigas.
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A intensidade energética* média da América Latina é de 1,55 (bep/103 USD) e a industrial, de 3,3 (OLADE, 
2007). Há uma grande variação entre os países; a mais baixa de todas, em geral, é a do Uruguai, com 0,82, e as mais 
altas são as da Guiana, Trinidad e Tobago, Haiti e Suriname. Em nível industrial, as mais baixas são as de Granada 
e Uruguai e as mais altas as do Suriname, do Equador, da Guiana, do Haiti e de Trinidad e Tobago. Para pouco 
menos da metade dos países, a intensidade geral e a industrial são semelhantes, mas para Cuba, Equador, Barbados 
e Suriname a intensidade energética industrial é três vezes maior que a geral de cada um desses países.5 Essa baixa 
eficiência existe por uma combinação de fatores. Entre eles, é possível destacar a existência de fábricas industriais 
e veículos velhos, de baixa eficiência e com pouca manutenção, e também uma política de preços que não foi sufi-
ciente para incentivar o uso racional da energia.

Embora a intensidade energética seja uma média da eficiência, sua evolução reflete as melhorias na utilização 
da energia ao longo do tempo.87 Na América Latina e no Caribe, a redução da intensidade energética desde 1900 
foi somente de 0,2% ao ano. Isso ocorre, por um lado, porque são poucos os países que mantêm programas de efi-
ciência de longo prazo e, por outro, devido à baixa incorporação de tecnologias eficientes para a modernização de 
indústrias, aparelhos eletrodomésticos e veículos automotores. Em contraposição, a União Europeia, por exemplo, 
tem uma redução de 0,9% ao ano em sua intensidade energética.87

Para todo o continente americano, observa-se um aumento da produtividade energética, com destaque para o 
México e os países andinos; no entanto, as outras sub-regiões não seguiram a mesma tendência e, como resultado, 
a taxa anual regional de produção energética entre 1995 e 2005 teve uma diminuição de apenas 0,2%. 

Nos países com maior desenvolvimento relativo, o consumo industrial é predominante, enquanto em outros o 
setor comercial ou o residencial representam o componente mais significativo. Isso faz com que a intensidade ener-
gética varie muito entre os países e que o índice regional seja indicativo somente dos consumos mais importantes.

De acordo com estimativas conservadoras, realizadas pela OLADE para o período 2003-2028, o continente 
americano poderia acumular uma economia de US$156 milhões em combustíveis se fossem empreendidos pro-
gramas nacionais de eficiência energética sólidos a longo prazo. Os investimentos nos programas de eficiência são 
muito rentáveis.

Os programas de eficiência a longo prazo requerem a existência de uma instituição responsável, com auto-
nomia e respeitabilidade técnica, dotada de recursos suficientes para realizar seus trabalhos. Os programas de 
economia de energia são totalmente rentáveis para o Estado, como demonstra hoje a denominada Comissão Nacio-
nal para o Uso Eficiente da Energia (CONUEE) no México, que, com um orçamento anual de US$5,5 milhões e o 
acompanhamento do investimento em tecnologia eficiente que os clientes realizam, conseguiu uma economia total 
de US$398 milhões em 2005 e alcançou uma redução da intensidade energética de 2% ao ano.

Os esforços da região com relação à eficiência energética foram limitados e estão concentrados em poucos 
países. As nações com iniciativas para a economia de energia mais sólidas são Brasil, México, Costa Rica, Cuba e 
Peru, das quais somente Brasil e México contam com uma experiência consolidada, instituição especializada, polí-
tica e rotulação de equipamentos. Os demais países da região ou não transcenderam seus programas de eficiência 
ou se encontram em uma etapa inicial do processo.87

O México se destaca na experiência regional como o país que elaborou o Programa Especial de Mudança 
Climática (PECC) e o Programa Nacional para o Aproveitamento Sustentável da Energia (PRONASE), nos quais 
estabelecem estratégias para efetivar mudanças estruturais que levam à promoção do uso de tecnologias com baixa 
intensidade de carbono e mais eficientes nos setores industrial, residencial, comercial e de serviços.

Cidades

As cidades têm um grande potencial para reduzir o uso de energia e as emissões de CO2. Atualmente, contribuem 
com 70% dessas emissões relacionadas à energia; no entanto, existem três áreas-chave em que as políticas dos go-
vernos locais têm influência significativa para lograr reduções de energia e CO2:

28

•	 A promoção do uso de tecnologia de produção de energia integrada.
•	 A melhoria dos meios de transporte de passageiros.
•	 A eficiência energética em edifícios e residências.

* A intensidade energética é a quantidade de energia necessária para gerar um dólar americano de PIB.
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Transporte

O crescimento urbano aumentou o tempo de locomoção de um lugar a outro, parte dele gerado pelo desenvolvimento 
do transporte privado. Para isso, é necessário estabelecer medidas que favoreçam o transporte público em detri-
mento do privado, além de regulamentações em torno da eficiência energética no transporte em geral.

Nos Estados Unidos, as vendas de caminhões leves sofreram importante queda no início de 2008 e esses ve-
ículos foram substituídos por automóveis compactos e por veículos híbridos (que, pela primeira vez, atingiram 
uma participação superior a 3% da frota), com importante queda nas vendas de caminhonetes e veículos utilitários 
esportivos (SUV).28

Durante os últimos 30 anos, os programas de controle da poluição do ar nos países em desenvolvimento 
demonstraram que os combustíveis e os veículos mais eficazes são um caminho eficaz para um ar mais limpo. Os 
benefícios incluem emissões mais baixas da frota veicular atual em circulação, graças à melhoria da qualidade dos 
combustíveis e à possibilidade de incluir veículos e tecnologias mais limpos, o que reduz, adicionalmente, a poluição 
relacionada com o transporte.27

Biomassa como fonte de energia no meio rural

A inclusão de estufas melhoradas no meio rural que queimem combustíveis sólidos de maneira mais eficaz (madeira 
ou carvão), emitam menos fumaça e utilizem uma chaminé para liberá-la do interior dos espaços privados é uma ação 
que reduz a poluição do ar em interiores e seus efeitos na saúde, uma vez que contribui para diminuir a pressão sobre 
os ecossistemas florestais. Além de reduzir a quantidade necessária de combustível, permitem diminuir ao mínimo o 
risco de queimaduras e aliviar o trabalho das mulheres e crianças de recolher lenha.15

Em muitas comunidades rurais pobres, o acesso a outros combustíveis, como o gás LP, é limitado e, por isso, a 
biomassa continua a ser o combustível mais prático. Portanto, é necessário construir cozinhas melhores – adequa-
damente projetadas, instaladas e mantidas – que permitam reduzir os níveis de fumaça interior; assim, evita-se a 
exposição das pessoas a altos níveis de poluição ao otimizar a combustão e dar vazão à fumaça por meio de um duto 
e uma chaminé, reduzindo, inclusive, o tempo necessário para a cocção.15

Na região Purépecha de Michoacán descobriu-se que, após a introdução de 4 mil fogões a lenha, houve uma redu-
ção de cerca de 65% tanto de partículas finas (PM25) quanto de monóxido de carbono no interior dos lares em relação 
aos fogões tradicionais, e essa redução era maior em lares que tinham lareiras.88 Em uma subamostra, descobriu-se 
uma redução de 30% em doenças respiratórias e 50% de infecções oculares, graças à redução de poluição em interio-
res, e também houve 50% de economia de lenha.89

Ao aumentar a prosperidade, os combustíveis mais limpos, mais eficazes e mais convenientes substituem gra-
dualmente a tradicional biomassa e o carvão,15 mas esse é um processo gradual de longo prazo. Nas áreas rurais, o 
GLP não substitui por completo a lenha, apenas é utilizado como combustível complementar por haver alimentos 
que tradicionalmente são feitos à lenha (tortilhas, nixtamal, pozole, tamales, etc.); o gás acaba sendo utilizado, so-
bretudo, para aquecer os alimentos e a água (com uma função semelhante ao microondas nas cidades).89

As intervenções relacionadas à energia doméstica produzem uma ampla gama de benefícios: melhoram a saúde 
das crianças e as mulheres economizam tempo e dinheiro, promovem a igualdade de gênero e reduzem o desma-
tamento e as emissões de gases de efeito estufa. Mundialmente, uma análise da OMS demonstra um reembolso de 
91 milhões de dólares ao ano dos 13 milhões investidos anualmente para reduzir pela metade o número de pessoas 
que cozinham com combustíveis sólidos, por meio do fornecimento de gás LP para 2015.15

Energia e mudança climática

Emissões de CO2

Em todo o mundo, 61% das emissões de gases do efeito estufa, em termos de CO2 equivalente, provinham do CO2 
associado à energia e de 76% do CO2 emitido. Quatro países da América estão entre os mais importantes emisso-
res de CO2: Estados Unidos, Canadá, Brasil e México, ressalta-se que os Estados Unidos são a segunda nação no 
mundo, depois da China, com maiores emissões de CO2 relacionadas à energia.29

Em 2006, a geração de energia elétrica por combustíveis fósseis contribuiu com 41% das emissões de CO2 rela-
cionadas a energia, o setor de transporte com 23%, o setor industrial com 16%, o setor agrícola com 2%, o setor de 
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serviços com 3% e o residencial com 7%. Entretanto, quando se considera o consumo de energia elétrica do setor 
residencial, sua contribuição aumentou para 17% em todo o mundo.28

Na América Latina, a média per capita de emissões de CO2 é de 3,2 toneladas por pessoa, mas varia de país 
para país, sendo os extremos Haiti com 0.88 tCO2 per capita e Trinidad e Tobago, com 21,8. Peru, Bolívia, El Sal-
vador, Paraguai, Honduras, República Dominicana, Uruguai, Granada, Panamá, Cuba, Brasil e Guiana emitem 
entre 1 e 2 tCO2 per capita, e Argentina, México, Barbados, Chile, Jamaica, Venezuela e Suriname estão entre 4 
e 6 tCO2 per capita.5

Em 2006, as emissões médias de CO2 relacionadas a energia foram de 15 tCO2/hab, 18,6 para os Estados Uni-
dos e 2,1 para a América Latina (IEA, 2008). Para o período entre 2006 e 2030, é esperado um aumento anual de 
emissões de CO2 relacionada com a energia de 0,3% na América do Norte e 2,1% na América Latina. Em geral, nos 
países que não estão na OECD, a urbanização é um dos principais causadores do aumento dessas emissões.28

Há um importante fluxo de emissões de CO2 associado à energia na exportação de bens e serviços, como, por 
exemplo, a América do Norte, que em 2006, que recebeu bens e serviços do exterior equivalentes a 1.171 milhões 
de toneladas de CO2 e exportou somente 339 milhões de toneladas de CO2.

28

Protocolo de Kyoto e projetos sob o mecanismo  
de desenvolvimento limpo MDL

Os esforços internacionais para deter e reverter as emissões de gases de efeito estufa estão concentrados no Acordo 
Marco das Nações Unidas para a Mudança Climática e seu respectivo Protocolo de Kyoto, em que foram fixados 
compromissos de redução para o ano 2012. Cabe destacar que até o ano 2009 nenhum país do continente ameri-
cano havia reduzido suas emissões de gases de efeito estufa, seja porque não pertencem ao anexo I (toda América 
Latina e Caribe), porque não ratificaram o Protocolo de Kyoto (caso dos Estados Unidos) ou porque não deram 
continuidade às suas metas (Canadá).

Com o mecanismo de flexibilidade de cumprimento para os países considerados no anexo I dentro do Proto-
colo de Kyoto, principalmente os países europeus e o Japão, denominado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), foi possível transferir tecnologias de baixa emissão de carbono no setor de energia e também recursos 
econômicos que apoiam sua aplicação em projetos específicos para a região. Dessa forma, a América Latina repre-
senta 21% das emissões reduzidas em projetos MDL em nível mundial (menos de um terço da Ásia e dos países do 
Pacífico). Se a importância no mercado MDL na América Latina for medida por país, o Brasil lidera a redução de 
emissões com 50%, seguido por México (22%), Argentina (14%) e Chile (9%).5

O primeiro período de compromissos do Protocolo de Kyoto termina em 2012, e esperava-se que na reunião das 
partes, que aconteceu em dezembro de 2009 na cidade de Copenhague, fossem estabelecidas metas mais ambiciosas de 
redução que evitassem que a temperatura do planeta viesse a sofrer um aumento de 2,5°C neste século. Isso significa 
que seriam cumpridos os objetivos de redução de 50% ou mais das emissões de gases de efeito estufa para o ano 2050 
e que seriam estabelecidos importantes fundos de recursos econômicos para fomentar o uso de tecnologias de baixa 
ou nula emissão de carbono. O México propôs a criação de um Fundo Verde para alcançar esse objetivo, e os Estados 
Unidos sugeriram um mercado interno de bônus de carbono com possibilidades de extensão a outros países.

Desenvolvimento energético sustentável e saúde

Se, por um lado, existem preocupações de natureza social com relação ao acesso ao fornecimento de energia e seus 
preços, à eficiência e à frequência de acidentes relacionados ao uso de energia nas residências, há um importante 
número de pessoas que não têm acesso ao fornecimento e não podem custear seu uso; por outro lado está a preo-
cupação de natureza ambiental das emissões pelo uso da energia.

Objetivos de desenvolvimento do milênio*

Não há nenhum Objetivo de Desenvolvimento do Milênio sobre a questão energética; entretanto, a escassez de 
energia, em particular a falta de fornecimento elétrico e de combustíveis mais limpos para cozinhar, é uma das 

* As referências primordiais desta seção são OPAS-OMS, 2007 e UM Energy, 2005.
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manifestações da pobreza e uma característica comum nos lares rurais e nos bairros urbanos mais pobres de grande 
parte da América Latina e do Caribe. Os OMD levam em conta a energia de forma indireta.

Objetivo 1: erradicar a pobreza extrema e a fome. O acesso à energia é essencial para gerar emprego, para a 
produção de alimentos, de outros bens e serviços, para o comércio e o transporte. A energia doméstica ineficiente 
e poluente impede as pessoas de romper o círculo vicioso da pobreza; as famílias pobres costumam gastar com 
energia uma porcentagem de seus rendimentos maior que os lares abastados.

Objetivo 2: alcançar o ensino básico universal. As escolas necessitam de luz. Muitas crianças deixam de ir à 
escola quando precisam recolher lenha e água ou cuidar de seus irmãos quando as mães adoecem por razões rela-
cionadas ao uso de combustíveis sólidos em interiores.

Objetivo 3: promover a igualdade entre os sexos e a autonomia da mulher. A falta de acesso a combustíveis 
modernos contribui com a desigualdade à medida que as mulheres dedicam um tempo considerável recolhendo lenha 
e preparando os alimentos, diminuindo o tempo que teriam para educar seus filhos ou realizar tarefas produtivas.

Objetivos 4, 5 e 6: reduzir a mortalidade infantil e materna e combater as doenças. Mundialmente, estima-
-se que a taxa de mortalidade relacionada ao ambiente para crianças menores de 5 anos pode variar 180 vezes entre 
uma região e outra. As intervenções ambientais podem prevenir, a cada ano, a morte por diarreia e infecções do 
trato respiratório baixo para mais de dois milhões de crianças menores de 5 anos.17 Melhores serviços de forneci-
mento de energia podem reduzir a taxa de mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, diminuir o tempo e a 
carga de trabalho das mulheres e meninas e diminuir a pressão exercida sobre os ecossistemas frágeis15. 

Os combustíveis modernos e a energia elétrica ajudam indiretamente a reduzir a morbilidade e a mortalidade:

•	 Ao reduzir as doenças relacionadas à água insalubre, dotando as regiões de energia para bombear e tratar a 
água ou fervê-la.

•	 Ao diminuir as doenças relacionadas ao uso de combustíveis sólidos em interiores. As mulheres e as crianças 
pequenas sofrem um grande risco durante a preparação de alimentos com esse tipo de combustível. O bom 
estado de saúde é crucial quando os meios de vida da família dependem da saúde de seus membros. A coleta de 
combustível pode propiciar acidentes, como a fratura de algum osso, dor nas costas e/ou a picada de serpentes. 
De fato, busca-se até 2015 reduzir à metade o número de pessoas sem acesso efetivo a combustíveis modernos 
para cozinhar e ajudá-las a contar com uma ampla disponibilidade de cozinhas melhores.

•	 A energia impulsiona a produção agrícola e fomenta oportunidades produtivas, melhorando a renda; com isso, 
combate-se a desnutrição e melhora-se o orçamento para a saúde das famílias.

•	 As clínicas de saúde necessitam de energia elétrica para prover um serviço mais eficaz, iluminar, refrigerar, 
esterilizar, operar equipamentos médicos, etc. A energia permite a difusão de campanhas de saúde em rádio 
e televisão.

Objetivo 7: garantir a sustentabilidade do ambiente. A produção, a distribuição e o consumo de energia 
exercem muitos efeitos adversos nos níveis local, regional e global. A queima de combustível fóssil e de biomassa 
degrada o ambiente, incluindo a poluição do ar em interiores e exteriores, a degradação do solo, a acidificação da 
terra e da água, a geração de resíduos perigosos e a mudança climática. Prover e promover energias limpas são 
fatores-chave em intervenções ambientais que possam reduzir a pressão nos ecossistemas, os poluentes do ar e 
melhorar a saúde. Os danos ambientais e seus efeitos adversos podem ser reduzidos ao se aumentar a eficiência 
energética, idealizar tecnologias modernas para a produção e o uso de energia, substituindo os combustíveis atuais 
por combustíveis mais limpos, entre eles, energias renováveis.

Objetivo 8: fomentar uma aliança mundial para o desenvolvimento. Buscar alianças entre entidades pú-
blicas, agências de desenvolvimento, sociedade civil e setor privado para fomentar o desenvolvimento sustentável, 
incluindo o fornecimento de energia acessível, confiável e ambientalmente sustentável.

Tendências e prognósticos: energia, mudança climática e oportunidades  
de mudança e inovação

A mudança climática se converteu em um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta atualmente. O mo-
delo global de desenvolvimento sustentável nos levou a imaginar coletivamente um futuro no qual nossas socieda-
des funcionem com base em fontes de energia que não alterem o equilíbrio do ambiente e sejam suficientemente 
abundantes ou renováveis para satisfazer às necessidades básicas da população mundial e às aspirações de bem- 
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-estar das pessoas, de acordo com sua cultura e nível de renda. Para produzir e aproveitar de maneira sustentável a  
energia, algumas opções requerem novos sistemas organizacionais sociais e industriais, tanto no âmbito local 
quanto no mundial, para torná-las acessíveis, competitivas e seguras.

De acordo com a Declaração de Desenvolvimento Sustentável de Johannesburgo, a saúde não é apenas um 
recurso, mas também o produto do desenvolvimento sustentável.15 Por isso, torna-se evidente a urgência de não 
depender dos combustíveis fósseis e de diversificar as fontes de energia, tratando de aproveitar as vantagens que 
cada alternativa apresenta. Entretanto, essa mudança será gradual e o consumo de combustíveis fósseis continuará 
crescendo significativamente nas próximas décadas, pelo fato de seus custos serem ainda menores que os das fontes 
de energias renováveis e, além disso, ainda existirem grandes reservas mundiais rentáveis para exploração, a preços 
atuais, como também tecnologia e infraestrutura para isso, o que permite seu uso imediato. Na maioria dos países 
em desenvolvimento, a forma mais rápida e barata de acessar os benefícios da energia consiste em utilizar o carvão 
e os hidrocarbonetos.

A indústria ligada a combustíveis fósseis alcançou avanços científicos e tecnológicos que permitirão, em pouco 
menos de uma década,90 conseguir sua combustão por meio de processos combinados que aumentarão sua eficiência 
de 32 a 45% em média, ao mesmo tempo que conseguirão eliminar mais de 90% de suas emissões de CO2, redu-
zindo, assim, seus efeitos negativos no meio ambiente e, portanto, a urgência de sua substituição.91

A sustentabilidade ambiental do fornecimento e consumo de energia deve fomentar a redução de riscos para a 
saúde e o ambiente. Isso requer medidas que aumentem a eficiência energética, a introdução de tecnologias moder-
nas para a produção e o uso da energia, a substituição por combustíveis mais limpos e a inclusão de energia reno-
vável.74 É necessário instrumentar ações-chave nos níveis global, regional e nacional para usar a energia como um 
instrumento destinado a fomentar o desenvolvimento sustentável, reduzir a pobreza e contribuir para que sejam 
atingidos os Objetivos do Milênio.74

Se não se conseguem acordos importantes em nível internacional para se estabelecer metas de redução 
de gases de efeito estufa e fixar preços justos para as externalidades ambientais desses gases, os combustíveis 
fósseis (petróleo, gás e carvão) continuarão a ser, nas próximas décadas, a principal fonte de energia primária 
em todo o mundo. O petróleo, caso se mantenha a tendência de seu consumo, representará mais de 30% da 
matriz energética mundial, seguido pelo carvão e pelo gás.6 Os investimentos que estão sendo realizados em 
infraestrutura para o fornecimento de energia definirão a tecnologia por décadas, especialmente em geração 
de energia.3

Muitas das políticas existentes para aliviar a insegurança energética também podem ajudar a mitigar a 
contaminação, a mudança climática e vice-versa. Portanto, um enfoque integrado da formulação de políticas 
é essencial.3 Muitas das ações que afetam os determinantes de saúde são geradas fora do setor saúde, o que 
ressalta a importância de cooperação entre os diversos setores quando são realizadas atividades para reduzir 
o peso da saúde ambiental. Os custos do setor saúde se veem aumentados e, muitas vezes, a demanda não 
pode ser atendida, razão pela qual sem a cooperação entre os setores é pouco provável que o desenvolvimento 
seja sustentável.17

Algumas cidades desempenharam um papel ativo na luta contra a mudança climática ao buscar reduções de 
gases de efeito estufa com porcentagens e datas específicas, como a Cidade do México (buscando uma redução de 
3% até 2010) e cidades com limites mais restritos, como Toronto e Canadá, que buscam reduções graduais até al-
cançar 80% até 2050, ou então Berkeley, Estados Unidos, que analisa reduções de 33% até 2020.28

Canadá e Estados Unidos têm programas (existentes, anunciados ou propostos) de troca de emissões de gases 
de efeito estufa.28

A inovação no campo da energia duplicou nas últimas décadas;92 porém, neste século, a quantidade de 
patentes relacionadas a novas fábricas de geração elétrica começou a aumentar substancialmente. O desenvol-
vimento de novas tecnologias para produzir energia está centrado em poucos países do mundo industrializado, 
embora a globalização acelere os tempos de transferência das novas tecnologias e torne homogêneos os custos 
de sua aplicação (Molina).

Recentemente, os países agrupados na APEC recomendaram as seguintes políticas para diminuir a depen-
dência energética: diversificação das fontes de energia, interconexão dos sistemas energéticos e investimento em 
tecnologias eficazes,93 independentemente de serem fontes fósseis ou renováveis. A possibilidade de “cidadanizar” 
a energia pode dar um impulso importante a novas formas sustentáveis de produzi-la.
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Recomendações

Recomendações para a pesquisa

Reduzir os efeitos relacionados às questões de energia sobre a saúde da população requer a transição para o con-
sumo de combustíveis com baixa intensidade de carbono, acompanhado de esquemas de regulamentação que li-
mitem e desencorajem o emprego de combustíveis fósseis. Isso implica um maior impulso na pesquisa desse tema, 
com o objetivo, principalmente, de avaliar de maneira periódica os riscos comparados pelo uso de diversas fontes de 
energia. Isso produz dados por país e por tipo de fonte e proporciona informações mais precisas aos decisores locais.

É importante realizar avaliações do ciclo de vida (LCA*, por suas iniciais em inglês) para definir o custo das 
exterioridades em matéria de saúde pública, em função da geração e do uso de energia no continente amerciano. 
Praticamente, apenas os Estados Unidos e o Canadá realizaram esse tipo de estudo, principalmente para a geração 
de eletricidade. Tais estudos são particularmente relevantes no contexto da mudança climática, pois o fenômeno, 
relacionado diretamente à queima de combustíveis fósseis, tem inúmeras repercussões indiretas na saúde pública, 
devido à maior intensidade dos ventos meteorológicos extremos (furacões, ondas de calor, secas, geadas, etc.), à 
proliferação de novos vetores de doenças nas regiões frias e temperadas, ao avanço da desertificação e ao desapareci-
mento de espécies e ecossistemas, entre muitos outros efeitos que já começam a ser percebidos em todo o continente.

As interfaces menos estudadas na América com relação a energia e saúde pública e ocupacional são as da 
produção, do uso e do destino dos biocombustíveis (de primeira geração e celulósicos), de baterias e pilhas, de 
lâmpadas fluorescentes, de células fotovoltaicas e de geradores eólicos.

A exposição cada dia maior da população a poluentes provenientes do transporte merece atenção especial do 
setor de saúde. Os estudos realizados nas megacidades do Vale do México, em Los Angeles, em Santiago do Chile, 
em São Paulo e em diversas cidades dos Estados Unidos indicam a estreita associação desse setor com a mortali-
dade e a morbidade da crescente população urbana do continente americano.

É necessário continuar com as pesquisas e com as inovações tecnológicas para dotar o meio rural de energia se-
gura e limpa, já que o uso da biomassa em comunidades isoladas exacerba os processos de desmatamento e apresenta 
altos riscos para a saúde por exposição a partículas em grupos vulneráveis, como as crianças, os idosos e as mulheres.

Recomendações para os decisores

A recomendação mais importante para os decisores no setor de energia é no sentido de considerar a avaliação de 
novos projetos e a liberação do uso de energia, principalmente a elétrica e de combustíveis automotores, às externa-
lidades em matéria de saúde pública que cada fonte de energia implica. A internacionalização dos custos da saúde 
ao preço dos combustíveis é indispensável, pois a morbilidade associada a distintos tipos de energia se apresenta 
em prazos cada vez mais curtos, se não imediatos, e com custos muito elevados em atenção médica, ausência e 
produtividade laboral.

O continente americano necessita de um impulso decisivo para que as fontes renováveis de energia ganhem 
espaço, assim como precisa dedicar mais atenção à aplicação de tecnologias de prevenção e controle da poluição 
em fontes de energia convencionais. É necessário, em especial, que as fábricas geradoras de eletricidade ou vapor 
que empreguem combustíveis fósseis tenham equipamentos de controle de partículas, dióxido de enxofre e óxidos 
de nitrogênio, e não é conveniente aprovar novas fábricas de geração elétrica com carvão mineral ou coque de pe-
tróleo se elas não adotarem medidas para a captura de CO2 e seu posterior armazenamento em depósitos geológicos 
seguros. Da mesma forma, é necessária a adoção de combustíveis com baixo conteúdo de enxofre para obrigar o 
setor transporte a adotar conversores catalíticos e/ou filtros de partículas, de acordo com a tecnologia do motor, em 
todos os veículos automotores da América.

Os combustíveis terão maior participação nessa região por suas novas políticas de segurança, soberania e sus-
tentabilidade energética e, portanto, é altamente recomendável que se intensifiquem as pesquisas e o desenvolvi-
mento do etanol celulósico e do biodiesel, de modo que sua produção não entre em concorrência com áreas de 
cultivo dedicadas a produzir alimentos nem expanda a fronteira agrícola a ecossistemas florestais e protegidos.

* Life Cycle Assessment.
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No setor saúde, é importante que se dê importância aos sintomas e às doenças associadas à contaminação 
atmosférica (por exemplo, partículas de ozônio) e da água (por exemplo, mercúrio) derivadas da geração e do uso 
da energia, especialmente da energia proveniente de combustíveis fósseis.

Na área do desenvolvimento urbano e da ordenação territorial, os efeitos da energia e a saúde são mais relevan-
tes a cada dia. É preciso diminuir a exposição da população aos poluentes da indústria setorial, bem como a riscos 
por vazamento, explosões ou derramamento de combustíveis. Nas áreas urbanas, é muito comum a convivência 
prédio com prédio, de infraestrutura energética e zonas residenciais, o que nem sempre é conveniente. Por outro 
lado, novas políticas de ocupação de território são necessárias, em função, sobretudo, dos fenômenos associados 
à mudança climática: menor urbanização e desenvolvimento de infraestrutura de proteção em zonas vulneráveis 
(por exemplo, encostas, margens de rios, área semidesérticas, etc.) e também aplicar programas a longo prazo para 
adaptá-los a novas circunstâncias climáticas, particularmente em Estados ilhéus, áreas tropicais e regiões que 
dependem dos ciclos anuais de degelo de zonas montanhosas e glaciais.

No caso da energia doméstica, cabe retomar a preocupação levantada por Eva Rehfuse, que menciona que 
esse é um problema que afeta a muitos setores e tende a se perder nas sendas das responsabilidades. É um pro-
blema de energia, mas não uma preocupação tradicional do setor de energia; é um problema de saúde, mas so-
mente uma parte da resposta corresponde ao setor de saúde; é um problema ambiental, mas o setor do ambiente 
costuma estar muito isolado para efetivar as soluções.15 Essas circunstâncias mostram a necessidade de estreitar 
laços entre as dependências de energia, o ambiente e as questões de saúde para enfrentar os problemas impostos 
pelo setor. 

As cidades têm um grande potencial para reduzir o uso de energia e as emissões de CO2. Atualmente, os cen-
tros urbanos contribuem com 70% dessas emissões relacionadas à energia; entretanto, há três áreas-chave em que 
as políticas dos governos locais têm uma influência significativa para conseguir reduções de energia e CO2

28:

•	 A promoção do uso de tecnologia de produção integrada.
•	 A melhoria dos meios de transporte de passageiros.
•	 A eficiência energética em edifícios e residências.

Finalmente, é necessário romper o círculo vicioso da pobreza e da falta de energia nos países em desenvolvi-
mento mais pobres da região, especialmente no Haiti, Caribe e países da América Central, cujos recursos energéti-
cos são muito limitados e dependem de alianças regionais para garantir o abastecimento.
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Introdução

Sem dúvida, um dos problemas mais graves apresentados pela maior parte dos povos dos países latino-ameri-
canos e caribenhos é a deterioração da sua qualidade de vida, produto da pobreza e da falta de oportunidades 

oferecidas pelo sistema político e econômico prevalecente há muitas décadas. As carências em saúde, alimentação, 
educação e segurança enfrentadas por amplo estrato da sociedade são agravadas pelo crescimento populacional, 
particularmente em áreas urbanas, e pelas limitadas oportunidades para aumentar os níveis de renda das classes 
sociais mais pobres. No contexto atual, tornou-se titânica qualquer ação governamental que pretenda levar os ser-
viços básicos às áreas marginalizadas. Como resultado, o abastecimento de água potável e a eliminação de águas 
residuais não foram fornecidos no ritmo necessário para assegurar a proteção da saúde pública e a preservação do 
ambiente e dos recursos naturais. Além disso, com muita frequência, o saneamento básico, entendido como a tec-
nologia de mais baixo custo que permite eliminar de forma higiênica os excrementos e as águas residuais e que haja 
um ambiente limpo e saudável, tanto em casa quanto nas proximidades dos usuários, não ocupa posição prioritária 
na agenda governamental e, quando isso acontece, os recursos são, muitas vezes, aplicados de modo ineficiente.

Embora na América Latina e no Caribe tenha sido realizado um grande esforço para dotar de água potável 
um número de novas áreas habitacionais urbanas e de comunidades rurais, os problemas de eliminação e, sobre-
tudo, do tratamento prévio à descarga final foram ignorados, pois, entre outros aspectos, o custo da infraestrutura 
de um sistema convencional é muito elevado. Dessa forma, para responder a uma demanda prioritária da popu-
lação, foram criados outros problemas sanitários e ambientais. Por outro lado, podem ocorrer conflitos pelo uso 
da água, particularmente em áreas onde o recurso não é abundante. Diante dessa situação, é prática comum em 
vários países da região o reúso da água residual bruta na irrigação agrícola, com todos os riscos sanitários que 
isso implica.

A população da América Latina, em 2007, incluindo o Caribe, era de 563 milhões de habitantes (8,5% do 
total mundial). As condições gerais são grandes desigualdades sociais e econômicas. O Produto Interno Bruto 
(PIB) anual dos países da região, em 2007, variou de US$ 560 (Haiti) a US$ 8.350 (Chile) e US$ 8.340 (México) 
por habitante.1 Nesse contexto de escassos recursos econômicos, os países da região enfrentam um atraso his-
tórico em matéria de serviços, em particular os relacionados com o saneamento básico e a saúde.

De acordo com cifras do Banco Mundial,1 91% dos habitantes da América Latina e do Caribe têm acesso à 
água potável, segundo o tolerante critério do Programa Conjunto de Monitoramento (OMS-Unicef) dos Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que indica disponibilidade de 20 litros por pessoa em um raio de  
1 km. Por sua vez, o acesso ao saneamento melhorado, seja com a rede de drenagem ou os sistemas de trata-
mento e disposição in situ adequados, abrange 78% da população. As cifras mundiais são de 86% e 60%, respec-
tivamente. Essa situação faz com que 51 milhões de latino-americanos e caribenhos não tenham acesso à água 
potável e 124 milhões não contem com meios adequados para o saneamento básico. Nesse contexto, entende-se por 
saneamento melhorado aquele que garante a separação das fezes humanas do contato humano. As instalações que 
não garantem isso são a latrina de vala seca, a latrina suspensa e a latrina de balde.2 
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Como é possível inferir, a falta de serviços de saneamento é um problema ambiental que se traduz na exposição 
ao risco de doenças e de morte de uma importante parcela de habitantes da região. Os excrementos humanos estão 
envolvidos na transmissão de muitas doenças infecciosas, inclusive a diarreia, a hepatite infecciosa, a cólera, a febre 
tifoide, a poliomielite, a criptosporidiose e a ascaridíase, entre outras. De acordo com informação abundantemente 
tratada na literatura técnica, são diversos os mecanismos de transmissão de doenças infecciosas e parasitárias que 
têm a água como origem.3,4 Além disso, ao lado dos tradicionais riscos para a saúde associados à água, aparecem 
novas formas, resultado da convivência da pobreza como o desenvolvimento industrial, tais como a contaminação 
da água e do solo por resíduos tóxicos como metais pesados, praguicidas, solventes químicos e compostos disrup-
tores endócrinos, entre ampla variedade. As zonas pobres e marginalizadas normalmente estão mais expostas a 
esses riscos ambientais, com um efeito potencializador negativo sobre os problemas de saúde que já enfrentam.

Levando-se em consideração os progressos alcançados durante os últimos anos e comparando-se a evolu-
ção dos serviços de saneamento na América Latina e no Caribe com a África e o sudeste da Ásia, a situação de 
cobertura poderia ser considerada aceitável. No entanto, em termos da universalização do serviço, os números 
absolutos são preocupantes, quando se leva em conta que apenas 50% da população estão ligados a sistemas 
convencionais de esgoto sanitário e somente 15% das águas fornecidas são tratadas, em parte, com sistemas de 
tratamento de baixa eficiência.5

Na zona rural, a situação é ainda mais crítica, pois as condições nas quais o serviço é prestado não se adequam 
às necessidades, e as instalações de fornecimento e de saneamento, muitas vezes, não são operadas de forma ade-
quada. A dispersão das comunidades rurais é o principal problema no fornecimento de serviços, assim como os 
níveis de renda, mais baixos nesse meio. Conforme os números da Organização Mundial da Saúde,6 a população 
que tem acesso a condições de saneamento melhorado na região se localiza predominantemente no meio urbano 
(85%), com apenas 15% no meio rural.

Um importante elemento a ser considerado é que 78% da população nos países da região vivem em centros 
urbanos,7 o que implica a centralização dos serviços, entre eles a coleta da água residual e seu tratamento. O 
aspecto positivo é que o fator de escala favorece os custos por habitante; o negativo é que isso leva à aplicação au-
tomática dos modelos tradicionais do saneamento, concentrando, além disso, os impactos nos corpos receptores.

Diante de tamanho desafio, na região, foram desenvolvidos e convivem, com vários graus de sucesso, diversos 
modelos de gestão do serviço de água e saneamento. Avançou-se muito na compreensão de que, para que os siste-
mas sejam sustentáveis a longo prazo e que seus benefícios sejam mantidos ao longo do tempo, é essencial a atenção 
aos componentes da política pública e da participação cidadã que têm esse tipo de serviços. Assim, os modelos de 
gestão adequados à realidade de cada caso, compatíveis com as capacidades locais, que garantem a participação, 
a intersetorialidade e a eficiência financeira e administrativa, são um requisito inevitável para que as ações com 
relação à água e ao saneamento não fiquem limitadas à execução das obras e, com isso, minimizem os benefícios 
para os usuários.

Água: um recurso em perigo

A demanda por água cresce rapidamente com a expansão demográfica, a atividade industrial e o turismo. A irriga-
ção agrícola (o uso que demanda mais água) continua aumentando.8-11 Semelhante pressão sobre o recurso hídrico 
é acentuada pelo fato de que muitos padrões atuais de uso da água são insustentáveis. A extração dos aquíferos em 
índices mais altos do que os proporcionados pela recarga é um fator de agravamento particularmente importante e 
há, em geral, um grande desconhecimento sobre os limites naturais nesse aspecto. No mesmo sentido, as crescentes 
taxas de desmatamento podem estar contribuindo para os severos ciclos anuais de inundação. Os recursos de água 
doce são prejudicados e, ao mesmo tempo, a demanda por água aumenta. Especialmente nas zonas áridas e semiá-
ridas, houve um aumento na disputa por recursos hídricos escassos.

A região latino-americana é extremamente rica em recursos hídricos. Entretanto, há um desencontro entre a 
localização dos recursos hídricos e a presença dos principais assentamentos humanos. Sessenta por cento da po-
pulação da América Latina e do Caribe estão concentrados em 20% do seu território, onde estão apenas 5% do recurso 
hídrico da região. Por outro lado, os rios Amazonas, Orinoco, São Francisco, Paraná, Paraguai e Magdalena transpor-
tam mais de 30% da água superficial continental do mundo. Em contraste, dois terços do território são classificados 
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como áridos ou semiáridos, os quais incluem grandes partes do centro e do norte do México, o nordeste brasileiro, o 
norte da Argentina e do Chile e o altiplano da Bolívia e do Peru.12 A ilha de Barbados, no Caribe, está entre os países 
mais áridos do mundo, e os estados insulares dessa sub-região têm uma quantidade de recursos hídricos disponível 
por habitante consideravelmente inferior à de outros grupos insulares no mundo: apenas 13,3% da quantidade exis-
tente no Oceano Índico e 1,7% da existente no Pacífico Sul.13

Os problemas regionais de disponibilidade de água estão aumentando, particularmente nos países com impor-
tante proporção de territórios áridos. Em 1995, o México era o único país do continente americano que consumia 
mais de 10% da água doce disponível no seu território, mas agora tanto o México como o Peru utilizam mais de 
15% das suas reservas totais a cada ano, localizando-se na categoria de países com pressões “moderadas” de dispo-
nibilidade desse recurso.14

Diante da falta de um saneamento apropriado e integral, a principal causa da contaminação da água é a des-
carga direta dos resíduos domésticos e industriais em corpos de água superficiais ou sobre o terreno, com o risco de 
contaminar o aquífero subjacente. Os riscos para a saúde associados às fontes industriais aumentam em função da 
possível presença de compostos de natureza tóxica, cancerígena ou mutagênica, normalmente ausentes nas descargas 
municipais. A isso se soma a inadequada disposição final dos resíduos sólidos urbanos, que geralmente acabam 
tendo impacto sobre a qualidade da água superficial ou subterrânea.

A distribuição geográfica da contaminação da água na região está diretamente relacionada com a existência 
de médias e grandes cidades. Além da concentração populacional e da produção industrial que ocorre nesses 
assentamentos, outros fatores importantes interferem: o crescimento nos sistemas de esgoto convencionais que 
não é acompanhado pela infraestrutura de tratamento correspondente; a intensificação do uso agrícola da terra 
próxima das áreas metropolitanas; as mudanças na estrutura econômica, com ênfase crescente na manufatura; a 
concentração da enxurrada proveniente de áreas pavimentadas nas zonas urbanas em desenvolvimento; e o manejo 
inadequado dos resíduos sólidos que terminam em lixeiras a céu aberto ou diretamente nos leitos dos rios, entre 
outros fatores.

De importância particular na contaminação de águas subterrâneas é a lixiviação devida ao uso e disposição 
inadequados de metais pesados, químicos sintéticos e resíduos perigosos. A quantidade desses compostos que 
chega às águas subterrâneas proveniente dos aterros sanitários e outras fontes não pontuais (enxurrada, infiltração 
em zonas agrícolas) parece estar sendo duplicada a cada 15 anos na América Latina.14

O esgotamento de aquíferos e a intrusão da água salgada também são importantes fontes de contaminação de 
águas subterrâneas. O problema da salinização é especialmente crítico nos pequenos estados insulares do Caribe, 
nos quais existe uma disponibilidade limitada de águas subterrâneas, com risco de serem afetadas pela intrusão 
salina. Uma ameaça ainda não devidamente avaliada é a que representa a mudança climática nessa área, devido à 
intensificação das secas e à elevação do nível do mar.

Os sedimentos produzidos pela erosão e pelos contaminantes na descarga de resíduos domésticos, industriais e 
agroquímicos estão entre as principais causas da deterioração da qualidade da água. Com o crescimento da indús-
tria, da área agrícola e da população, crescem também os custos ambientais e econômicos do fornecimento de água 
tradicional. De fato, o custo do fornecimento de água nas cidades está aumentando continuamente, com exemplos 
drásticos nas grandes e crescentes áreas urbanas. Na Cidade do México, a água é bombeada até alturas maiores que 
1.000 metros, a partir de 130 quilômetros de distância, para que chegue ao Vale do México, e, em Lima, a conta-
minação nas bacias superiores aumenta o custo do tratamento em cerca de 30%. Observou-se também o alto custo 
pela dessalinização no Caribe.13

A disponibilidade da água foi um fator fundamental para o desenvolvimento da irrigação agrícola em toda a 
região. A área irrigada na região é de 18,3 milhões de hectares,15 que representam 0,9% do território regional. Essa 
atividade demanda uma média de quase 75% do volume de água doce aproveitada na região,16,17 embora haja países 
com porcentagens menores, como o Brasil (60%), Cuba (50%), Venezuela (47%) e Colômbia (36%). No entanto, 
a salinização e o alagamento estão reduzindo a produtividade de quarenta anos de investimento em irrigação em 
países como o México, o Chile e a Argentina.18 Em muitos casos, a diversificação agrícola requer maior irrigação, o 
que aumenta a pressão sobre as fontes disponíveis.

Os problemas ambientais que afetaram a disponibilidade e a qualidade da água nas áreas urbanas nas últimas 
décadas persistem, pois continuam sendo construídas moradias em áreas sensíveis, como nas altas ladeiras nas 
partes superiores das zonas de captação de água e muito perto dos aquíferos.
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Em suma, os recursos hídricos da região estão ameaçados ou foram consideravelmente afetados, particular-
mente nas áreas onde a população e a atividade industrial estão concentradas. Além disso, a limitada disponibi-
lidade de água já enfrentada por grandes áreas da região é ainda mais pressionada pela falta de infraestrutura de 
saneamento, o que resulta em um impacto negativo da sua qualidade e agrava a situação.

Água e saneamento: fatores determinantes para se aumentar  
a saúde na região

O uso de água contaminada para beber e tomar banho propaga diversas doenças infecciosas. Além disso, a falta de 
água nos lares gera condições de higiene inadequadas que se tornam propícias para o desenvolvimento de outra 
série de doenças, comumente associadas à pobreza e à marginalização. Vários países da região convivem com 
algumas dessas doenças ou desenvolvem surtos que afetam os pobres urbanos em particular. As doenças que têm 
uma estreita relação com a água podem ser divididas em quatro categorias:

a) Doenças causadas pelo consumo de água contaminada por resíduos humanos, animais ou químicos. Dentre 
elas estão o cólera, a febre tifoide, a shigelose, a giardíase, a disenteria, a poliomielite, a meningite, a hepatite 
A e E e a diarreia. A maioria delas pode ser prevenida com um manejo adequado de excrementos e águas 
residuais. A diarreia merece destaque especial, pois a OMS calcula que cerca de 1,8 milhão de pessoas, das 
quais 90% são crianças menores de 5 anos, morram por doenças diarreicas anualmente, principalmente nos 
países em desenvolvimento.19 Para a América Latina e o Caribe, cerca de 80 mil crianças menores de 5 anos 
morrem por essa causa. Por sua vez, o principal contaminante químico tóxico presente em águas de consumo 
é o arsênico. Na América Latina, estima-se que aproximadamente 4,8 milhões de habitantes estejam expostos 
ao arsênico por meio da água de beber, o que constitui um problema de saúde pública (Esparza, Castro de, 
2004). Os estudos toxicológicos e epidemiológicos confirmam que a ingestão crônica de arsênico na água 
gera lesões na pele, como a hiperpigmentação e a hiperqueratose palmoplantar, desordens do sistema ner-
voso, diabetes melito, anemia, alterações do fígado, doenças vasculares e câncer de pele, pulmão e bexiga, 
este último, sobretudo, nas crianças.20

b) Doenças com base na água, aquelas causadas por organismos aquáticos que passam uma parte do seu ciclo 
vital na água, contaminada ou não, e outra parte como parasitas de animais. Dentre estas, estão a doença 
causada pela larva de Guiné, a paragonimíase, a clonorquíase e a esquistossomose. Os causadores dessas 
doenças são uma variedade de larvas de tremátodos, tênias, lombrigas intestinais e nemátodos, denominados 
coletivamente helmintos, que infectam o homem. Embora essas doenças normalmente não sejam mortais, 
impedem que as pessoas levem uma vida normal e minam sua capacidade de trabalhar.

c) Doenças de origem vetorial relacionadas com a água, transmitidas por vetores, como os mosquitos, que são 
criados e vivem perto de águas contaminadas e não contaminadas. Milhões de pessoas sofrem com infecções 
transmitidas por esses vetores que infectam o homem com malária, febre amarela, dengue, doença do sono e 
filariose. A incidência dessas doenças parece estar aumentando, pelo fato de, entre várias razões, as pessoas 
estarem desenvolvendo resistência aos medicamentos que ajudam a combater a malária e de a mudança 
climática estar criando novos locais para criadouros.

d) Doenças vinculadas à escassez de água, intimamente ligadas à falta de higiene dela decorrente que incluem o 
tracoma, o tétano, a conjuntivite e algumas doenças da pele. Essas doenças avançam pelo mundo, mas podem 
ser controladas com a melhora da higiene. Por isso, é imprescindível dispor de um abastecimento adequado 
de água potável.

A coleta de excrementos e das águas residuais das áreas habitadas e a adequada destinação final destes são 
medidas indispensáveis para se assegurar condições mínimas para a saúde pública. A esse respeito, é citado em 
OMS/Unicef2 que os leitores do British Medical Journal determinaram que o saneamento era o “avanço médico 
mais importante desde 1840”. Contudo, em nível mundial, somente 62% da população têm acesso ao saneamento 
melhorado. Na América Latina e no Caribe, embora a cobertura desse serviço seja relativamente importante na 
região (78%), o esgoto convencional só chega a pouco menos de dois terços dessa população (48%), e o restante 
dela (30%) conta apenas com latrinas ou fossas sépticas.5,21 De qualquer forma, como já foi visto, o tratamento 
das águas residuais municipais é ainda muito limitado, pois somente 15% do caudal captado pelos sistemas de 
esgoto são tratados.
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Quanto à qualidade da água fornecida à população, em grande número de países da região são reconhe-
cidas as deficiências nesse aspecto, principalmente pela inadequada operação e manutenção dos sistemas de 
água, que obedece a diferentes fatores de ordem técnica, econômica, social e/ou político. Observa-se uma 
ausência determinante na implementação dos programas de vigilância da qualidade da água por parte das 
autoridades nacionais de saúde, que concentra seus maiores esforços nas comunidades urbanas e que, nas 
rurais, é baixa ou inexistente. Sobre isso, existe uma preocupação da OPAS/OMS com relação às más con-
dições que imperam em muitos dos lares, majoritariamente pobres, da região que não possuem uma ligação 
de água dentro do domicílio. Um estudo realizado na Nicarágua para avaliar a qualidade de água própria 
para o consumo nos lares,22 baseado em uma metodologia de amostragem estratificada e por conglomerados 
de múltiplos indicadores (MICS) da OMS/Unicef, destacou que 89% das amostras apresentaram bactérias 
coliformes termorresistentes.

Para apoiar os programas de vigilância e controle de qualidade da água, vêm sendo promovidos e implemen-
tados os Planos de Segurança da Água (PSA) em vários países da região das Américas. Esse método consiste em 
um planejamento integral baseado na avaliação e no manejo do risco para a saúde, com o objetivo de otimizar a 
segurança da água potável, acompanhando desde a fonte até a sua chegada ao consumidor, a fim de proteger a saúde 
da população. Esse tema será abordado em uma seção adiante.

Com relação às tecnologias de tratamento de águas residuais municipais aplicadas na América Latina e no 
Caribe, estas são, em sua maioria, lagoas de estabilização, seguidas pelo processo de lodos ativados. Segundo dados 
do Cepis23 para vários países da região (Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Nicarágua, Paraguai, Peru 
e República Dominicana), no total de 252 instalações de tratamento foram contabilizados dez sistemas de lodos 
ativados (525 L/s), 158 lagoas de estabilização (4.851 L/s) e 27 lagoas combinadas (3.304 L/s). No México, embora 
as lagoas representem o maior número das instalações (38%), são os lodos ativados que têm a maior capacidade de 
tratamento (46% do caudal total tratado de 79,9 m³/s) com 24% dos sistemas.24

Por sua vez, o Chile optou por sistemas mecanizados como os de lodos ativados, pois, contando, em 
1998, com um total de 81 estações de tratamento com uma cobertura de 17%, das quais 75% eram lagoas de 
estabilização,25 passou, em uma década, a contar com 77% das estações de tratamento tipo lodos ativados e 
nenhuma nova lagoa de estabilização. Em 2010, o Chile deverá alcançar uma cobertura de praticamente 100% 
no tratamento das suas águas residuais municipais. O plano de ampliação da cobertura de tratamento conside-
rado pelas empresas sanitárias chilenas, com participação privada majoritária, mostra que a via tecnológica é 
convencional e mecanizada, apesar dos altos custos de investimento e de operação requeridos pelos processos 
de lodos ativados.

Como será apresentado na seção seguinte, as necessidades financeiras para cobrir o fornecimento de água 
potável e saneamento são enormes. Diante do fracasso dos programas mundiais e regionais para reduzir significati-
vamente a parcela da população sem acesso a esses serviços básicos e diante das novas metas, é evidente que precisa 
ocorrer uma mudança radical nas formas como o problema tem sido abordado.

Foi demonstrado o impacto que o investimento em água e saneamento tem sobre a saúde. Em vários países 
em desenvolvimento, as ações no setor podem ser custo-efetivas ou muito custo-efetivas com base na classificação 
da Comissão sobre Macroeconomia e Saúde.26 O primeiro caso refere-se ao custo anual de menos de três vezes o 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita para cada Daly – disability-adjusted life year – evitado; no segundo caso, 
o custo anual é menor que o PIB per capita.27 O mesmo pode ser concluído para as intervenções domiciliares que 
resultam em melhoria da qualidade da água.28 Além disso, estimou-se que essas ações apresentam uma relação 
custo-benefício muito favorável, considerando-se que o retorno de uma unidade monetária investida pode variar 
de cinco a 46 nos países em desenvolvimento.

A economia de gastos resulta de: a) benefícios diretamente relacionados com a saúde, ou seja, custos de 
atendimentos à saúde e outros tipos são evitados, pois ocorrem menos casos de doenças gastrointestinais; 
b) benefícios econômicos indiretos relacionados com a saúde e que estão associados a aumentos na pro-
dutividade; e c) benefícios não relacionados com a saúde, como o tempo investido quando não se dispõe 
de instalações de água e de saneamento próximas. Economicamente, esse último fator é o que representa o 
maior impacto.29

A figura 16.1 apresenta graficamente a relação entre o acesso a serviços de água e saneamento e a mortalidade 
infantil para alguns países do continente americano.

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   373 17/10/2011   13:26:14



374 Determinantes ambientais e sociais da saúde

FIGURA 16.1  Mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) e acesso à água potável e ao saneamento  
(em porcentagem de população) na América Latina
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Fonte: Dados de 2009. Situação das Américas. Indicadores Básicos 2009. Organização Pan-Americana de Saúde. OPS/HSP/HA/09.01.

As metas de desenvolvimento do milênio: um passo firme para a 
universalização do acesso à água e ao saneamento

Nos últimos anos, diversas metas para atender à carência no abastecimento de água e de saneamento básico foram 
apresentadas por organismos internacionais e por governos nacionais. Todas elas foram muito ambiciosas e muitas 
não se cumpriram. Em setembro de 2000, a Assembleia das Nações Unidas apresentou as Metas de Desenvolvimento 
do Milênio – MDM (Millenium Development Goals). A 7a meta, particularmente, busca garantir a sustentabilidade 
ambiental e a 10a meta refere-se especificamente à água e ao saneamento: reduzir pela metade o número de pessoas 
sem acesso à água potável e ao saneamento adequado em 2015, considerando-se a situação de 1990 como base.

De acordo com a 10a meta, a América Latina e o Caribe deverão aumentar a parcela da sua população com 
acesso à água potável, de 84% no ano de 1990 para 92% em 2015. Para o “saneamento adequado”, o desafio é ainda 
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maior, porque as cifras devem passar de 68% para 84%. Esse aumento no serviço significará maior demanda de 
infraestrutura de saneamento, quer seja do tipo convencional ou in situ. Quando se considera o tratamento das 
águas residuais captadas pelo sistema de drenagem, o passo necessário seria enorme: de 15% a 57% em cobertura.

É preciso reconhecer que a 10a meta das MDM é relativamente modesta para a América Latina, pois para 2007 
já se contava com uma cobertura de 91% para água potável, mas a meta é de 92%. Deve-se lembrar que, desde 1980, 
quando a ONU declarou a Década Internacional da Água e do Saneamento, a universalização do acesso à água 
para 1990 já havia sido contemplada. No entanto, essa meta esteve longe de ser cumprida, em grande parte devido 
aos problemas financeiros que o mundo enfrentou nessa década (que chegou a ser chamada a década perdida). 
Atualmente, a América Latina mostra avanços que permitem prever o cumprimento da meta relacionada ao abas-
tecimento da água antes do tempo na maioria dos países, o que indica que essa região poderia ter-se comprometido 
com cifras mais ambiciosas. Entretanto, o monitoramento periódico das Nações Unidas para as MDM reconhece 
que o cumprimento da meta para o saneamento precisará intensificar os esforços até agora empreendidos.30 Além 
disso, é importante destacar que os indicadores para o acompanhamento da 10a meta pelo Programa Conjunto de 
Monitoramento da OMS/Unicef não consideram os custos, a continuidade do serviço, a quantidade nem a qua-
lidade da água na fonte ou nos lares. Em particular, o critério utilizado para avaliar o acesso à água é, como já se 
mencionou, negligente, ao indicar disponibilidade de 20 litros por pessoa em um raio de 1 quilômetro.

Os investimentos estimados para se avançar no cumprimento das MDM são numerosos e demandam um 
grande esforço para as economias dos países da região. Em 2000, o Banco Mundial estimou que serão necessários 
US$ 800 milhões anuais para que se atinja a 10a meta das MDM em matéria de abastecimento de água e 1,5 bilhão 
anuais para saneamento (US$ 12 bilhões e 22,5 bilhões acumulados para o ano de 2015, respectivamente, somando 
34,5 bilhões). O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) calculou, em 2005, que os investimentos neces-
sários para recuperar a carência de água e saneamento na América Latina chegam a US$ 65 bilhões, e, se o objetivo 
for apenas cumprir a 10a meta das MDM, então o investimento seria da ordem de US$ 27 bilhões. Por sua vez, Fay 
e Yepes31 calcularam que, para simplesmente manter a demanda do serviço de água e saneamento para a Amé-
rica Latina e o Caribe, seriam necessários US$ 1,9 bilhão anuais entre 2005 e 2015 só para a nova infraestrutura 
(20,9 bilhões acumulados). Para a manutenção, o estimado foi US$ 3,2 bilhões anuais (35,2 bilhões acumulados). 
Se a pretensão for a universalização do serviço, os montantes anuais para a nova infraestrutura aumentam para  
US$ 4,3 bilhões (47,3 bilhões acumulados), o que representa 0,12% do PIB da região, distribuído em dois terços 
para o saneamento e um terço para o abastecimento, de acordo com os mesmo autores.32

Todavia, apesar dos avanços obtidos na região nos últimos anos, em parte devido ao contexto político das 
MDM, persistem deficiências de manutenção nos sistemas existentes: a água pode chegar ao usuário em quanti-
dade, mas não na qualidade adequada nem de forma contínua. Além disso, a existência de esgotos não está asso-
ciada à infraestrutura para o seu tratamento antes da sua descarga no meio receptor.

A gestão integrada da água

A água tem a característica de poder ser reutilizada em certo número de casos em série, um depois do outro, através 
dos quais sua qualidade vai se deteriorando. Entre cada etapa pode estar uma operação de tratamento para garantir 
seu reúso adequado. Essa diversidade de usos potenciais deve levar a um manejo racional do recurso, considerado 
um bem escasso, com diferentes custos em função do grau de qualidade apresentado. Esse enfoque, com o apoio 
financeiro, tecnológico e organizacional adequados, é uma opção viável, ou indispensável no caso de escassez do 
recurso, para que se obtenha níveis de cobertura do serviço da água potável próximos a 100%, sem limitar, por 
outro lado, outras atividades produtivas, de serviços ou de recreação, que precisam de água.

A água, ao se transformar em um recurso limitado, muda drasticamente seu valor, ao passar da percepção de 
gratuidade que geralmente existe ao de um insumo vital e pelo qual pode ser paga qualquer soma, sujeita à oferta 
e à demanda. Nessas situações de escassez, um enfoque de administração integral do recurso, que leve em conta as 
desigualdades sociais, torna-se indispensável.

A tecnologia desenvolvida para o tratamento de águas residuais de todo tipo é enormemente variada e pode ser 
integrado um complexo de tratamento para se obter qualidades de água específicas, que seja ao menos tecnicamente 
possível. No entanto, a relativa disponibilidade do recurso da água na maioria dos casos faz com que o custo desse 
insumo seja baixo ou mesmo, por questões sociais e políticas, subsidiado. Nessa situação, o tratamento de águas resi-

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   375 17/10/2011   13:26:15



376 Determinantes ambientais e sociais da saúde

duais com a finalidade de reúso estará limitado pela sua factibilidade econômica quando não consegue produzir água 
tratada com custos competitivos, capaz de motivar o usuário a optar por um insumo com qualidade inferior ao do 
primeiro uso. Por isso, a concepção de um programa de reúso deve abordar o problema técnico e o problema econô-
mico, com o objetivo de conseguir uma estrutura de tarifas que recupere o custo real do serviço de abastecimento de 
água. Está claro que, para conseguir a viabilidade econômica, é preciso estabelecer um custo real para a água e tender 
à redução dos atuais subsídios, limitando a sua aplicação a quem realmente necessite deles.

Em muitos países da região, as águas residuais são aproveitadas, em sua maioria, sem tratamento, na irrigação 
agrícola de grandes extensões de terra. Estima-se que, na América Latina, pelo menos 510 mil hectares sejam irri-
gados com águas residuais brutas,17 principalmente no México (260 mil ha), na Colômbia (26 mil ha) e no Peru (8,4 
mil ha). Moscoso et al.33 estimam em mais de dois milhões de hectares as irrigações na região com águas residuais sem 
tratamento adequado. O aproveitamento das águas residuais municipais na irrigação agrícola é uma característica 
própria de países em desenvolvimento e, portanto, deve ser abordada com enfoques baseados no conhecimento e 
na experiência local, não necessariamente seguindo os esquemas convencionais. Adicionalmente, diversos tipos 
de reúso da água residual tratada são praticados de forma cada vez menos frequente nos países com escassez do 
recurso e constituíram um elemento básico na gestão sustentável da água.

Nesse contexto, cresceu o debate sobre a aplicação do conceito da gestão integrada das águas urbanas, como 
um meio para fazer com que a gestão da água seja mais adequada nas cidades, tanto do ponto de vista econômico 
quanto social e ambiental. Tal estratégia permitiria acabar com a frequente fragmentação na gestão da água, bem 
como visualizar e gerir de forma conjunta o abastecimento de água, o saneamento, o manejo das águas pluviais, 
a irrigação urbana e até o manejo dos resíduos sólidos, entre outras formas como a água pode estar presente nas 
cidades. Esse modelo tem importantes implicações tecnológicas, pois indica, por exemplo, estratégias de reaprovei-
tamento de águas da chuva no uso doméstico e no uso público, a retenção das águas da chuva para prevenir inun-
dações e o reúso das águas residuais, além de uma discussão mais adequada sobre os falsos sistemas separadores 
absolutos (sistemas que foram desenvolvidos para receber apenas águas residuais e que, na prática, admitem águas 
pluviais) que existem na maioria das cidades da região latino-americana e caribenha. Por outro lado, há também 
implicações político-institucionais na forma como a água é administrada em nível municipal.

Uma experiência que apoia a gestão integrada pode ser observada no Brasil, com a aprovação da nova legislação 
nacional em 2007, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, entendido como o abastecimento de água, o 
esgoto sanitário e o manejo das águas pluviais e dos resíduos sólidos. Essa definição pode trazer importantes impli-
cações para a gestão integrada dos serviços, considerando que os prestadores e os reguladores serão crescentemente 
estimulados para que os quatro componentes atuem em conjunto, e não que o abastecimento de água seja feito de 
maneira separada, ou, quando muito, em água e drenagem, como é a tradição no Brasil e na região da América La-
tina. A legislação brasileira prevê instrumentos como a elaboração de planos municipais de saneamento básico nos 
quais sejam integrados os serviços de água e de resíduos sólidos. Desse modo, as relações entre os serviços poderão 
ser mais bem incorporadas e será possível resgatar seu importante papel na promoção da saúde pública, deixando 
em um plano mais secundário a visão mercantilista dos prestadores. Por outro lado, o incentivo à intersetorialidade, 
também incluído na nova legislação brasileira, potencializará a integração do setor de saneamento básico com os de 
saúde pública, planejamento urbano, ambiental e de recursos hídricos, entre outros.

Os modelos de gestão do serviço de água e saneamento na 
América Latina e no Caribe

Para que um serviço de saneamento básico possa atingir o seu objetivo final, atender a população de forma univer-
sal, com qualidade e protegendo a saúde das pessoas, é cada vez mais aceito o fato de que é insuficiente obedecer 
aos requisitos técnicos, pois os aspectos de política pública, gerenciais e de participação cidadã são igualmente 
importantes. De nada servirá um sistema concebido de forma inapropriada, criado e construído conforme as téc-
nicas modernas e que opere corretamente, se o serviço não for organizado para assegurar a sua sustentabilidade 
econômica, operacional, sanitária e ambiental. Para embasar essa afirmação, na tabela 16.1 é apresentada a ava-
liação desenvolvida pelo UN-Habitat – Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos34 sobre as 
causas que contribuem para que sejam apresentados um abastecimento de água e uma rede de esgotos sanitários 
inadequados nas áreas urbanas. As limitações para um serviço seguro incluem fatores relacionados não apenas com
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TABELA 16.1  Causas do abastecimento inadequado de água e rede de esgotos sanitários em áreas urbanas34

Causas subjacentes 
(ações regional, nacional 

e internacional)

Causas contribuintes 
(ação da cidade 

ou do município)

Causas proximais 
(ação domiciliar 

ou da vizinhança)

•	 Os governos nacionais não dão apoio 
(por opção política, pelo efeito do en-
dividamento etc.).

•	 As agências internacionais não dão  
apoio.

•	 Escassez de água.
•	 Rápido crescimento populacional, supe-

rando o esforço para fornecer os serviços.
•	 Instituições locais (municipais) não 

efetivas.
•	 Recusa das instituições a atuar nos  

assentamentos informais.

•	 Limitada capacidade dos habitantes 
para pagar os serviços.

•	 Situação ilegal de assentamentos.
•	 Limitações das residências e comuni-

dades em ações de autoconstrução das 
instalações (muitas vezes, por indispo-
nibilidade local de água).

as soluções técnicas, mas também, majoritariamente, com a inexistência de políticas nacionais e locais adequadas, 
a falta de planejamento voltado para a universalização dos serviços, as políticas tarifárias inapropriadas que não 
garantem o acesso dos pobres aos serviços e a desarticulação das políticas urbanas, entre outros fatores.

Há muitos registros, na América Latina, de fracassos nos sistemas de saneamento básico devidos a modelos de 
gestão inadequados, que acarretam o mau atendimento da população, a exclusão dos mais pobres e, sobretudo, a 
insustentabilidade dos serviços ao longo do tempo. É simbólico, por exemplo, o caso de Guayaquil, Equador, onde, 
embora tenham sido apresentados esforços de uma gestão adequada, um estudo detalhado constatou a presença de 
uma parte significativa da população, exatamente aquela mais pobre, sem acesso à água canalizada.35 Entre outros 
fatores, o autor do estudo identifica em Guayaquil uma lógica “produtivista”, por parte dos gestores, que dificulta o 
acesso dos pobres ao serviço.

Diversos modelos de gestão e várias naturezas de prestadores de serviço conviveram na região. Anteriormente, 
na década de 1970, prevalecia a gestão local, com grande desenvolvimento dos municípios e pouca atenção dos 
governos nacionais para colocar em prática os projetos nacionais. Nas décadas de 1970 e 1980, foi iniciado um pro-
cesso de centralização dos serviços em entidades nacionais ou estatais/provinciais.21,36 Posteriormente, na década 
de 1990, começou a indução, pelas instituições financeiras internacionais, para a privatização dos serviços, com 
diversas modalidades.37 Atualmente, diversos modelos convivem na região, fruto da dinâmica social e política de 
cada país, província/estado ou município.

Na época, não foram realizados estudos detalhados que comparassem os diferentes modelos de gestão com 
relação ao seu efeito para a saúde. Um estudo na Alemanha revelou que a privatização teve como resultado uma 
elevação dos riscos de transmissão de compostos cancerígenos pela água.38 A princípio, esse problema pode ocorrer 
sempre que a lógica produtivista superar o papel social e de saúde pública que se deveriam cumprir prioritaria-
mente com os serviços de água. Em todo o caso, considerando-se que a experiência de privatização dos serviços de 
água na América Latina já tem cerca de duas décadas, seria conveniente promover o desenvolvimento de estudos 
comparativos sobre o efeito dos diversos modelos de gestão para a saúde.

Há um número elevado de serviços de saneamento básico prestados por operadores públicos locais, com maior 
ou menor suporte dos governos nacionais. Embora certamente se possa observar que existem serviços com aspec-
tos inadequados na sua prestação, como o exemplo citado de Guayaquil na década de 1990, também foram registra-
dos exemplos notáveis de experiências bem-sucedidas, como aquelas de Porto Alegre e Bogotá,39 assim como parte 
de um conjunto de outras experiências ocorridas no Brasil.40

Também existe um número de registros sobre experiências comunitárias bem-sucedidas, como na Nicarágua 
e na Argentina (Moreno, Buenos Aires),41 na Bolívia e nas cooperativas argentinas,39 bem como cooperativas para 
o saneamento rural no Chile e na Argentina. Uma experiência mais recente, que merece especial atenção, dado o 
seu potencial de mudar o padrão de cobertura do país, são as Mesas Técnicas da Água na Venezuela (Lacabana e 
Cariola, comunicação pessoal). Trata-se de organizações canalizam a participação da comunidade de forma per-
manente com a finalidade de obter, melhorar e vigiar um serviço de água e saneamento de qualidade para os seus 
assentamentos, assim como para moldar uma cultura da água e do saneamento que valorize e cuide do recurso e 
do ambiente. São constituídas como o elo entre as instituições e as comunidades, de forma que se encarregam de 
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convocar as reuniões com os técnicos e de difundir a informação que é gerada no processo. Essas experiências de 
organização comunitária representam um potencial interessante de organização sustentável dos serviços, mas, em 
geral, dependem de fontes externas de recursos e de assistência técnica especializada. Por essa razão, um requisito 
indispensável nessas experiências é o suporte do Estado.

Outro modelo de gestão que merece destaque por sua importância em alguns países é o denominado modelo 
centralizado, no qual províncias/estados ou até mesmo nações são responsáveis pelo fornecimento do serviço. O 
modelo de empresas nacionais está mais presente nos pequenos países que têm um modelo unitário de governo, 
como o Paraguai, o Uruguai, a Guiana, a Costa Rica e várias nações caribenhas. Por outro lado, o modelo provincial 
foi implantado no Brasil por meio do Planasa – Plano Nacional de Saneamento36 – e prevalece também em outros 
países, como a Argentina e o Chile (nesse caso, privado), assim como na Colômbia, no Peru e na Venezuela. No 
Brasil, essa experiência foi objeto de controvérsias, pois, se de um lado as companhias estatais de água e de esgoto 
tiveram algum sucesso na ampliação da cobertura dos serviços, sobretudo de abastecimento de água, de outro 
foram frequentes os conflitos com o poder municipal, que, segundo a Constituição do país, é o titular dos serviços.

No que concerne ao papel dos governos nacionais na área de saneamento, é fundamental destacar que, em vá-
rios países, foi muito valorizado. Em diversas nações da América Central e do Caribe, por exemplo, foram criados 
os institutos nacionais de aquedutos e esgotos, com função gerencial, que deram direção aos organismos operado-
res.21 Por outro lado, os governos nacionais vêm elaborando planos nacionais de água e saneamento, encaminhando 
os esforços do país e, ao mesmo tempo, possibilitando que os governos assumam compromissos que podem ul-
trapassar os períodos dos mandatos governamentais. Deve-se destacar também o papel dos governos nacionais na 
elaboração de normas, como as ambientais, e sobretudo na coordenação dos esforços para a vigilância da qualidade 
da água para o consumo humano. Com relação a este último ponto, uma pesquisa do Ministério da Saúde do Brasil, 
em colaboração com a OPAS e diversas universidades e centros de pesquisas brasileiros, a Usepa e a Inhem/Cuba 
constatou diferenças muito significativas entre o índice de avanço e a natureza das práticas entre os países da região, 
revelando também, neste ponto, as disparidades regionais.42

Quanto à participação privada nos serviços, esta ocorre de diferentes formas, desde a tradicional contratação 
de empresas para o abastecimento de materiais e equipamentos até o desenvolvimento de projetos de engenharia e 
a execução de obras. Como já mencionado, sobretudo a partir da década de 1990 teve início um movimento, incen-
tivado pelos organismos financeiros internacionais, para a privatização da prestação dos serviços, inicialmente com 
duas modalidades principais de participação privada: a aquisição dos ativos das companhias públicas, que ocorreu 
no Chile, e a concessão para a exploração dos serviços por tempo predefinido, modelo que foi propagado pela região 
e adotado na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, no Brasil, no México, em países da América Central e, inclusive, 
nos Estados Unidos. Nesse sentido, é notório o aumento drástico no investimento privado no setor para a América 
Latina, se comparado com os anos anteriores: entre 1984 e 1990, o investimento de fundos privados total foi de 
US$ 297 milhões, mas, entre 1990 e 1997, o valor foi de US$ 25 bilhões, quase cem vezes maior.43

A avaliação sobre o acerto da opção pela participação privada no fornecimento dos serviços, especialmente 
em um ambiente socioeconômico no qual a regulamentação não faz parte da idiossincrasia nacional, é bastante 
controversa, e existem análises que indicam tanto o seu sucesso quanto o seu completo fracasso. Essas limitações na 
regulamentação, depois de quase duas décadas de experiência, tornam evidente um contexto preocupante quanto 
à capacidade do Estado para regular o serviço no ambiente de monopólio que caracteriza o abastecimento de água 
e de saneamento básico. A própria Cepal, no âmbito dos processos de privatização, reconhece erros de cálculo a 
respeito da existência de uma efetiva competição, da consideração das externalidades e da natureza e comerciali-
dade dos serviços sujeitos a transições.44 Por isso, os incentivos implementados no setor de água para favorecer a 
concorrência ou o monopólio podem gerar transferências de rendas indesejadas, sem transparência e explícitas e, 
portanto, fora da avaliação pública. As leis da água e as regulamentações de serviços públicos vinculados a esse setor 
fornecem vários exemplos do que acontece quando os pressupostos da legislação e das regulamentações referentes 
a forças do mercado e aos incentivos para a competição não são aplicados na prática.45

A própria experiência chilena, apresentada como modelo em várias partes do mundo, pode ser interpretada 
como bem-sucedida46 ou como excludente e segregadora,47 além de equivocada no seu princípio de transferir a 
propriedade dos recursos hídricos para mãos privadas.48 Esse modelo encontra um similar apenas no Reino Unido, 
onde foi implementado no contexto da política ultraliberal de Margaret Thatcher, apesar de, nesse país, vários pro-
blemas derivados da opção terem sido claramente identificados na atualidade.49,50
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Com relação às experiências de concessão privada, o colapso de concessões muito importantes na região, como 
as de Buenos Aires, a Grande Buenos Aires e Tucumán, na Argentina; La Paz e Cochabamba, na Bolívia; Atlanta, 
nos Estados Unidos; e em Porto Rico – embora todas elas por diferentes razões –, confirma a tese da incapacidade 
da concessão privada para aumentar o acesso dos pobres, para investir recursos privados e para cobrar tarifas que 
levem em conta a realidade social da população. Essas experiências negativas influenciaram a política das mul-
tinacionais da água de se retirar do continente, apesar de alguns defensores do modelo. Evidentemente, não se 
pode generalizar tal conclusão, mas, ao menos, é possível afirmar que, ao contrário do que propunham as agências 
multilaterais na década de 1990, não será por esse caminho que a região da América Latina e do Caribe alcançará a 
universalização do acesso aos serviços tampouco as Metas do Milênio.

Por fim, é indispensável pontuar a importância da consideração da multidimensionalidade dos aspectos de gestão 
e políticas públicas dos serviços de saneamento e do papel do fator humano nesse contexto. Sobre esse propósito, Jury 
e Vaux51 destacaram que ainda há muito a aprender sobre o comportamento humano no uso da água, o que significa 
reunir informações sobre os determinantes do nível de usos da água, do papel da cultura e da organização dos agentes 
sociais. Tais autores concluem que a pesquisa sobre as instituições foi descuidada nas últimas décadas, embora as ins-
tituições inovadoras sejam parte da solução dos problemas mundiais emergentes relacionados com a água.

Necessidades do setor para que se obtenha a universalização  
do serviço

Diante do desafio de levar melhores condições de saúde e de vida a todos os habitantes da América Latina e do 
Caribe, as soluções para ampliar e melhorar os serviços de água e saneamento devem ser muito inovadoras e ori-
ginadas do profundo conhecimento da problemática específica que a região apresenta. O enfoque convencional 
importado dos países desenvolvidos mostrou as suas limitações, fundamentalmente por exigir somas em investi-
mentos e operação muito elevadas, além de aumentar a dependência tecnológica, e em muitos casos, não resultar 
em sistemas adaptados à realidade regional. Diante desse fato, é imperativo que sejam desenvolvidos e implantados 
procedimentos administrativos, financeiros e tecnológicos que realmente respondam às necessidades e limitações 
dos usuários latino-americanos se o desejo for cumprir as metas do setor. As diversas experiências em vários países 
da região proporcionaram uma valiosa base de opções, que deverá contar indispensavelmente com o apoio decisivo 
da sociedade e com a vontade política dos governos.

Uma análise das legislações em matéria de qualidade da água na América Latina e no Caribe identifica uma 
grande variação entre elas. Apenas quatro países da região (Brasil, Colômbia, México e República Dominicana) 
formalizaram na sua normativa programas de vigilância e controle de qualidade da água para consumo humano 
(Esparza, Castro de, 2008). Embora ainda não existam guias específicos com relação ao desenvolvimento desse tipo 
de programas, muitos países da região informam que aplicam ações relacionadas com o tema, coordenadas a partir 
do setor de saúde, com estrutura e pessoal para o seu planejamento e implementação. Apesar disso, apenas uma 
minoria dos países afirma contar com uma política financeira destinada à gestão desses programas.42

De qualquer forma, a evolução do setor de água em vários países da região foi favorável tanto no âmbito 
político como nos âmbitos empresarial e social. Assim, aumentou-se a consciência da sociedade e dos políticos 
para o reconhecimento do setor de água e saneamento como um elemento indispensável para se alcançar melhor 
qualidade de vida, para preservar a saúde e o ambiente e como um meio eficiente para a redução das desigualdades 
sociais associadas à pobreza. Avançou-se, ainda que de forma desigual, na separação das funções e dos papéis que 
as distintas instâncias envolvidas devem ter na operação do serviço, tais como entidades reguladoras e de controle. 
Já se conta com a experiência de gestão eficiente em vários países e com diversos modelos, o que fundamenta a sua 
reprodução conforme as realidades locais específicas.

Esse marco pode ser considerado propício para realizar programas e ajustes nas políticas tradicionais com o 
objetivo de ultrapassar a 10a meta das MDM em 2015. A meta da região deve ser mais ambiciosa, particularmente 
na área de saneamento, o serviço deve assistir melhor, com a finalidade de chegar, no futuro, à cobertura universal 
em água, saneamento e disposição adequada das águas residuais para os habitantes da América Latina e do Caribe, 
ao que também deveria ser acrescentado o manejo dos resíduos sólidos municipais.

Atualmente, uma valiosa ferramenta para que se obtenha um serviço de abastecimento de água melhor em ter-
mos de qualidade e quantidade são os Planos de Segurança da Água (PSA) ou Water Safety Plans (WSP), iniciativa 
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incentivada pela OMS – Organização Mundial da Saúde.53 Essa ferramenta de gestão da qualidade no serviço de 
água responde a uma recomendação da OMS na terceira edição dos Guias para a Qualidade de Água Potável, pu-
blicada originalmente em 2004, com apêndices em 2006 e 2008.54 Os PSA têm como objetivo geral a caracterização 
de riscos para a saúde nos sistemas de abastecimento de água, o que resulta no melhoramento da qualidade do 
serviço. Os PSA abrangem a sistematização, a avaliação detalhada e a priorização de medidas de controle para miti-
gar os riscos microbiológicos, químicos e/ou físicos inerentes aos perigos enfrentados pelo serviço e pela qualidade. 
Baseiam-se em um monitoramento operacional por meio das múltiplas barreiras ou medidas de controle, que são 
verificadas, validadas e comunicadas de forma contínua.

Um PSA propõe a minimização de falhas por descuido ou erros de administração, além de planos de contingen-
ciamento para responder a problemas no sistema ou eventos de risco imprevisto em um sistema de abastecimento 
de água. Com isso, contribui-se para a melhoria da gestão e da profissionalização de um organismo operador que 
execute um PSA. Os PSA, por procurarem garantir não só a continuidade e a quantidade, mas também a qualidade 
da água fornecida em especial, são uma ferramenta valiosa para melhorar a gestão dos organismos operadores, mo-
tivo pelo qual a sua adoção deve ser fomentada pelas entidades de controle do serviço e da autoridade responsável 
competente. Como valor agregado, estabelece-se a necessidade de envolver outros agentes não tradicionais na vigi-
lância e no controle da qualidade da água, como as autoridades responsáveis pelas bacias, pelo ambiente, pela agri-
cultura, municipais e da comunidade organizada, entre outros, que deverão assumir seu papel e a responsabilidade 
no controle e na garantia das fontes. Por isso, a estratégia dos PSA deverá buscar seu espaço na gestão integrada da 
água nas bacias, como uma ferramenta transcendente para garantir a qualidade da água para o consumo humano.

Por outro lado, considera-se necessário definir claramente, para as regiões latino-americana e caribenha, o 
conceito de acesso aos serviços de água e de saneamento que possa ser considerado minimamente adequado, e 
não simplesmente aplicar as definições adotadas pelo Programa Conjunto de Vigilância do Abastecimento de 
Água e de Saneamento da OMS/Unicef. Esses padrões são extremamente tolerantes, pois consideram satisfa-
tórias soluções tão precárias como o abastecimento de 20 litros de água por pessoa, a longa distância das mo-
radias (1.000 metros), ou sistemas de disposição de excrementos no local, não necessariamente livres de riscos 
sanitários. Dessa forma, a região, de maneira coordenada pelos organismos internacionais relacionados, como a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o Unicef e a Organização dos Estados Americanos (OEA), com a 
participação de instituições financeiras como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
poderia fixar suas próprias definições e indicadores, com o objetivo de ajustar as metas regionais ao avaliar os 
avanços alcançados e ao fixar a universalização do serviço em um prazo em conformidade com as tendências e 
realidades da região.

No âmbito das ferramentas tecnológicas, um exemplo de sucesso sobre o desenvolvimento de tecnologias ade-
quadas para o meio é o Programa de Pesquisa sobre Saneamento Básico (Prosab), que é aplicado no Brasil há dez 
anos (www.finep.gov.br/prosab/index.html). É um caso de continuidade e de trabalho em cooperação que mostra 
que, com uma política de longo prazo, em pesquisa e desenvolvimento podem ser alcançadas metas ambiciosas. 
Nesse caso, foram desenvolvidas tecnologias apropriadas para o Brasil e, portanto, potencialmente aplicáveis na 
América Latina e no Caribe, em matéria de potabilização, tratamento de águas residuais, manejo de lodos e de resí-
duos sólidos urbanos e reúso na agricultura. A maturidade da tecnologia anaeróbica tipo UASB (reator anaeróbico 
do leito de lodos e fluxo ascendente, por sua sigla em inglês). Aplicada ao tratamento de águas residuais domésticas 
a baixo custo, é uma das principais conquistas concretas.

Conclusões e recomendações para os tomadores de decisões

Os países da região da América Latina e do Caribe enfrentam uma carência histórica em matéria de serviços, par-
ticularmente os relacionados com o saneamento básico e a saúde. Apesar de ter sido realizado um grande esforço 
para atender ao fornecimento de água, os problemas de evacuação e, sobretudo, do tratamento prévio à descarga 
final foram ignorados, pois o custo da infraestrutura de um sistema convencional é muito elevado.

Nas políticas públicas da região prevaleceu, inclusive como resultado das diversas metas internacionais como 
as MDM, uma visão mais quantitativa das políticas setoriais, por concentrar os esforços em melhorar os índices de 
cobertura mais que na qualidade do serviço.
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A região já conta com experiências de gestão eficiente, aplicando diversos modelos em vários países, o que 
permite extrapolar e adaptar os casos de sucesso e aprender com os erros, com o objetivo de levá-los a realidades 
locais específicas. A esse respeito, não foram realizados, estudos detalhados que comparassem os diferentes modelos 
de gestão com relação à sua influência sobre a saúde, motivo pelo qual é apresentado como linha de trabalho a 
ser atendida. 

As condições-chave para cumprir e ultrapassar as MDM e superar o enorme desafio enfrentado pela Amé-
rica Latina nessa área podem ser agrupadas em três conceitos: a) colocar em prática as reformas institucionais; 
b) desenvolver capacidades; e c) fomentar a participação da sociedade nos processos de tomada de decisão e 
na governabilidade do recurso. Concretamente, para a 10a meta, podem ser apontadas como necessárias as 
seguintes ações:

Agenda política: 

•	 Colocar a carência em saneamento como prioridade na agenda dos governos;
•	 Entender o serviço de água e de saneamento não como mais um componente da infraestrutura, mas como um 

direito do cidadão que requer a compreensão das suas relações interdisciplinares e intersetoriais, sobretudo, 
com áreas de saúde pública, ambiente, desenvolvimento urbano e rural e outras políticas de caráter social;

•	 Formular ou adequar as políticas públicas que fortaleçam o setor;
•	 Dotar as autoridades locais de maiores capacidades legais, financeiras e técnicas efetivas para operar os 

sistemas;
•	 Estabelecer parâmetros regulatórios e de controle eficientes e conformes com a realidade local;
•	 Fomentar a participação cidadã organizada e informada, particularmente nas zonas rurais ou marginalizadas;
•	 Criar e aplicar programas integrais que contribuam com o financiamento e apoio para alcançar não só uma 

cobertura ampla, mas também um aumento das capacidades operacionais dos organismos responsáveis 
pelo serviço.

Agenda institucional:

•	 Priorizar a conquista de uma gestão profissional e eficiente dos organismos operadores, amparado pelas 
mudanças políticas;

•	 Adotar um sistema de pagamento real pelo serviço que contemple políticas de subsídios para os usuários 
mais pobres;

•	 Considerar a sustentabilidade do serviço com o planejamento de longo prazo, e não apenas com a construção 
da infraestrutura;

•	 Desenvolver tecnologias alternativas adequadas às realidades da região: soluções próprias com base em 
pesquisa e desenvolvimento.

Para o abastecimento de água, é necessário não que esta chegue a mais usuários, mas também conseguir um 
aumento da qualidade e garantir a potabilidade da água e a continuidade do serviço. Nesse sentido, a aplicação do 
conceito de segurança da água, no qual são incorporados elementos como a proteção das fontes e a avaliação de ris-
cos em todo o sistema, deve estar no mesmo nível que o aumento nos índices de cobertura. Os planos de segurança 
da água PSA (Water Safety Plans) constituem uma valiosa metodologia para se obter a conjunção dessas metas e, 
assim, contar com sistemas sustentáveis e com a garantia de qualidade e de quantidade.

Com relação ao saneamento, deve-se associar a necessidade de conseguir uma coleta e disposição das águas 
residuais com uma visão mais clara das tecnologias adequadas e da influência que cada uma delas pode ter sobre a 
saúde e o ambiente. Por sua vez, as agências financeiras internacionais devem se abrir a novas tecnologias desenvol-
vidas na região, e não apenas aceitar as convencionais.

As regiões latino-americana e caribenha devem fixar seus critérios e indicadores sobre o acesso mínimo 
aos serviços de água e saneamento, para adequá-los à sua realidade e às aspirações da sua população. Isso se justi-
fica pelo fato de terem um nível de desenvolvimento próprio e não comparável com o de outras regiões.

Diante de tamanho desafio, é imperativo desenvolver e implantar novas soluções com novos sistemas adminis-
trativos, sociais e tecnológicos que deverão considerar as limitações e possibilidades próprias da região, aplicando 
alta dose de inovação, adaptação e participação cidadã. Nesse sentido, para garantir que os investimentos no setor 
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obtenham um benefício de longo prazo, é indispensável atuar de maneira decisiva no campo das políticas públicas 
e na gestão profissional e eficiente dos serviços.
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Introdução

Desde o início da história, o ser humano se alimentava do que a natureza lhe proporcionava e as plantas sempre 
foram, e continuam sendo, uma fonte significativa de alimentos. Por meio de tentativas e erros, as pessoas 

aprenderam que apenas algumas plantas poderiam ser comidas com segurança, enquanto muitas outras eram 
tóxicas para o ser humano. Assim, através de um processo de domesticação, começaram a cultivar apenas aqueles 
vegetais que tinham certeza de que poderiam ser ingeridos com segurança. O ser humano também aprendeu que 
alguns desses alimentos só podiam ser ingeridos depois de cozidos ou processados de alguma outra forma. Esses 
conhecimentos sobre o consumo seguro de vegetais foram passados de geração para geração.1

Durante o último século e, especialmente. ao longo dos últimos 50 anos, a humanidade aprendeu mais acerca 
da toxicidade de muitas plantas, graças às análises químicas e aos testes de toxicidade. Ao tentar explicar por que 
algumas plantas só podem ser consumidas depois de processadas ou tratadas de alguma maneira, determinou-se 
que muitos de nossos atuais cultivos alimentares contêm certos níveis de substâncias tóxicas, muitas das quais são 
destruídas com o tratamento correto, como o cozimento.1

A maioria das autoridades nacionais aceita a inclusão de novas variedades de plantas de cultivos alimentícios 
convencionais que entraram no mercado sem que fosse realizada a avaliação toxicológica formal, sempre que não 
forem excedidos os níveis de certos compostos tóxicos específicos. Os alimentos são considerados, de modo geral, 
inócuos se tiverem recebido o devido cuidado durante o desenvolvimento, a produção primária, o processa-
mento, o armazenamento, a manipulação e o preparo.2 A justificativa para essa aceitação sem uma avaliação formal 
é a existência de um “histórico de consumo seguro”, que não se sustenta apenas com dados probatórios empíricos, 
mas se apoia, basicamente, em informações de inexistência de dano. Em um mundo cujos hábitos alimentares 
mudam rapidamente, é possível questionar a validade desse critério de inocuidade. Também foram publicados 
muitos novos estudos sobre os efeitos positivos e negativos dos constituintes de plantas alimentícias sobre a saúde, 
que vão além dos poucos compostos tóxicos conhecidos. Admite-se, inclusive, que sabemos muito pouco sobre os 
efeitos potenciais desses alimentos a longo prazo.1,3

Hoje em dia, as discussões quanto à inocuidade dos alimentos adquiriram grande importância. A esse respeito, 
várias perguntas acerca da inocuidade dos alimentos geneticamente modificados ou transgênicos (alimentos que con-
têm, ou são produzidos a partir de, organismos geneticamente modificados, segundo regulamentação 1829/2003 da 
CE) monopolizam as páginas das revistas científicas, assim como as primeiras páginas dos jornais. No âmbito cientí-
fico, há muitos aspectos a abordar. O diagnóstico da inocuidade dos alimentos transgênicos e de produtos derivados 
desses alimentos para o consumidor deve ser realizado com base no que estipula a Comissão Mista FAO/OMS do 
Codex Alimentarius.4,5 O processo de avaliação de riscos inclui o diagnóstico de inocuidade para determinar se existe 
algum problema nutricional ou de inocuidade e, nesse caso, delimitar sua natureza e gravidade.

Assim como ocorre na reprodução convencional, a engenharia genética tem o potencial de alterar a toxicidade 
dos alimentos. Uma proteína recém-introduzida pode não ser tóxica, mas pode haver mudanças aleatórias em 
consequência de uma inserção ou pleiotropia que leve a alterações importantes do ponto de vista toxicológico. Em 
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contraposição aos cultivos convencionais, os cultivos desenvolvidos geneticamente demandam uma avaliação formal de 
inocuidade, porque não há um histórico de consumo seguro sobre tais alimentos.1

Devido ao histórico de consumo seguro, é consenso que os produtos alimentícios convencionais poderiam 
servir de referência para avaliar a inocuidade dos alimentos geneticamente modificados. A avaliação de inocuidade 
dos alimentos transgênicos deve determinar se esses alimentos são tão inócuos quanto seus homólogos convencio-
nais. Como ponto de partida para a avaliação da inocuidade, foi idealizado o conceito de equivalência substancial 
como referência de alimentos aptos para o consumo. A avaliação de inocuidade dos alimentos desenvolvidos ge-
neticamente é organizada em quatro etapas: a) caracterização molecular do enxerto; b) determinação de qualquer 
efeito toxicológico direto não desejado que possa ser previsto com base na natureza das sequências inseridas; 
c) determinação de qualquer consequência toxicológica indireta não desejada resultante da modificação; d) análise 
morfológica e comportamental da planta nas condições de campo adequadas. Recentemente, propôs-se a substi-
tuição dessa avaliação por um conceito mais amplo, chamado avaliação comporativa de inocuidade.6 O diagnóstico 
de inocuidade pode ser definido como um processo de avaliação que implica a determinação das incertezas cone-
xas, bem como a determinação da probabilidade e da gravidade de um ou vários efeitos adversos para cada caso 
apresentado em seres humanos e animais que consumam alimentos transgênicos. A avaliação comparativa de ino-
cuidade é basicamente um método de duas fases. A primeira delas consiste em fazer uma comparação meticulosa 
com o homólogo convencional mais próximo para determinar qualquer diferença que possa ter implicações para 
o consumidor quanto à inocuidade do produto. Essa comparação inclui tanto as características fenotípicas quanto 
uma análise composicional.7 A análise composicional se concentra nas substâncias-chave em estudo e está sujeita a 
mudanças produzidas pelos avanços científicos mais recentes. A segunda fase compreende a avaliação toxicológica 
e nutricional das diferenças observadas entre o alimento geneticamente modificado e o seu equivalente convencio-
nal. Os resultados desse segundo passo podem exigir a realização de mais testes e originam um processo interativo, 
a fim de obter toda informação pertinente para o diagnóstico final de inocuidade. É reconhecida, ainda, a impor-
tância de um acompanhamento dos efeitos dos alimentos transgênicos sobre a saúde dos consumidores durante um 
período posterior à comercialização.

Cabe mencionar que o debate sobre as vantagens e desvantagens dos organismos geneticamente modificados 
(OGM) é baseado, invariavelmente, nos avanços da nova tecnologia e em perspectivas econômicas, ambientais, 
morais, socioeconômicas e éticas bastante variadas. Os possíveis benefícios das aplicações biotecnológicas para 
melhorar a inocuidade dos alimentos devem ser avaliados à luz, sobretudo, de questões políticas e das sensíveis 
perspectivas socioeconômica e ética. Isso representa um avanço, mas aparentemente não será suficiente para 
encerrar a controvérsia em torno dessa tecnologia. Apenas por meio da continuação da pesquisa sobre os riscos e 
os benefícios dos OMG será possível levar a opinião pública a reconhecer os benefícios da engenharia genética 
para a saúde pública e a sustentabilidade do ambiente. 

É amplamente aceito que, no caso dos organismos geneticamente modificados ou dos alimentos que contêm 
ou são OGM, devem ser incluídos requisitos de inocuidade na avaliação com a finalidade de garantir que sejam 
tomadas as medidas apropriadas para prevenir efeitos adversos sobre a saúde humana e animal e também sobre 
o equilíbrio do ambiente. Este capítulo tem como objetivo fornecer informação científica sobre a inocuidade dos 
OGM com relação à saúde pública, e, para tanto, foram considerados os seguintes aspectos: a) os OGM com fins 
alimentícios; b) os alimentos que contêm ou são feitos à base de OGM; e c) os alimentos produzidos a partir de 
OGM ou que contêm ingredientes produzidos a partir dos OGM.

Evolução e produção dos organismos geneticamente modificados

Os cultivos geneticamente modificados ou transgênicos podem desempenhar um importante papel em função de sua 
contribuição para a segurança alimentar e o fornecimento de alimentos mais acessíveis à população mundial, isso por-
que essa tecnologia pode garantir o aumento da oferta e a redução dos custos de produção, assim como a diminuição de 
insumos negativos relacionados à mudança climática. Além disso, vários produtos biológicos modificados começaram 
a ser produzidos e consumidos com o avanço dos conhecimentos biotecnológicos registrados ao longo do século XX.

São muitas as razões que impulsionam a produção de alimentos transgênicos ou geneticamente modificados. 
Elas vão desde motivações econômicas até aquelas relacionadas à saúde da população. Quanto aos fins econômi-
cos, cabe mencionar a criação de produtos transgênicos que pretendem aumentar a produção, reduzir as perdas 
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e melhorar o rendimento final dos cultivos. Essa primeira geração de plantas transgênicas parte da melhora das 
características agronômicas, visando diminuir a perda de produtividade no campo causada pelo ataque de insetos, 
vírus, fungos e bactérias, assim como reduzir a competição por nutrientes e água com outras plantas indesejáveis 
que crescem junto com as plantas cultivadas. O mais conhecido dos produtos geneticamente modificados é o milho. 
Porém, atualmente, são encontrados outros cultivos transgênicos no mercado, como a soja e o algodão. Conse-
quentemente, os países aumentam a competitividade de sua produção no âmbito nacional e garantem uma posição 
relevante no mercado mundial.

Uma segunda geração de OGM propõe a melhora nutricional dos alimentos, inclusive daqueles que previnam ou 
reduzam os riscos de doenças. No futuro, poderiam ser produzidos, por exemplo, batatas ricas em proteínas e vitaminas; 
morangos ricos em vitaminas; canola ou colza e soja com mais gordura monoinsaturada; milho e soja com mais amino-
ácidos essenciais; trigo com mais vitaminas e produtos enriquecidos com ômega 3, entre outros. Um desses exemplos 
é o arroz dourado, que representa uma excelente fonte complementar de vitamina A para as populações pobres. Outra 
possibilidade seria a produção de alimentos que atuem como vacinas, ou seja, que ajudem o sistema imunológico a res-
ponder a certos vírus patogênicos, como o vírus papiloma humano ou o do cólera, ou ainda alimentos que possam ser 
modificados para eliminar as substâncias indesejáveis e, assim, causar menos toxicidade ou alergias alimentares.

Além da qualidade dos alimentos, deve-se lembrar também que a área per capita cultivável no planeta dimi-
nuiu. A área per capita cultivável é o espaço disponível para a produção de alimento suficiente para uma pessoa. 
Essa área, que era de 0,44 hectare em 1960, passou a 0,26 em 1997. As projeções para 2050 são de 0,15 hectare por 
pessoa. Calcula-se que a população mundial será duplicada nos próximos 40 anos, com uma importante partici-
pação dos países em desenvolvimento nesse crescimento. O crescimento demográfico fará aumentar a demanda 
por alimentos em cerca de 40%, ao que serão somados outros dois problemas: a escassez de água e a diminuição da 
fertilidade dos solos.8 A biotecnologia é uma importante ferramenta para resolver esse problema, pois permite que 
a quantidade e a qualidade dos alimentos produzidos sejam modificadas.

Os OGM fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas há mais de duas décadas. As primeiras plantas trans-
gênicas começaram a ser testadas em campo no início dos anos 1980 e a sua comercialização começou no início da 
década de 1990, na China. Mais precisamente em 1983, os cientistas conseguiram agregar genes de uma bactéria a 
duas plantas e, assim, desenvolveram os primeiros vegetais transgênicos. As primeiras produções derivadas dessa 
biotecnologia foram as plantas de tabaco e de tomate resistentes a vírus. A partir de 1994, os Estados Unidos 
começaram a comercializar o tomate Flavr-Savr, que tinha a característica de maturação retardada. Dessa forma, foi 
reduzida a quantidade perdida desse alimento, desde sua produção até seu consumo.

Em 2008, após 13 anos do início de sua comercialização, a área mundial de cultivos geneticamente modificados 
chegou a 9% da produção mundial de cultivos primários e continuou aumentando a uma taxa de crescimento que 
se mantém a 10% ao ano, para alcançar 125 milhões de hectares, plantados por 13,3 milhões de agricultores em 25 
países. Durante esses 13 anos de comercialização, a área mundial dos cultivos transgênicos se multiplicou 74 vezes. 
Essa taxa de adoção de tecnologias é a mais elevada entre todas as tecnologias de cultivo e reflete a crescente acei-
tação dos cultivos transgênicos, tanto por grandes quanto por pequenos agricultores, com escassos recursos, nos 
países industrializados e nas nações em desenvolvimento.8

Como mostra o quadro 17.1, entre os oito maiores países, os Estados Unidos continuam liderando mundial-
mente a produção, com 50% da área de cultivos geneticamente modificados, seguidos por Argentina (21%), Brasil 
(13%), Índia (6%), Canadá (6%), China (3%), Paraguai (2%) e África do Sul (1%). A soja permanece como o prin-
cipal cultivo transgênico, com 53% da área mundial, seguida pelo milho (30%), pelo algodão (12%) e pela canola 
ou colza (5%). As características mais relevantes dos cultivos geneticamente modificados são a sua tolerância aos 
herbicidas e a sua resistência aos insetos, com 63% e 26%, respectivamente, da área mundial.8 

Princípios gerais sobre os alimentos transgênicos

A estratégia de diagnóstico de inocuidade para os alimentos geneticamente modificados busca instaurar métodos e 
critérios apropriados para comparar o organismo geneticamente modificado (OGM) e os produtos dele derivados 
com seus homólogos não transgênicos. O pressuposto fundamental desse enfoque de avaliação comparativa dos ali-
mentos geneticamente modificados assenta-se no fato de os alimentos convencionais acumularem um “histórico de 
uso seguro” quanto ao ambiente e ao consumo normal entre os seres humanos ou animais. Os produtos alimentícios
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QUADRO 17.1 Área plantada com transgênicos no mundo (em milhões de hectares), 2008

País Área

1 Estados Unidos 62,5
2 Argentina 21,0
3 Brasil 15,8
4 Índia 7,6
5 Canadá 7,6
6 China 3,8
7 Paraguai 2,7
8 África do Sul 1,8
9 Uruguai 0,7

10 Bolívia 0,6
11 Filipinas 0,4
12 Austrália 0,2
13 México 0,1

País Área

14 Espanha 0,1
15 Chile < 0,1
16 Colômbia < 0,1
17 Honduras < 0,1
18 Burkina Fasso < 0,1
19 República Tcheca < 0,1
20 Romênia < 0,1
21 Portugal < 0,1
22 Alemanha < 0,1
23 Polônia < 0,1
24 Eslováquia < 0,1
25 Egito < 0,1

Fonte: James, 2008.

convencionais podem lhes servir de ponto de referência para comparativa a avaliação da inocuidade dos alimentos trans-
gênicos. Para esse fim, a OMS e a FAO formularam os conceitos de familiaridade e equivalência substancial3 para avaliar 
a inocuidade dos alimentos obtidos por meios biotecnológicos modernos. Essa comparação é o ponto de partida do 
diagnóstico de inocuidade, que, depois, permite a análise de inocuidade dos alimentos para seres humanos ou animais 
e a repercussão nutricional de qualquer diferença intencional ou não intencional observada. Entende-se que a inserção 
de genes e de outras porções de DNA de um organismo doador no receptor dará origem a um organismo que não é 
idêntico ao pai, motivo pelo qual a avaliação de riscos, além de examinar cuidadosamente as modificações intencionais, 
concentra-se nos resultados do processo de modificação genética com o uso de elementos comparativos apropriados. Por 
essa razão é importante que a avaliação da inocuidade dos OGM seja realizada em duas fases: uma análise comparativa 
para determinar as diferenças, seguida de uma avaliação da inocuidade do alimento humano ou animal ou da repercus-
são nutricional das diferenças detectadas, incluindo tanto as intencionais quanto as não intencionais.

Embora a análise de riscos já seja utilizada há muito tempo para avaliação dos perigos químicos (por exemplo, 
resíduos de praguicidas e fármacos de uso veterinário, contaminantes e aditivos alimentares) e seja usada cada vez 
mais para determinar os perigos microbiológicos e os fatores nutricionais dos produtos cultivados, os princípios 
não foram elaborados especificamente para os alimentos integrais. Em termos gerais, o enfoque da análise de risco 
pode ser aplicado aos alimentos, inclusive para os alimentos obtidos por meios biotecnológicos modernos. No 
entanto, admite-se que esse enfoque deve ser modificado quando aplicado a um alimento integral, e não a um 
perigo isolado que possa estar presente nos alimentos.2

Conceito de familiaridade

O conceito de familiaridade se baseia no fato de que a maior parte dos alimentos transgênicos é desenvolvida a par-
tir de organismos como plantas de cultivo, cuja biologia foi muito bem pesquisada. Em um diagnóstico de inocui-
dade, é conveniente aproveitar esse conhecimento e experiência anteriores e utilizar o alimento convencional (não 
transgênico) como comparativo com o alimento geneticamente modificado para ressaltar as diferenças associadas 
à modificação genética e o posterior manejo dos alimentos transgênicos.9,10

O conceito de familiaridade foi formulado em 1993 e de sua formulação participaram diferentes grupos, des-
tacando-se entre eles a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esse critério 
é a principal ferramenta para se determinar e avaliar os riscos ambientais e se recompilar a informação adequada e 
necessária para a sua gestão.

De acordo com a OCDE,11 a familiaridade é o conhecimento legado pela experiência adquirida ao longo do 
tempo. O conceito de familiaridade considera a natureza do cultivo que foi modificado, as características específicas 
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que foram incluídas, o provável ambiente que irá receber o cultivo geneticamente modificado e as possíveis interações 
entre ambos.

A familiaridade provém do conhecimento e da experiência adquiridos após uma avaliação de riscos antes de 
se ampliar o desenvolvimento de alguma nova linha vegetal ou de se cultivar uma variedade em determinado am-
biente,11 assim como de aplicações anteriores para estruturas e características similares em alimentos semelhantes 
ou diferentes. A estratégia de análise do risco deve permitir a clara detecção de qualquer diferença entre os alimen-
tos convencionais e transgênicos, incluindo o manejo e o uso. Além disso, ela deve estar centrada na importância 
e nas implicações dessas diferenças.

Avaliação comparativa da inocuidade

Toda avaliação de inocuidade dos alimentos geneticamente modificados começa com a aplicação de um enfoque 
comparativo que permita determinar as semelhanças e as diferenças entre esses produtos e um ou mais produtos 
suscetíveis de comparação (comparadores) com um histórico de consumo seguro.12

O primeiro caso desse enfoque é a análise comparativa das características moleculares, agronômicas e morfoló-
gicas do produto em questão e também de sua composição química. O resultado dessa análise comparativa permite 
estruturar o segundo passo do procedimento, que deve incluir a análise de inocuidade e das características nutricionais 
do alimento geneticamente modificado. Deve ser considerado o histórico de consumo seguro do similar convencional, 
que serve de principal fonte de comparação (comparador). Este enfoque deve gerar dados probatórios que possibilitem 
concluir se o alimento geneticamente modificado é tão inócuo quanto o alimento convencional.9,10

Se a comparação do produto geneticamente modificado com o produto comparável (comparador) apresenta 
diferenças que incluem as características introduzidas, essas diferenças estarão sujeitas à avaliação de seu potencial 
tóxico e alergênico ou de seu efeito nutricional. A mesma avaliação deverá ser feita quando não houver produtos 
convencionais para realizar essa comparação.9,10

A avaliação comparativa da inocuidade dos alimentos geneticamente modificados em geral é denominada 
conceito de equivalência substancial. A ideia básica é que os novos produtos alimentícios derivados de organismos 
geneticamente modificados (OGM) devem ser, pelo menos, tão inócuos quanto os produtos convencionais que 
aqueles podem substituir no regime alimentar. Entretanto, embora a equivalência substancial seja um passo-chave no 
procedimento de avaliação da inocuidade dos alimentos transgênicos, não se trata de uma avaliação de inocuidade 
propriamente dita.13

A avaliação comparativa de inocuidade permite determinar se há efeitos indiretos não desejados resultantes da 
modificação e é usada como critério para orientar a avaliação. Para verificar se existem tais efeitos, determinou-se 
que deve ser feita uma comparação entre o cultivo modificado e seu homólogo não modificado. A mera procura 
de sintomas é um método bastante indireto. Na comparação, são examinadas as substâncias pertinentes do ponto 
de vista toxicológico, nutricional ou de saúde. Ainda não existe nenhuma lista padronizada de substâncias que 
devem ser comparadas. No caso dos cultivos atualmente no mercado, essas análises já foram realizadas, sem que 
fossem observadas mudanças significativas, mas foram detectadas mudanças importantes, o que indicaria que foi 
produzido um efeito não desejado em função de uma pleiotropia, uma inserção ou uma variação somaclonal. O 
surgimento de uma mudança significativa desencadeia a condução de novas análises para determinar a causa real, 
mas isso pode ser difícil. É provável que não seja encontrada uma explicação para todos os casos. Talvez, no futuro, 
haja coincidências entre os novos métodos (proteômica, metabolômica e micro-ordenamento) que permitam esta-
belecer uma comparação mais consistente entre o OGM e seu homólogo convencional.1

Quando não for possível encontrar um comparador apropriado, não será realizada uma avaliação comparativa 
da inocuidade, motivo pelo qual se deveria seguir uma avaliação integral de inocuidade e nutricional do próprio 
alimento humano ou animal derivado do cultivo transgênico. Seria o caso, por exemplo, da inclusão de uma ou 
mais características com a intenção de modificar significativamente a composição do alimento.

Na condução de uma avaliação comparativa de inocuidade, devem ser considerados os seguintes passos de 
diagnóstico: processo de transformação da modificação genética, inclusive da sequência do material inserido antes 
e depois do evento de transformação; número de cópias de lugares ou lugares de inserção; análise da sequência dos 
lugares de inserção, ou seja, as regiões vizinhas ou adjacentes; estabilidade da integração (múltiplas gerações); ino-
cuidade de qualquer proteína recém-expressa, incluindo a avaliação de alegernicidade; surgimento e implicações 
de efeitos não intencionais; função do novo alimento transgênico no regime alimentar e a possível influência 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   389 17/10/2011   13:26:16



390 Determinantes ambientais e sociais da saúde

do processamento ou deterioração sobre o novo produto alimentício geneticamente modificado. As diretrizes do 
Codex estabelecem critérios mais precisos para a caracterização molecular.4,5

Efeitos intencionais ou não intencionais

Os efeitos intencionais são aqueles que se procura causar com a inserção de um ou mais genes. Esses efeitos cum-
prem os objetivos originais do processo de modificação genética. As alterações do fenótipo podem ser determina-
das por meio de uma análise comparativa do desempenho de crescimento, de rendimento, da resistência a doenças, 
etc. As alterações intencionais da composição de um alimento transgênico com relação ao homólogo convencional 
(por exemplo, o pai) podem ser estabelecidas por meio da medição de compostos simples, por exemplo, proteínas 
recém-expressas, macronutrientes e micronutrientes (critério focalizado). Os métodos analíticos de detecção 
utilizados devem cumprir os critérios específicos de qualidade e validação.9,10

Por efeitos não intencionais são entendidas as diferenças uniformes entre os alimentos transgênicos e seus homó-
logos convencionais de controle, que vão além dos efeitos primários esperados com a inserção de um ou mais genes. 
Os efeitos não intencionais podem obedecer a reordenamentos genéticos ou ajustes metabólicos. Provavelmente, esses 
efeitos podem ser observados no fenótipo ou na composição do OGM quando este é cultivado nas mesmas condições 
que os cultivos usados como controles. Os efeitos não intencionais podem ser previstos ou explicados com base em 
nosso conhecimento atual da biologia, bem como da integração e das interconexões das vias metabólicas. Um ponto 
de partida para a identificação dos potenciais efeitos não intencionais é a análise das regiões adjacentes do transgênico 
para estabelecer se a inserção pode incidir sobre a função de algum gene endógeno de função conhecida ou previsível. 
Além disso, deveria ser feita uma análise comparativa e direcionada dos compostos simples do OGM e de seu homó-
logo convencional, já que esses são componentes de vias metabólicas importantes do organismo. Os componentes 
são os macronutrientes, os micronutrientes e os metabolismos secundários, assim como os antinutrientes e as toxinas 
conhecidos. As diferenças estatisticamente significativas entre as linhas paternas e transgênicas que não obedecem à 
modificação intencional podem indicar a ocorrência de efeitos não intencionais, motivo pelo qual devem ser avaliados 
de maneira específica para determinar suas implicações quanto à inocuidade e ao impacto nutricional.14

Aspectos que devem ser considerados com relação aos alimentos transgênicos

A avaliação do risco resultante da ingestão de alimentos ou ingredientes derivados de plantas geneticamente modi-
ficadas para a saúde humana deve levar em conta os seguintes aspectos:9,10

•	 Características dos organismos doadores e receptores;
•	 Modificação genética e suas consequências funcionais;
•	 Potencial impacto sobre o ambiente;
•	 Características agronômicas;
•	 Potencial de toxicidade e alergenicidade dos produtos provenientes da modificação genética (incluídas as 

proteínas, os metabólitos ou o alimento integral);
•	 Composição e características nutricionais;
•	 Influência do processamento sobre as propriedades do alimento;
•	 Potenciais alterações na ingestão de alimentos;
•	 Possível impacto nutricional a longo prazo;
•	 Efeitos previsíveis e imprevisíveis da modificação genética.

O processo de avaliação comparativa da inocuidade é suficientemente sólido para aferir a inocuidade dos 
alimentos humanos e animais elaborados com novas tecnologias que afetam as vias reguladoras endógenas e a 
expressão gênica das plantas, levando-se em consideração a possibilidade de que a produção de efeitos secundários 
causados por tais tecnologias aumente.

Avaliação de riscos

A avaliação de riscos consiste em uma avaliação da inocuidade com o propósito de determinar a presença de perigos,  
preocupação nutricional ou de outro tipo de ameaça, e, caso seja constatada alguma anomalia, recompilar informação 
sobre a natureza e a gravidade do risco. Essa avaliação deve ser colocada em prática por meio da comparação, a fim 
de determinar as semelhanças e as diferenças entre o alimento derivado da biotecnologia moderna e seu homólogo  
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convencional. Quando um problema novo ou alterado é detectado, seja ele nutricional ou de outra natureza e relacionado 
à inocuidade do produto, deve ser realizada uma avaliação de riscos, a fim de determinar a relevância do risco para a 
saúde humana. A recomendação de vigilância prévia e posterior à comercialização também é muito importante.2,15

Determinação e caracterização de perigos

A determinação do perigo consiste em identificar os agentes biológicos, químicos ou físicos que podem ter efeitos 
adversos sobre a saúde humana ou para o ambiente.

O processo de determinação do perigo pode ser considerado uma avaliação qualitativa do risco; deve ser, por-
tanto, intrínseco à identificação da exposição, assim como à natureza do efeito adverso previsto.16

A caracterização do perigo é a avaliação qualitativa ou quantitativa da natureza do efeito adverso para a saúde, 
em função de agentes biológicos, químicos e físicos. No caso dos agentes químicos, deve ser realizada uma nova 
avaliação dose-resposta.17 Dessa forma, obtém-se uma relação entre a dose administrada e a incidência ou a gravi-
dade do efeito adverso para a saúde humana sobre a população exposta.16

A determinação e a caracterização do perigo são, normalmente, os primeiros passos de qualquer diagnóstico 
de inocuidade. As diferenças encontradas com a avaliação comparativa da inocuidade são equivalentes aos passos de 
determinação e caracterização de perigos em um paradigma convencional de avaliação de riscos. No entanto, no 
caso dos alimentos complexos derivados de OGM, os passos para determinar e caracterizar os perigos não são exe-
cutados tão facilmente como no caso dos compostos químicos simples bem caracterizados, devido à variedade e à 
magnitude dos efeitos não intencionais que podem ocorrer em testes de produtos alimentícios complexos.

Caracterização do risco
O processo de avaliação do risco, ou seja, a caracterização do risco, é definido como o cálculo quantitativo ou semiquantita-
tivo, que inclui as incertezas resultantes, a probabilidade de que ocorra um efeito adverso e sua gravidade em determinada 
população, em condições definidas e com base na identificação e na caracterização do perigo e na avaliação da exposição. A 
avaliação do risco para os OGM é intrínseca à geração, à coleta e à avaliação de informação sobre um OGM e os alimentos 
derivados, com o objetivo de estabelecer seu efeito sobre a saúde humana ou animal e o ambiente.9,10

A caracterização final do risco das plantas geneticamente modificadas e dos alimentos delas derivados se con-
centra na avaliação de todos os dados existentes sobre a identificação e a caracterização do perigo, bem como na 
consideração da exposição ou ingestão quanto à inocuidade ou de sua influência nutricional para os seres humanos, 
os animais e também para o ambiente.

A caracterização do risco leva em conta todos os dados científicos disponíveis por meio de diversos métodos 
(como a análise molecular, a análise agronômica e composicional, os testes de toxicidade e de alergenicidade e a 
análise da influência ambiental) sobre o potencial efeito adverso ou os efeitos nutricionais das plantas genetica-
mente modificadas e os alimentos derivados dessas plantas para os seres humanos, os animais e o ambiente.

A caracterização do risco das plantas transgênicas deve ser conduzida caso a caso, segundo o tipo de modi-
ficação genética realizada, as práticas de cultivo e o consumo humano ou animal de alimentos derivados. Nesse 
contexto, a caracterização do risco deve considerar o seguinte:9,10

•	 Se o cultivo das plantas geneticamente modificadas é tão seguro para o ambiente quanto o cultivo das plantas 
convencionais;

•	 Se o consumo de alimentos derivados de plantas geneticamente modificadas é inócuo para os animais e os seres 
humanos, em comparação com o consumo de alimentos derivados de plantas convencionais;

•	 Se for necessário, as condições específicas para o cultivo de plantas geneticamente modificadas;
•	 As bases científicas da gestão do risco.

A caracterização do risco é o passo final do processo de diagnóstico da inocuidade e implica a integração plena 
dos resultados das avaliações toxicológicas e nutricionais para se chegar a uma conclusão geral acerca da inocui-
dade dos alimentos. O ponto de referência para se estabelecer a inocuidade dos novos produtos alimentícios deri-
vados de OGM deve ser, em todos os casos, a avaliação de que os novos produtos alimentícios obtidos por meios 
biotecnológicos são, pelo menos, tão inócuos quanto seu homólogo convencional.

Se restar alguma pergunta depois da avaliação comparativa de inocuidade inicial com relação à segurança 
dos produtos alimentícios derivados da modificação genética, poderão ser necessários testes adicionais, inclusive 
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estudos com o produto inteiro ou com algumas partes utilizadas como alimento. Se após uma avaliação completa 
não for possível satisfazer à norma de inocuidade, ou seja, se não for possível afirmar que o produto transgênico é 
tão inócuo quanto seu homólogo convencional, a comercialização do produto derivado da modificação genética 
não deverá ser aprovada. Essa caracterização do risco deve ser feita caso a caso para os produtos alimentícios 
derivados de OGM.

Princípio de precaução

O princípio de precaução é uma das políticas ambientais mais bem conhecidas que regem o comércio, tanto no 
âmbito nacional quanto em nível internacional. A precaução pode ser definida como uma “advertência antecipada”, 
uma “cautela praticada em um contexto de incerteza” ou um “cuidado fundamentado”. Nesse sentido, o princípio 
de precaução foi formulado como forma de evitar riscos para a saúde humana e o ambiente, em situações que apre-
sentam alto grau de incerteza e em que os efeitos das decisões políticas são possivelmente irreversíveis.

Há muitas definições para o princípio de precaução. A mais citada se encontra na Declaração do Rio de 1992, 
que declara que “Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não 
deverá ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir 
a degradação do meio ambiente”.18 Consequentemente, segundo essa definição, “em algumas ocasiões, deverão ser 
tomadas medidas contra um possível perigo, embora os dados probatórios disponíveis não sejam suficientes para 
concluir que a existência de tal perigo é um fato científico”. A falta de provas científicas completas é um requisito 
prévio para se aplicar o princípio e, se as provas científicas estiverem certas, a medida seria de prevenção em vez de 
precaução.19

Em fevereiro de 2000, a Comissão Europeia emitiu um comunicado sobre o princípio de precaução no qual des-
tava o seguinte: “O princípio de precaução se aplica se as provas científicas são insuficientes, não conclusivas ou incer-
tas e a avaliação científica preliminar indica que há motivos razoáveis de preocupação de que os efeitos potencialmente 
perigosos sobre o meio ambiente e a saúde de seres humanos, animais ou vegetais podem ser incompatíveis com o alto 
nível de proteção estipulado pela UE”.20 O princípio, que a Comissão Europeia estabeleceu formalmente,21 conferiu 
aos gerentes de riscos alimentares autoridade para adotar medidas direcionadas à proteção da saúde se houver temor 
de existência de um nível inadmissível de risco. Essas medidas incluíam desde a proibição total da substância até a 
obrigação de que os fabricantes de alimentos realizem testes adicionais de inocuidade.

Por sua vez, os acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC) indicam que o direito a tomar medidas de 
precaução será aprovado unicamente se essas medidas não forem aplicadas de maneira que constituam “um meio de 
discriminação arbitrário ou injustificável entre os países ou uma restrição encoberta do comércio internacional” (<www.
wto.org>). Um dos convênios da OMC mais pertinentes para tratar os possíveis riscos das OGM para o comércio é o 
Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias. Um requisito fundamental aplicado a todo esse acordo 
é que os produtos agrícolas importados sejam inócuos e não acarretem riscos para a saúde das pessoas e dos animais, nem 
tampouco para a preservação dos vegetais. O acordo estipula, além disso, que, para zelar pela inocuidade dos alimentos e 
evitar a introdução de doenças por causa de atividades comerciais, os países podem impor regras voltadas para a proteção 
da saúde das pessoas e dos animais (medidas sanitárias) e preservar os vegetais (medidas fitossanitárias). Entretanto, o 
Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias requer que tais regras estejam baseadas em princípios 
científicos. Portanto, os países têm o direto de determinar seu próprio nível de proteção se as condições estipuladas no 
Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias forem preenchidas. Isso está relacionado a medidas de 
precaução, o que não significa necessariamente que o princípio de precaução seja aplicável nesses casos, como tampouco 
fica claro se as medidas que visam proteger a saúde das pessoas e do ambiente ou conservar os recursos naturais não re-
nováveis podem se basear nesse princípio, segundo a OMC.22 Em decorrência disso, pode ser observada uma incoerência 
entre os regimes de proteção do ambiente e aos comércio internacional; essa incoerência também se aplica ao Protocolo 
de Cartagena sobre Segurança da Biotecnologia e aos acordos da OMC sobre o comércio. 

Os dois princípios internacionalmente reconhecidos (o princípio de precaução e os acordos da OMC) se opõem 
com o argumento de que não é possível conseguir reconciliação alguma entre eles na sua forma atual. Também foi des-
tacado que é preciso abordar esse problema, porque a contradição sobre a forma de aplicar o princípio de precaução 
levará a novos conflitos, o que indubitavelmente levantará obstáculos no caminho para o desenvolvimento sustentável.

Além disso, o Codex Alimentarius contém normas internacionalmente aceitas referentes à inocuidade dos alimen-
tos que o acordo constitutivo da OMC utiliza para resolver as diferenças comerciais sobre alimentos, especificamente 
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aquelas relacionadas à observância do Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e do Acordo 
sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio. O Codex trabalha ativamente para conseguir que os obstáculos ao comér-
cio tenham uma base científica e protejam a saúde humana, bem como promovam o comércio justo. O Acordo 
sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, particularmente, estipula que os regulamentos devem 
se basear na ciência, já que o Acordo sobre Obstáculos Técnicos ao Comércio sustenta que devem ser evitados os 
obstáculos desnecessários ao comércio.

Nos últimos anos, a Comissão do Codex dedicou grande parte de seu tempo ao exame de aspectos relacionados 
ao princípio de precaução. No entanto, quando finalmente foram adotados os “Princípios Práticos sobre a Análise 
de Riscos para a Inocuidade dos Alimentos Aplicáveis pelos Governos”, em julho de 2007, o documento publicado 
não incluía o princípio de precaução. Esse controverso princípio permitia que os governos tomassem certas medidas 
preventivas relacionadas aos alimentos quando as provas científicas sobre a inocuidade dos alimentos fossem incertas, 
mas muitos governos e organizações o consideravam uma ferramenta para criar obstáculos injustificados ao comércio. 
Deve-se esclarecer que os Princípios Práticos do Codex têm como objetivo oferecer orientação aos governos nacionais 
para a avaliação, a gestão e a comunicação de riscos para a saúde humana relacionados a alimentos.23

Também deve ser mencionado que, em se tratando dos potenciais riscos para a saúde pública, a comercializa-
ção de alimentos geneticamente modificados é um exemplo de caso em que o princípio de precaução foi fomentado, 
mas não aceito.

Regime de etiquetagem dos alimentos derivados de organismos geneticamente modificados

Na formulação de políticas de etiquetagem de alimentos transgênicos para garantir que os consumidores recebam 
informações importantes, as autoridades normativas precisaram se ocupar de uma variedade de problemas comple-
xos relacionados aos OGM, tanto científicos quanto sanitários, ambientais, políticos, culturais e econômicos, com 
os correspondentes requisitos de cumprimento e execução.

Em nível internacional, são seguidos os enfoques normativos naturalmente amplos para a etiquetagem dos 
alimentos geneticamente modificados:

a) Etiquetagem voluntária, que responde, em grande parte, às forças de mercado, sem requisitos legislativos que 
declarem o uso de OGM na produção de alimentos;

b) Etiquetagem obrigatória, que estipula a declaração das características incorporadas a um alimento por meio 
do uso de tecnologia genética ou da tecnologia genética propriamente dita na produção de alimentos.

A maioria dos principais países do mundo adotou ou prevê a adoção das normas de etiquetagem obrigatória 
para os alimentos produzidos com tecnologia genética (quadro 17.2). Essas normas, geralmente, requerem uma

QUADRO 17.2 Exemplos de regimes nacionais de etiquetagem de alimentos transgênicos

Regimes de etiquetagem Países

Regime de etiquetagem obrigatória plenamente regulamentada
Método de produção ou composição de alimentos: etiquetagem obriga-
tória de todos os alimentos produzidos com tecnologia genética ou nos 
quais o novo DNA ou proteína está presente no alimento final.

União Europeia, Austrália, Nova Zelândia, China, 
Federação da Rússia, República da Coreia, Japão, Malásia, 
Suíça, Brasil, Tailândia e outros.

Regime misto de etiquetagem obrigatória e voluntária
Equivalência e etiquetagem voluntária: etiquetagem obrigatória dos 
alimentos transgênicos apenas quando são significativamente distintos 
de seus homólogos convencionais. Etiquetagem voluntária quando os 
alimentos geneticamente modificados são similares a seus homólogos 
convencionais.

Canadá, Estados Unidos, Hong Kong e África do Sul.

Nenhuma regulamentação
Outros: nenhuma regulamentação implantada. Pode permitir a eti-
quetagem voluntária, mas não há provas da existência de diretrizes ou 
prática de códigos.

Muitos países em desenvolvimento.
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declaração das características de saúde e de inocuidade que o produto transgênico carrega, assim como uma indica-
ção de que a tecnologia genética foi utilizada na produção dos alimentos. A exigência da legislação é que a expressão 
“geneticamente modificado” esteja associada ao nome do alimento ou do ingrediente pertinente.

Alguns países utilizam a etiquetagem dos alimentos geneticamente modificados para proporcionar informação 
sobre a inocuidade dos ingredientes pertinentes aos consumidores. Quase todos os países se referiram ao direito 
dos consumidores de ter informações sobre o alimento que adquirem e indicaram que a etiquetagem dos alimentos 
transgênicos permite que sejam escolhidos os produtos da preferência dos consumidores. As diferentes maneiras 
e propostas de etiquetagem refletem a cultura e a sociedade dos países, motivo pelo qual, provavelmente, é mais 
difícil conseguir uma harmonização internacional nessa área.

A falta de uniformidade internacional na regulamentação dos produtos alimentícios geneticamente modifica-
dos, tanto em termos da avaliação da inocuidade quanto da etiquetagem, aumentou a incerteza em relação ao seu 
desenvolvimento, ao seu uso constante e à sua comercialização internacional. Essa falta de uniformidade reflete nas 
diferenças quanto ao tipo e à variedade dos alimentos a serem etiquetados, assim como nos níveis de tolerância e 
nos limiares aceitos. Os países adotaram distintas práticas de etiquetagem dos alimentos transgênicos de acordo 
com os seguintes percentuais: abaixo de 0,9%, 1%, 3% ou 5% dos ingredientes ou ingredientes não intencionais, ou 
para os três ou cinco ingredientes principais.

Na Suíça, o limite para etiquetar um produto como geneticamente modificado é de 0,1%. Na União Europeia, 
desde 2004, esse limite é de 0,9%. Em países como Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Israel e Nova Zelândia, o limite 
é de 1%; na Coreia e na Malásia, o limite é de 3%; enquanto em Hong Kong, no Japão, na Rússia, na Tailândia e em 
Taiwan é de 5%. No Canadá, a etiquetagem não é obrigatória, mas os alimentos que contiverem até 5% de OGM 
poderão ser rotulados como livres de OGM. Nos Estados Unidos, embora uma legislação recente não obrigue a eti-
quetagem, o governo recomenda que isso seja feito de maneira voluntária e requer que as companhias notifiquem a 
FDA com pelo menos 120 dias de antecedência à comercialização do produto (USDA, 2005; ISAAA, 2005).

Avaliação da inocuidade de alimentos transgênicos

DNA recombinante nos alimentos

A quantidade total de DNA no alimento varia de acordo com o tipo de alimento. Por exemplo, as carnes comestíveis 
e os tecidos musculares animais contêm altos níveis de DNA, já que os alimentos à base de plantas (vegetais), como 
os grãos ou os tubérculos, contêm menos DNA, porque geralmente têm menos células nucleadas que os tecidos 
musculares animais. A quantidade de DNA que a população consome diariamente depende muito de seu regime 
alimentar. A presença de DNA recombinante no alimento não aumenta a ingestão total de DNA na dieta, porque 
representa apenas uma pequena parte na proporção do total de DNA encontrada no alimento.

O processamento do alimento pode levar a uma degradação parcial ou completa, ou até mesmo à eliminação 
do DNA. O tipo de processamento usado irá determinar a quantidade de DNA degradado ou eliminado.

O destino do DNA ingerido foi amplamente estudado. O DNA, tanto o recombinante quanto o não recombi-
nante, tem a sua maior parte degradada durante a digestão.

Alguns estudos revelaram que nem todo o DNA ingerido é completamente degradado no trato gastrointestinal. 
Alguns fragmentos de DNA podem resistir ao processo de digestão e ser detectados no trato gastrointestinal e, in-
clusive, passar para a corrente sanguínea e para outros tecidos. Trata-se de é um fenômeno biológico normal que se 
espera que ocorra tanto com o DNA recombinante quanto com o DNA não recombinante, e não existem provas de 
que isso represente uma preocupação para a saúde ou para a segurança humana. As células do corpo humano têm 
mecanismos de defesa efetivos contra a integração ou a expressão contínua do DNA externo presente nos alimentos 
ou no ambiente.24

O DNA recombinante presente nos alimentos e nos novos ingredientes alimentícios derivados de OGM apro-
vados pode ser considerado tão inócuo quanto o DNA que é consumido com os alimentos existentes. Todo DNA, 
incluindo o recombinante de OGM, é composto pelos mesmos quatro nucleotídeos. A modificação genética dá ori-
gem ao reordenamento das sequências de nucleotídeos sem que suas estruturas químicas sejam alteradas. Conse-
quentemente, o DNA de um OGM é quimicamente equivalente a qualquer outro DNA, motivo pelo qual qualquer 
caráter único fica limitado às diferenças na sequência de DNA. Quando se levam em conta as variações naturais 
das sequências de DNA, o uso atual das técnicas de recombinantes na cadeia alimentar não irá gerar mudanças nas 
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características químicas do DNA. Com o nosso regime alimentar tradicional, normalmente ingerimos grãos de 
DNA e de RNA todos os dias.

Os ácidos nucleicos ingeridos, em geral, se encontram dentro das células e são liberados após a quebra celular. 
Os ácidos nucleicos localizados no exterior das células são desintegrados, em sua maior parte, no aparelho diges-
tivo (Binsfeld, 2000), o que permite a absorção dos seus elementos fundamentais (nucleotídeos e bases nucleicas). 
Alguns fragmentos de DNA escapam dessa desintegração, embora seja pouco provável que se trate de genes com-
pletos. Existem provas de que esses fragmentos podem ser absorvidos pelos enterócitos e macrófagos. O restante 
é excretado junto com as fezes, com os ácidos nucleicos residuais unidos à célula. Não há nenhuma indicação de 
que a modificação genética propriamente dita, tal como é utilizada nas aplicações alimentares, tenha alguma reper-
cussão sobre a digestibilidade ou a estabilidade dos ácidos nucleicos. Devido à sua identidade química, podem ser 
excluídas as preocupações toxicológicas propostas pelos elementos fundamentais. Com base em sua equivalência 
química e nas considerações metabólicas, os perfis toxicológicos do DNA e do RNA dos OGM e dos organismos 
alimentares existentes são equivalentes.

Não há nenhuma indicação de que o DNA tenha propriedades alergênicas ou imunológicas de outra 
natureza que sejam muito relevantes para o consumo de alimentos derivados de OGM. Portanto, as preocu-
pações relativas à inocuidade só poderiam surgir com relação à pequena proporção de DNA extracelular que 
não é degradada. Esse DNA pode interagir com as células mamíferas do trato digestivo ou com a microflora 
intestinal e dá origem a uma transformação genética. No caso das bactérias intestinais, as células precisariam 
ter a capacidade de absorver o DNA. Em seguida, o DNA precisaria ser integrado ao genoma, seja como frag-
mento linear (o que exigiria uma extensa homologia da sequência), ou por meio da formação de um replicante 
independente. Além disso, para que um gene possa se expressar no DNA integrado, teria de ser associado às 
sequências reguladoras apropriadas. Uma nova característica pode ser mantida sem seleção, mas, para que a 
bactéria transformada possa se tornar uma grande parte da população, seria preciso haver uma seleção desse 
traço. Cada um desses fenômenos é muito pouco comum e precisaria ocorrer sequencialmente. Nos mamífe-
ros, as células da parede intestinal, inclusive as do sistema imunológico, podem levar fragmentos de DNA. Os 
fragmentos de DNA, depois de passar pela parede intestinal, podem ser extraídos ativamente pelas células do 
sistema imunológico do intestino ou entrar na circulação. Aqui também seriam submetidos à atividade das 
células do sistema imunológico, no qual ocorre a digestão endossomal. Observou-se que, em alguns momen-
tos, os fragmentos de DNA plasmídico administrados por via oral são absorvidos pelas células imunológicas. 
Existem também alguns dados comprovatórios de que os núcleos de diversos tipos de células podem absorver 
o DNA. Os mamíferos sempre estiveram expostos ao DNA externo por meio de seus alimentos. O DNA dos 
alimentos transgênicos é equivalente ao DNA dos organismos alimentares existentes que as pessoa sempre 
consumiram em seus regimes alimentares.25

Sempre haverá riscos vinculados ao consumo de DNA, independentemente de sua origem, porque o corpo 
processa todo DNA da mesma maneira. A degradação do DNA durante o processamento e o percurso dos alimen-
tos pelo aparelho digestivo reduz a probabilidade de que genes intactos capazes de codificar as proteínas estranhas 
à microfibra intestinal sejam transferidos. Consequentemente, esse tipo de DNA é considerado tão inócuo quanto 
qualquer outro DNA presente nos alimentos.

Análise fenotípica

A análise fenotípica está relacionada à análise composicional, mas também aos parâmetros gerais de desempenho 
(como taxa de crescimento, morfologia da planta, tempo de floração, limiar de temperatura diária para maturação, 
duração de viabilidade do pólen, resposta a agentes patogênicos da planta e a pragas de insetos, sensibilidade ao es-
tresse abiótico ou, no caso dos animais, eficiência de conversão dos alimentos, reprodução e parâmetros clínicos).

A análise composicional é um componente fundamental do enfoque comparativo para determinar os efeitos 
não intencionais durante o processo de avaliação de riscos. No entanto, os efeitos não intencionais também podem 
se manifestar, por exemplo, por meio de mudanças na suscetibilidade a doenças importantes, de mudanças mor-
fológicas e do desenvolvimento ou respostas diferentes diante de regimes agronômicos e de gestão de cultivos. Por 
conseguinte, a comparação entre os OGM e seus comparadores mais apropriados deve abordar também a biologia 
e o desempenho fenotípico.
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Inocuidade dos produtos gênicos

A avaliação da inocuidade dos alimentos geneticamente modificados baseia-se nos resultados da comparação entre 
o alimento alterado e seu homólogo convencional.3

Para essa finalidade, utiliza-se o conceito de equivalência substancial: um alimento convencional, ou seja, 
não modificado, com um histórico de consumo seguro, pode ser utilizado como alimento suscetível de compa-
ração na realização da avaliação de inocuidade de um alimento geneticamente modificado. As diferenças de-
tectadas nessa comparação devem ser avaliadas, assim como devem ser considerados os efeitos toxicológicos e 
nutricionais para a saúde das pessoas e dos animais.10 A seguir, é apresentada uma lista dos aspectos que devem 
ser avaliados na prática durante o processo de avaliação da inocuidade dos alimentos transgênicos:3

•	 Identidade;
•	 Origem;
•	 Composição;
•	 Efeitos da preparação ou do processamento dos alimentos;
•	 Processo de transformação;
•	 DNA recombinante (estabilidade da inserção e potencial de transferência de genes);
•	 Expressão proteica do produto com o novo DNA;
•	 Efeitos sobre a função;
•	 Toxicidade potencial;
•	 Potencial de alergenicidade;
•	 Possíveis efeitos da expressão gênica ou da perturbação do DNA receptor ou dos mecanismos metabólicos, 

incluindo a composição nutricional crítica dos macronutrientes, micronutrientes e antinutrientes, tóxicos en-
dógenos, alergênicos e substâncias fisiologicamente ativas;

•	 Ingestão potencial e repercussão da inclusão de alimentos geneticamente modificados no regime alimentar.

A inocuidade do produto gênico deve ser avaliada caso a caso. De acordo com o conhecimento que se tem 
do produto expresso, o diagnóstico pode ir desde um processo limitado de avaliação dos dados disponíveis 
sobre a proteína, como a sequência de aminoácidos e as taxas de expressão em diferentes tecidos, até, no caso 
de proteínas menos documentadas, extensos ensaios de toxicidade que incluam estudos animais. Teoricamente, 
a produção de OGM pode levar à inclusão de muitas proteínas novas sem um histórico de consumo seguro no 
regime alimentar das pessoas. A avaliação das novas proteínas deve se basear no conhecimento atual sobre subs-
tâncias tóxicas e incluir uma busca da homologia da sequência com toxinas conhecidas, assim como a função 
da nova proteína. No caso de proteínas desconhecidas, a avaliação precisa incluir o procedimento convencional 
completo de diagnóstico de inocuidade toxicológica. O número de genes diferentes que são usados para a produ-
ção de alimentos transgênicos é bastante limitado, mas a situação pode mudar com o progresso dos programas 
de sequenciação de genomas, que, provavelmente irão proporcionar uma quantidade abundante de dados sobre 
importantes vias fisiológicas.

Transferência de genes

A estrutura do DNA recombinante usado para a modificação genética deve ser considerada em todo diagnóstico, 
especialmente quando o gene ou o seu promotor é proveniente de uma fonte viral, pois pode ocorrer uma trans-
ferência de DNA ou uma recombinação horizontal. Além disso, os materiais bacterianos derivados do receptor 
podem incluir fragmentos adicionais da sequência não relacionados ao gene que se está buscando.

Existe a possibilidade de que ocorra uma transferência horizontal da construção de genes: o DNA externo 
ingerido por meio dos alimentos não é completamente degradado no trato digestivo de ratos e porcos, por 
exemplo. Portanto, para o diagnóstico de inocuidade dos alimentos, é conveniente supor que alguns fragmentos 
do DNA recombinante podem sobreviver ao processo produzido no aparelho digestivo do ser humano e, em-
bora com uma possibilidade muito baixa, ser absorvidos pela microfibra do trato intestinal. O diagnóstico da 
inocuidade da estrutura genética deve incluir genes marcadores. Os genes marcadores comumente utilizados 
são genes que codificam a resistência aos antibióticos. A avaliação de risco desses genes selecionáveis deve estar 
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concentrada na transferência de genes para os micro-organismos que residem no trato gastrointestinal de seres 
humanos ou de animais. Contudo, como não é possível descartar totalmente o potencial dessa transferência de 
genes, a avaliação da inocuidade deveria considerar também a informação sobre o papel do antibiótico nos usos 
médicos humanos e veterinários.

Geralmente, a comercialização de OGM requer a eliminação de toda a sequência desnecessária de DNA, inclu-
sive dos genes marcadores na estrutura genética.

Alergenicidade

As alergias alimentares são a manifestação de uma resposta imune anormal aos antígenos (proteínas) introduzidos no 
organismo por meio da ingestão de um alimento. Nas pessoas sensíveis a esses antígenos alimentares, a alergia está 
relacionada à presença, no soro, de anticorpos (IgE) específicos para antígenos alimentares e as reações podem afetar 
um ou mais órgãos, como a pele (urticária), o aparelho respiratório (rinite e asma), o aparelho digestório (dor e diar-
reia) e o sistema cardiovascular (choque anafilático). Tais reações podem ser fatais.26

Um fator importante da inocuidade dos alimentos que deve ser levado em consideração no caso dos alimentos 
geneticamente modificados é seu potencial alergênico. A modificação biotecnológica induzida em determinado 
alimento o contamina com a presença de proteínas que não estavam presentes nesse alimento. Nem toda proteína é 
alergênica, mas, na maioria das alergias, o alérgeno é uma proteína. Portanto, deve ser realizada uma avaliação exata 
e confiável do potencial alergênico de um alimento transgênico para evitar casos de alergia alimentar.

Alguns estudos epidemiológicos indicam um aumento significativo da prevalência de doenças alérgicas nas 
duas ou três últimas décadas, o que transformou as alergias alimentares em uma preocupação vigente. Calcula-se 
que cerca de 3% a 4% da população adulta e mais de 6% das crianças sofram de algum tipo de alergia alimentar 
causada por anticorpos IgE.26 Em estudos recentes, foi demonstrado que também aumentou a ocorrência de 
casos de anafilaxia considerados fatais. Por isso, hoje em dia se reconhece que a alergia alimentar é um problema 
de saúde pública. O aumento da prevalência de doenças alérgicas foi relacionado ao crescente controle das infec-
ções parasitárias e microbiológicas. Embora seja paradoxal, a teoria que tenta explicar esse fenômeno, chamada 
teoria da higiene, destaca que os mecanismos imunorreguladores, usados para controlar a resposta inflamatória 
contra agentes exógenos já não são necessários; assim, produz-se nas pessoas uma resposta não regulada imuno-
logicamente, o que as torna vulneráveis a produzir respostas exageradas às proteínas inócuas. Há uma clara as-
sociação entre o aumento das alergias nas crianças, no contexto de países desenvolvidos, membros de pequenas 
famílias, e em crianças de países em desenvolvimento pertencentes a grandes famílias, que, em geral, apresentam 
infecções parasitárias e microbiológicas. Vinculado a esse fato, observa-se também que, na atualidade, temos à 
nossa disposição uma variedade muito maior de alimentos naturais e industrializados, que também favorecem 
o aparecimento de alergias.

Sem dúvida alguma, os casos fatais são obviamente preocupantes, porém os problemas observados nos casos 
não fatais também devem ser tratados como um problema de saúde pública, como, por exemplo, a diminuição do 
apetite e o aumento do metabolismo, o que gera menos energia para a criança e compromete seu crescimento e 
sua aprendizagem. No caso das proteínas recém-expressas no OGM, será necessário avaliar o potencial alergênico 
da proteína. No caso da produção de proteínas específicas bem caracterizadas pelos OGM, é preciso estabelecer 
se as modificações pós-traducionais são equivalentes às mesmas substâncias produzidas pelas fontes mais con-
vencionais, a fim de avaliar as possíveis propriedades toxicológicas ou alergênicas alteradas das proteínas recém-
-sintetizadas. Reconhece-se que não existe um único parâmetro que possa prever o potencial alergênico de uma 
substância. A Comissão do Codex Alimentarius formulou recentemente uma estratégia para avaliar a alergenici-
dade dos produtos biotecnológicos.27 Essa estratégia baseia-se nos seguintes parâmetros: fonte do gene; homologia 
da sequência; teste sérico dos pacientes alérgicos ao organismo causador ou às fontes conexas distantes; resistência 
à pepsina; prevalência da característica e avaliação a partir de modelos animais (figura 17.1). No entanto, verificou-
-se que não há uma prova única e definitiva para determinar com total segurança o potencial alergênico desses  
novos alimentos.

As estratégias e as metodologias para o diagnóstico da alergenicidade nos OGM não seriam fundamental-
mente diferentes daquelas aplicadas atualmente para avaliar as plantas transgênicas. Reconhece-se que os modelos 
animais para os testes de alergenicidade, inclusive aqueles ainda não validados, poderiam ser de grande valor para 
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FIGURA 17.1  Proposta de árvore de decisão para avaliar o potencial alergênico de um alimento geneticamente 
modificado (FAO/WHO, 2001). É possível concluir que há um potencial alergênico médio (entre 
negativo e positivo) quando os resultados da resistência térmica e enzimática indicam uma conclusão 
e o resultado obtido com animais aponta outra conclusão

Homologia da sequência Homologia da sequência

Teste com soro especí
co

Teste com soro especí
co

Resistência térmica e enzimática
Modelos animais

Potencial alergênico negativoPotencial alergênico positivo

Fonte do gene (alergênica)

identificar possíveis alergênicos. Recomendou-se direcionar os novos esforços para um desenvolvimento maior e 
também para a validação desses modelos.

Na sequência, são detalhados os parâmetros avaliados na árvore de decisão, com ponderações sobre os pontos 
críticos de cada avaliação.

Fonte do gene

Já foram relacionados cerca de 160 alimentos com reações alérgicas. No entanto, aproximadamente 90% das aler-
gias alimentares estão relacionadas a leite, ovos, amendoim, castanhas, camarão, peixe, trigo e soja. Entre as fontes 
alergênicas não alimentares, destacam-se o pólen das gramíneas, os ácaros, epitélios animais, fungos, insetos, para-
sitas, o veneno das abelhas e o látex.

O fato de que o gene se origine em uma fonte alergênica não constitui, por si só, um determinante para que 
o novo alimento tenha potencial alergênico, pois nem todas as proteínas de um alimento são responsáveis pela 
alergia que possa causar. Por exemplo, o amendoim tem mais de 32 proteínas diferentes e 18 delas podem se unir 
ao IgE de pessoas alérgicas ao amendoim.28 Há, dessa forma, a possibilidade de que pessoas alérgicas ao amendoim 
sejam alérgicas ao amendoim transgênico se nele for inserido um gene que codifica um alérgeno do amendoim 
(como o Ara h1). Um exemplo real dessa situação e da importância de conduzir a avaliação de alergenicidade dos 
alimentos geneticamente modificados aparece em um estudo feito com uma variedade de soja transgênica, na qual 
foi inserido um gene de noz amazônica (Bertholleria excelsa). Nesse caso, a intenção era melhorar a qualidade nu-
tricional da soja, inserindo nela um gene que codificasse a albumina 2S, proteína rica em metionina. Entretanto, 
foi demonstrado que o extrato da soja transgênica e o extrato da noz amazônica, mas não o da soja convencional, 
reagiam positivamente ao soro de pessoas alérgicas à noz amazônica e também tiveram resultados positivos em 
testes de punção cutânea.29

Na sequência sugerida na árvore de decisão, independentemente de o gene ser ou não de uma fonte alergênica, 
o próximo teste deve ser a análise da semelhança estrutural da nova proteína com alérgenos conhecidos.
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Estrutura da proteína: homologia na sequência de aminoácidos

Até o presente momento, não se conhece uma característica estrutural que identifique uma proteína como um aler-
gênico. Todavia, alguns estudos destacaram certas semelhanças entre elas; por exemplo, os alérgenos alimentares, 
geralmente, são glucoproteínas, e seu tamanho fica entre 10kd e 70kd. Embora não apresentem semelhanças entre 
si quanto à sequência de aminoácidos, a semelhança de alguma nova proteína em um alimento com os alérgenos 
pode indicar alergenicidade. Apenas as regiões mais polares e expostas da molécula de antígeno são capazes de 
estimular os linfócitos B para que formem anticorpos. Essas porções mais superficiais são denominadas determi-
nantes antigênicos ou epítopos e são a parte que entra em contato com a zona de união do anticorpo ou parátopo. 
Os epítopos são criados pela sequência primária dos resíduos no polímero ou pela estrutura secundária, terciária 
ou quaternária da molécula.

Nos alimentos para os quais foram relatadas alergias, observaram-se algumas proteínas alergênicas, como a 
betalactoglobulina, a alfalactalbumina e a caseína no leite de vaca; globulinas 2S, 7S, 11S e hemaglutinina na soja; 
proteínas Sa-I, Sa-II, antígeno I e antígeno II no camarão; alérgeno M no peixe; ovalbumina, ovostransferrina e 
ovomucoide na clara do ovo; apovitelina VI na gema do ovo; e Ara h1 e Ara h2 no amendoim. A sequência de ami-
noácidos dessas proteínas e em outros alergênicos compõe um banco de dados que pode ser utilizado para fazer a 
comparação. Segundo o informativo da FAO/OMS, os bancos de dados para essa finalidade podem ser obtidos nos 
programas SwissProt e TrEMBL (<http://expasy.ch/tools>). Os primeiros documentos propõem que o número de 
aminoácidos contíguos seja oito, considerando uma extensão mínima de peptídeos para o epítopo.30 Documen-
tos mais recentes sugerem a análise de seis aminoácidos.31

Agora, na comparação de uma proteína com o banco de dados de alérgenos, no caso de se verificar uma mesma 
sequência de seis aminoácidos com algum alérgeno, seu potencial alergênico será considerado positivo, seja ele de 
fonte alergênica ou não. Assim, se a sequência de aminoácidos da nova proteína (que será expressa no milho, por 
exemplo) indica uma semelhança com a proteína alergênica do amendoim (quer seja o gene transferido desse ali-
mento ou não), a pessoa alérgica ao amendoim poderá ter sintomas alérgicos quando ingerir o milho transgênico. 
No caso de não haver homologia nas sequências de aminoácidos com alérgenos do banco de dados, o teste seguinte 
deveria ser o de provas com soro de pessoas alérgicas.

A comparação da sequência de aminoácidos levanta duas questões que devem ser levadas em consideração 
para que esse teste não seja uma prova única. O primeiro é que, mesmo se observando uma semelhança na sequên-
cia de aminoácidos com um alérgeno conhecido, essa sequência não equivale, necessariamente, ao epítopo que se 
unirá ao IgE. Nesse caso, o teste poderia dar um resultado falso positivo de alergenicidade. Mesmo assim, o número 
de aminoácidos analisados também é questionável, pois alguns autores mostram que a análise de seis aminoácidos 
pode gerar resultados falso positivos.32 Além disso, é preciso considerar que pode existir um falso negativo. Essa 
análise considera quando um epítopo é contínuo (ou linear), ou seja, quando é composto por um único fragmento 
da cadeia polipeptídica. Na maioria das vezes, os epítopos são descontínuos (ou conformacionais), isto é, a estru-
tura reconhecida é composta de segmentos proteicos descontinuados na sequência de aminoácidos do antígeno, 
mas contíguos na estrutura tridimensional, pois há um desdobramento proteico. Consequentemente, esse é um 
parâmetro considerado importante, mas não único, que deve ser aperfeiçoado a análise das estruturas tridimensio-
nais, e não apenas das lineares.

Imunorreatividade com o IgE sérico: teste com soros claros ou específicos

A união dos IgE de pacientes alérgicos com a proteína submetida ao teste indica seu potencial alergênico, pois su-
gere que, com a ingestão do alimento, se a proteína entrou inteira, poderá se unir ao IgE de mastócitos e basófilos 
e desencadear os sintomas alérgicos. Se a proteína for originária de uma fonte alergênica, o teste deverá ser feito 
com o soro de pacientes alérgicos a essa fonte, ou seja, esse soro será considerado específico. Nesse caso, se o teste 
apresentar resultado positivo, significa que tal proteína está relacionada à alergia àquele alimento e que as pessoas 
com esse tipo de alergia poderão ter uma reação alérgica ao alimento transgênico. Se o resultado for negativo, isso 
indica que, apesar de ser da mesma fonte, ele não está relacionado à alergia ao alimento em questão.

Quando se quiser avaliar o potencial alergênico de proteínas provenientes de fontes não conhecidas como 
alergênicas, será utilizada a imunorreatividade com o IgE sérico para avaliar uma possível reação cruzada. A reação 
cruzada se manifesta quando o anticorpo reconhece epítopos semelhantes de proteínas diferentes, mas que com-
partilham certa homologia. Isso ocorre na síndrome de alergia pólen-alimento, na qual a sensibilização ocorre por 
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meio da inalação de pólen e os IgE reagem aos alérgenos alimentares (maçã, cenoura, banana, kiwi, entre outros), 
devido à homologia das proteínas desses alimentos com as proteínas dos polens.26 Outro exemplo é a reação cru-
zada que existe entre a tropomisina do camarão e o antígeno do pó doméstico, assim como a do amendoim com a 
soja e a ervilha.28 Esses testes poderão ser feitos com soros de pacientes alérgicos a qualquer grupo alimentar ou 
dirigidos para grupos de alimentos, ou seja, de proteínas de vertebrados ou de proteínas de plantas. Nesse caso, o 
teste recebe o nome de teste com soro claro.

Por razões genéticas, socioeconômicas e ambientais, as alergias diferem muito de região para região. Por exem-
plo, é mais comum a alergia a polens na Holanda do que nas Filipinas. Quando se considera que pode haver uma 
reação cruzada entre proteínas de polens e de frutas, a inclusão de uma fruta transgênica pode ter repercussões 
alérgicas na Holanda e não nas Filipinas.33 Nesse contexto, seria válido fazer testes de alimentos transgênicos com 
soro de pacientes agrupados por regiões.

Por outro lado, a análise da reatividade imunológica da proteína geneticamente modificada ao soro de pessoas 
alérgicas não está livre de críticas. A primeira dessas críticas trata da ausência de bancos de soro de pacientes alér-
gicos padronizados, o que pode gerar muita variabilidade nos resultados. Outra crítica relacionada ao teste é que 
a capacidade de união ao IgE in vitro não significa necessariamente que os efeitos in vitro seriam os mesmos fora 
desse ambiente, como a desgranulação dos mastócitos e dos basófilos, o que sugere que poderiam ser produzidos 
resultados falso positivos. Outro fator importante está relacionado ao domínio de carboidratos nos alérgenos. A 
glucosilação das proteínas é considerada altamente importante no diagnóstico da alergia. Os domínios de carboi-
dratos das glucoproteínas interferem no diagnóstico porque induzem a reatividade com o IgE; e a união do IgE 
com o domínio de carboidratos da proteína nem sempre é acompanhada por sintomas clínicos. Com relação a esse 
segundo ponto, a confirmação poderia ser feita por meio do teste de punção cutânea em modelos animais. As pes-
quisas nessa área são numerosas e tentam estudar uma forma de minimizar os resultados falso negativos e positivos.

Estabilidade físico-química

Em situações normais, as proteases digestivas transformam as proteínas da dieta em peptídeos com baixa atividade 
imunogênica. As proteínas que escapam da digestão são absorvidas e interagem com o sistema imunológico de 
forma tolerogênica, isto é, a resposta é formada por células reguladoras, citocinas reguladoras e imunoglobulima 
da classe A (IGA). Até mesmo em condições normais de digestibilidade de uma pessoa, uma proteína de difícil 
digestão terá mais oportunidade de ser pouco degradada e poderá ser absorvida de forma mais intacta. Nesse con-
texto e em pessoas predispostas às alergias, a resposta pode estar constituída por células ativadoras (linfócitos Th2), 
citocinas ativadoras (IL-4) e produção de IgE.

Em geral, a resistência à digestão e uma maior absorção intacta foram fatores correlacionados ao potencial 
alergênico. O grau de glucosilação é a das propriedades que podem afetar a suscetibilidade da proteína ao proces-
samento e à proteólise. Os alérgenos alimentares geralmente são solúveis em água, resistentes ao calor, ao ácido gás-
trico e à proteólise. Disso decorre que a resistência de uma proteína transgênica à digestão por parte da pepsina em 
condições de baixo pH normalmente é aceita como um fator a ser considerado para determinar o potencial aler-
gênico do alimento transgênico.27,32 Os ensaios realizados são baseados nos primeiros estudos feitos em 1996, nos 
quais a estabilidade da proteína é testada em sistemas que simulam o suco gástrico humano em condições normais, 
chamado SGF (fluido gástrico simulado). Com relação a esse teste, embora haja muitas provas de que a experiência 
e as análises de SGF podem ser padronizadas e os resultados podem ser reproduzidos e são sólidos, a relevância do 
teste para a digestão e o potencial alergênico ainda é incerta. Geralmente, o teste é feito com 0,32% de pepsina, pH 
1,2 a 37ºC. No entanto, são diversas as modificações nos diferentes protocolos de testes e análises, o que faz com 
que muitos laboratórios cheguem a conclusões contraditórias. Esses protocolos variam quanto à concentração de 
pepsina, ao pH, à concentração da proteína substrato e aos métodos de análise (SDS-PAGE, Westernblots et al.). 
Outro ponto crítico está relacionado ao argumento de que os testes in vitro não representam necessariamente o que 
ocorre in vivo, já que a digestibilidade das proteínas varia entre as pessoas.

Além da digestibilidade, o processamento também altera as propriedades de uma proteína e pode interferir em 
sua alergenicidade. O tratamento com o calor destrói a estrutura terciária das proteínas e causa desdobramento, divisão 
e reordenamento das bandas de dissulfeto. É possível que alguns epítopos não se exponham e que outros novos sejam 
formados na superfície das proteínas. Consequentemente, o potencial alergênico pode aumentar, diminuir ou variar. Por 
outro lado, o processamento pode alterar a resistência à digestão e a natureza da interação com o sistema imunológico. 
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Em geral, a resistência ao processamento é considerada um indicador de alergenicidade. Entretanto, pode ocorrer o 
contrário. Um exemplo disso é o que acontece com a banana tratada com etileno. Foi comprovado que as crianças da 
América do Sul alérgicas ao látex não apresentam alergia à banana, ao contrário das crianças da América do Norte. Uma 
explicação é que, diferentemente do que é feito na América do Sul, na América do Norte, a banana é tratada com etileno, 
o que pode ser atribuído à modificação de proteínas que apresentam uma reação cruzada com a proteína do látex.34 
Assim como ocorre com outros testes, esse também é considerado de grande importância, mas a sua conclusão não deve 
ser considerada de forma isolada e absoluta, mas sim em conjunto com outras análises.

Modelos animais

Embora não haja dúvidas quanto à importância de todos os parâmetros apresentados até agora, é possível compro-
var que cada um deles tem limites, motivo pelo qual a conclusão final deve se basear em uma análise dos resultados 
de todos esses parâmetros em conjunto. Como também não são únicos, mas apenas mais um complemento da aná-
lise, os informes da FAO/OMS, o Codex Alimentarius e a European Food Safety Authority9,10 estão interessados na 
formulação de modelos in vivo como parte das avaliações da inocuidade dos alimentos transgênicos e estabelecem 
a condução de testes com modelos animais.

O modelo animal permite avaliar o alimento inteiro e não apenas a proteína em questão. A proteína não é ingerida 
de forma isolada, mas em uma composição complexa com outros nutrientes, e todo o contexto pode interferir na sua 
alergenicidade. Por exemplo, os extratos totais do amendoim apresentam maior atividade alergênica que os extratos 
purificados. Outro exemplo é que a nova proteína pode agir como um coadjuvante e, nesse contexto, outras proteínas 
do alimento podem ser mais alergênicas.35,36

Entre os animais mais utilizados na pesquisa científica sobre as alergias alimentares estão os ratos e os camundongos e, 
entre esses, os camundongos BALB/c e os ratos Brown Norway são os mais indicados. Os modelos murídeos são especial-
mente recomendados, porque são menores, têm ciclo reprodutivo mais curto e possuem várias classes com modificações 
genéticas que permitem uma avaliação melhor do ponto de vista imunológico.35

As alergias alimentares, do mesmo modo que as outras alergias, têm duas fases: a sensibilização e o desafio 
antigênico por via digestiva. Na fase de sensibilização, a proteína entra em contato com o organismo e desencadeia 
a produção de IgE; já no desafio, a proteína entra em contato com o organismo por via oral e produz a inflamação 
alérgica. No caso da alergia alimentar em seres humanos, as duas fases ocorrem com a proteína entrando no or-
ganismo por via oral. Para reproduzir essa situação em animais de laboratório, devem ser preparadas estratégias 
com a finalidade de mimetizar os erros que possam ter acontecido para que a pessoa se tornasse alérgica em vez de 
tolerante. A simples introdução da proteína na dieta do camundongo em condições normais, como ocorre com o 
ser humano, não o levará ao quadro de alergias, mas ao de tolerância.

Em função das considerações traçadas até aqui, são aplicadas várias estratégias para induzir a sensibilização 
com a produção de IgE. Alguns modelos usam a via oral, mas se valem de coadjuvantes ou antiácidos para impedir 
a tolerância oral imunológica à proteína. Em outros modelos, a sensibilização é produzida por outras vias, como a 
intraperitoneal ou subcutânea. Na maioria das vezes, é preciso usar coadjuvantes como o hidróxido de alumínio, 
que é um bom coadjuvante para estimular a produção de citocinas relacionadas à alergia e o IgE. Para a indução da 
inflamação alérgica (segunda exposição do antígeno), a proteína deve ser introduzida por via oral. Em geral, a res-
posta é muito semelhante à observada em seres humanos, ou seja, verifica-se produção de IgE, aumento dos níveis 
de histamina e proteases de mastócitos, resposta proliferativa de esplenócitos, infiltração inflamatória no intestino 
e perda de peso.33,35,37

Já foram utilizados vários alimentos (soja, leite, ovo e amendoim, entre outros) no estudo de alergias alimentares em 
camundongos, com sinais clínicos e imunológicos comparáveis aos dos seres humanos.33 Efetivamente, muitos desses 
modelos poderão ser usados para distinguir as proteínas alergênicas das não alergênicas e complementar a análise de 
todos os parâmetros anteriores para auxiliar na decisão final do potencial alergênico de um alimento transgênico.

Avaliação nutricional dos alimentos transgênicos

Os alimentos geneticamente modificados têm o potencial de melhorar o estado nutricional das pessoas e propor-
cionar produtos benéficos para a saúde (melhorados funcionalmente). Da mesma forma, esses alimentos têm o 
potencial de produzir um desequilíbrio nutricional, como resultado de alterações esperadas ou imprevisíveis nos 
nutrientes e em outros componentes do alimento.
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Por essa razão, deve ser realizada uma avaliação nutricional desses alimentos, a qual deve considerar:

•	 A composição do alimento geneticamente modificado (considerando os níveis de nutrientes e antinutrientes, 
ou seja, as substâncias capazes de bloquear o aproveitamento de outras substâncias ou que reunam proprie-
dades tóxicas).

•	 A biodisponibilidade e a eficácia biológica dos nutrientes presentes no alimento, considerando as possíveis 
influências do transporte, armazenamento e tratamento esperado dos alimentos.

•	 A análise prévia da ingestão de alimentos e repercussões nutricionais resultantes.10

•	 Os estudos nutricionais realizados em animais de laboratório, com avaliação do peso corporal e a ingestão de 
alimentos, entre outros parâmetros.38

A análise composicional é o ponto de partida e a peça fundamental da avaliação nutricional dos alimentos 
para pessoas e animais. As análises necessárias e as realizadas devem ser determinadas caso a caso e podem variar 
segundo o traço incluído. Cabe ressaltar que há diferenças significativas na composição das variedades obtidas 
por meios convencionais, motivo pelo qual a análise composicional dos cultivos transgênicos deve ser realizada 
em contraste com a informação sobre a variabilidade natural dos homólogos convencionais. Chamou-se a atenção 
para a base de dados do ILSI para a composição de cultivos como fonte fundamental desse tipo de dados, assim 
como para um informe do ILSI que trata do tema da avaliação nutricional dos alimentos transgênicos para pessoas 
e animais.17

O desenvolvimento de alimentos geneticamente modificados apresenta potencial para melhorar o estado 
nutricional de pessoas e populações e proporcionar produtos com uma funcionalidade melhor. Os alimentos 
transgênicos também podem incluir desequilíbrios nutricionais como resultado de alterações tanto esperadas 
quanto imprevistas nos nutrientes e de outros componentes alimentares. O diagnóstico nutricional dos alimentos 
geneticamente modificados deve considerar: a) a composição nutricional; b) a eficácia biológica dos componentes 
nutricionais dos alimentos; e c) o diagnóstico do efeito da ingestão alimentar e a repercussão nutricional.

Quando a equivalência substancial com um alimento existente é demonstrada, a única avaliação nutricional 
adicional tratará da repercussão da introdução do alimento geneticamente modificado nos hábitos alimentícios ge-
rais das pessoas. Será necessária informação sobre a ingestão e o grau previsto de consumo do alimento transgênico 
e devem ser avaliadas as consequências nutricionais desse alimento, tanto em média quanto nos níveis extremos 
da ingestão diária. Também devem ser consideradas as influências dos componentes não nutrientes do alimento 
geneticamente modificado.

Os alimentos geneticamente modificados com os quais se procura modificar a qualidade nutricional devem 
cumprir requisitos específicos adicionais. Nesse caso, seria necessário realizar outros estudos detalhados sobre bio-
moléculas específicas, e esses estudos deveriam ser adaptados à modificação genética prevista. A introdução de 
uma mudança nutricional significativa em um alimento pode exigir uma avaliação posterior à comercialização para 
determinar se o regime alimentar geral foi alterado, e em que medida.

Toxicologia

No caso de um alimento geneticamente modificado, deve ser pesquisado o efeito toxicológico de qualquer alteração 
resultante da expressão dos genes introduzidos ou de qualquer outra alteração genética – por exemplo, o silencia-
mento de genes ou a sobreposição de genes endógenos. Além disso, devem ser realizadas análises toxicológicas para:

a) Demonstrar que os efeitos esperados da modificação genética não têm efeitos adversos sobre a saúde humana 
e animal. Os possíveis desvios entre os alimentos geneticamente modificados e os alimentos convencionais 
suscetíveis de comparação (comparadores) podem exigir diferentes enfoques toxicológicos e variações nos 
ensaios que serão realizados.

b) Demonstrar que os efeitos imprevistos das modificações genéticas ou dos efeitos que possam ocorrer, iden-
tificados por meio de análises moleculares, composicionais ou fenotípicas comparativas prévias, não têm 
efeitos adversos sobre a saúde humana ou animal. Nesse caso, podem ser considerados os testes propostos 
para compostos químicos isolados (por exemplo, novas proteínas ou outros constituintes novos) ou para o 
alimento transgênico inteiro.

Os estudos de toxicologia que avaliam os riscos para a saúde humana ou animal são complementares. A maio-
ria dos estudos recomendados para o diagnóstico da inocuidade dos alimentos transgênicos para as pessoas é 
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pertinente para o diagnóstico de alimentos geneticamente modificados para animais. As metodologias de teste 
são basicamente as mesmas e é preciso manter o mesmo nível de qualidade dos dados. Nos casos em que são 
necessários estudos específicos para examinar a eficácia, o valor nutricional ou a comestibilidade dos alimentos 
transgênicos – por exemplo, testes de alimentação com espécies específicas –, a informação obtida também pode 
ser utilizada para se obter maior segurança sobre a inocuidade do OGM no caso de consumo humano. As exi-
gências de testes toxicológicos no diagnóstico da inocuidade dos alimentos derivados de OGM para pessoas e 
animais devem ser consideradas caso a caso, e a sua execução dependerá do resultado da avaliação das diferenças 
detectadas entre o produto transgênico e seu homólogo convencional, incluindo a informação disponível sobre as 
alterações intencionais.

O teste toxicológico incluiria não apenas estudos sobre as proteínas recém-expressas, mas também sobre 
as consequências de qualquer modificação genética (por exemplo, o silenciamento de um gene ou a sobrepo-
sição de um endógeno). A princípio, a avaliação de inocuidade deve considerar a presença de novas proteínas 
expressas como resultado da modificação genética e a presença potencial de outros constituintes novos ou 
das possíveis alterações no nível dos constituintes naturais além da variação normal. Esses desvios potenciais 
com relação aos homólogos convencionais podem exigir diferentes enfoques toxicológicos e graus variáveis 
de avaliação.9,10

Uma avaliação toxicológica integrada combina toda a informação sobre a inocuidade do alimento transgênico 
complexo. Essa avaliação deve determinar os aspectos de inocuidade que podem qualificar uma pesquisa mais 
profunda, incluindo o teste convencional de toxicidade.

Os testes in vitro e in vivo de toxicidade padronizados são usados para verificar a toxicidade direta dos produtos 
criados pela engenharia genética. Além disso, as consultas de homologia às bases de dados de substâncias tóxicas 
conhecidas podem ser úteis na avaliação da inocuidade. O método de avaliação da toxicidade direta que pode ser 
prevista com base na natureza do transgênico pode variar de acordo com o tipo de modificação. O mais simples é 
o que agrega um só gene e no qual não se espera que haja nenhuma interação com outros componentes da planta. 
A situação se complica quando múltiplos genes participam do processo e a modificação origina alterações em uma 
ou mais vias. Nesses casos, é preciso conhecer a ação dos produtos gênicos utilizados e as vias afetadas a fim de 
desenvolver a análise e os testes adequados.1

A determinação dos efeitos toxicológicos diretos pode ser bastante simples. Por exemplo, se a planta 
transgênica é transformada para produzir uma proteína, deve obviamente ser analisada para verificar a pre-
sença da proteína e avaliar a toxicidade desse novo produto. Isso é feito por meio de provas toxicológicas 
clássicas que também são aplicadas a substâncias como os aditivos ou os resíduos de praguicidas, como ocorre 
em estudos de toxicidade in vitro ou em estudos sobre alimentos para animais. No entanto, a situação pode 
se tornar ainda mais complexa quando, por exemplo, são inseridos genes múltiplos que interferem nas vias 
metabólicas da planta.1

A avaliação das possíveis consequências toxicológicas indiretas é menos simples, porque essas consequências 
estão relacionadas a efeitos que não podem ser conhecidos, previstos ou esperados. Isso também dificulta a elabo-
ração de meios diretos de medição desses efeitos. Baseada no conceito de avaliação comparativa de inocuidade, a 
avaliação atual adota um enfoque comparativo mediante o qual são comparados o OGM e seu homólogo – o não 
OGM – e é aprofundada a avaliação de qualquer diferença observada. Se a comparação não revelar diferenças signi-
ficativas – além das que seriam esperadas em função das sequências inseridas –, a planta geneticamente modificada 
poderá ser considerada tão inócua quanto a planta convencional. Se a comparação revelar diferenças qualitativas 
ou quantitativas, esses desacordos serão submetidos a nova avaliação e poderão ser necessárias análises adicionais. 
A necessidade de realizar testes toxicológicos e o tipo de testes que podem ser exigidos dependerão da natureza das 
diferenças estabelecidas.1

Efeitos a longo prazo

O conhecimento que se tem sobre os possíveis efeitos adversos para a saúde humana da ingestão crônica de ali-
mentos geneticamente modificados continua bastante limitado. A grande variabilidade genética da população é 
um fator que se soma às dificuldades para prever ou avaliar os efeitos a longo prazo. Porém, da mesma forma se 
reconhece que, no caso dos alimentos geneticamente modificados, a avaliação de inocuidade prévia à comerciali-
zação constitui uma garantia de que o alimento transgênico é tão inócuo quanto o alimento convencional ou não 
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modificado (homólogo). Por isso, foi considerada improvável a possibilidade de que sejam apresentados efeitos 
adversos a longo prazo causados especificamente pelos alimentos geneticamente modificados.3,39

Avaliação da ingesta alimentar

O objetivo de uma avaliação da ingesta alimentar é examinar a quantidade de alimentos ou de ingredientes ali-
mentícios que uma pessoa ou uma população pode consumir. Não foram formulados até agora critérios exatos 
sobre os fatores que devem ser considerados em uma avaliação da ingesta alimentar prévia à comercialização de 
um alimento complexo novo. Alguns paradigmas da ingesta alimentar traçam pressupostos baseados no consumo 
per capita, enquanto outros utilizam a distribuição per capita. Uma avaliação da ingesta também pode considerar o 
cozimento e o processo utilizado para a preparação do alimento.

As avaliações da ingesta alimentar também incluem um cálculo da medida em que os produtos alimentícios 
atuais serão substituídos por novos alimentos transgênicos. Portanto, a exatidão da avaliação da ingesta de alimen-
tos geneticamente modificados depende dos dados disponíveis sobre os hábitos de consumo dos grupos consumi-
dores em questão e a validade dos parâmetros subjacentes. Os grupos específicos de consumidores podem se referir 
a diferentes grupos de idade, mas também a grupos mais vulneráveis, como as mulheres grávidas ou lactantes ou 
mesmo grupos de pacientes específicos.

A avaliação da ingesta alimentar deve se basear não apenas nos dados disponíveis sobre o consumo, mas 
também em nosso conhecimento sobre a biodisponibilidade dos componentes alimentares pesquisados no trato 
digestivo. Em casos específicos, podem ser utilizados modelos matemáticos probabilísticos com a finalidade de 
integrar o consumo e a distribuição de alimentos em um método comparativo para calcular com maior precisão as 
ingesta futuras.40

Vigilância posterior à comercialização

Em geral, os problemas potenciais de inocuidade devem ser abordados adequadamente por meio de uma 
rigorosa avaliação prévia à comercialização, pois, na atualidade, a realização dos estudos posteriores à co-
mercialização é muito limitada. No entanto, a vigilância posterior à comercialização pode ser uma medida 
apropriada de gestão de riscos em circunstâncias específicas. Devem ser consideradas tanto a necessidade e 
a utilidade de acordo com cada caso durante a avaliação de riscos quanto sua aplicabilidade durante a gestão 
do risco. Quando for conveniente, deve ser cumprido um programa de vigilância posterior à comercialização 
dos alimentos transgênicos. Esse programa não é um substituto de um programa cuidadoso de avaliação toxi-
cológica prévio à comercialização, mas sim uma complementação para confirmar a avaliação de risco prévia 
à comercialização. O programa pode aumentar a probabilidade de detecção de efeitos estranhos não inten-
cionais. Consequentemente, o programa de vigilância posterior à comercialização deve ser concebido como 
um gerador de fluxo confiável e validado de informação sobre os alimentos transgênicos entre os diferentes 
interessados diretos que possa, assim, relacionar o consumo de alimentos geneticamente modificados a qual-
quer efeito (adverso) para a saúde.

Considerando que os estudos de avaliação do risco anteriores à comercialização não podem reproduzir 
plenamente a diversidade das populações que consumirão o produto vendido, continua latente a possibili-
dade de que apareçam efeitos colaterais imprevistos em alguns membros da população, como aqueles com 
determinados estados ou doenças (por exemplo, as pessoas alérgicas), pessoas com características genéticas ou 
fisiológicas particulares ou que consomem esses produtos em grandes quantidades. Para tanto, a avaliação do 
risco é baseada também no cálculo da exposição ao alimento, que é variável e está sujeita a incertezas antes da 
comercialização do alimento. Um programa de vigilância posterior à comercialização deve, então, procurar res-
ponder às seguintes perguntas: a) o uso de produtos está em conformidade com o previsto ou recomendado?; b) 
os efeitos conhecidos e os efeitos colaterais estão em conformidade com o previsto?; c) o produto induz efeitos 
colaterais inesperados?41

A vigilância posterior à comercialização pode ser colocada em prática com o propósito de: a) verificar as 
conclusões acerca da ausência ou possível ocorrência, repercussão e importância de potenciais efeitos sobre a 
saúde do consumidor; b) vigiar as mudanças nos níveis de ingestão de nutrientes relacionados à introdução de 
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alimentos que possam alterar significativamente o estado nutricional, com o objetivo de determinar o seu efeito 
sobre a saúde humana.

Instrumentos normativos internacionais

Inúmeros órgãos governamentais regulamentam de maneira rigorosa as plantas geneticamente modificadas e exis-
tem metodologias básicas de avaliação do risco para o OGM, tanto com relação à produção de alimentos de con-
sumo humano quanto à produção de alimentos animais.

Não se pode atribuir o mesmo potencial de toxicidade às plantas transgênicas e às substâncias químicas em 
geral. Contudo, a maioria das avaliações de toxicidade das plantas geneticamente modificadas é derivada, e até 
mesmo copiada, das utilizadas para substâncias químicas.

Atualmente, diversas instituições internacionais e também locais trabalham nesse tema.

Codex Alimentarius
Em julho de 2003, a Comissão Mista FAO/OMS do Codex Alimentarius adotou os seguintes textos:4,5

Princípios do Codex para a análise de riscos de alimentos obtidos por  
meios biotecnológicos modernos

O objetivo desses princípios é oferecer um parâmetro para análises de riscos com relação aos aspectos nutricionais e 
à inocuidade dos alimentos obtidos por meios biotecnológicos modernos. O texto faz referência à “rastreabilidade/
rastreamento do produto” como uma ferramenta específica para facilitar as medidas de gestão de riscos.

Os elementos fundamentais desses princípios são os seguintes:

a) Deve ser realizada uma avaliação de inocuidade do alimento, que será aplicada caso a caso, com antecedência 
à sua saída ao mercado. A avaliação se baseará em sólidos princípios científicos, obtidos mediante métodos 
apropriados e analisados por meio de técnicas estatísticas adequadas. Os dados e a informação utilizados na 
avaliação devem ter qualidade suficiente para sustentar um exame científico colegiado.

b) A avaliação da inocuidade dos alimentos se baseia em uma comparação com um “homólogo convencional” 
para garantir que o alimento obtido por meios biotecnológicos não seja menos seguro do que os alimentos 
normalmente consumidos pela população.

c) As medidas de gestão do risco devem ser proporcionais ao risco identificado na avaliação de inocuidade e 
podem incluir medidas como a etiquetagem, a vigilância após a colocação no mercado e o rastreamento de 
produtos.

d) As definições utilizadas nos princípios para a análise de riscos de alimentos obtidos por meios biotecnológi-
cos modernos são as mesmas do Protocolo de Cartagena sobre Segurança da Biotecnologia, de forma que os 
textos do Codex sobre a inocuidade dos alimentos e o texto do Protocolo sobre a Segurança da Biotecnologia 
e a Proteção Ambiental são compatíveis e complementares.

Diretrizes do Codex para avaliar a inocuidade dos alimentos derivados de plantas  
de DNA recombinante

Essas diretrizes, baseadas nos princípios anteriores, descrevem a metodologia para avaliar a inocuidade especifica-
mente para os alimentos derivados de plantas de DNA recombinante. O enfoque básico para avaliá-las é o enfoque 
comparativo, com base no conceito de equivalência substancial, o que significa que está centrado na diferença entre 
os alimentos derivados de plantas de DNA recombinante e seu homólogo convencional. As diretrizes dão especial 
atenção ao potencial alergênico das novas variedades vegetais geneticamente modificadas. Também foi acordado 
um anexo que descreve a avaliação da alergenicidade.

Diretrizes do Codex para avaliar a inocuidade de alimentos obtidos de  
micro-organismos de DNA recombinante

Com base nos princípios anteriores, essas diretrizes descrevem a metodologia para avaliar a inocuidade especifi-
camente para os alimentos derivados de micro-organismos de DNA recombinante. O enfoque básico é similar às 
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diretrizes para as plantas de DNA recombinante. No entanto, nesse caso serão ressaltados alguns elementos pecu-
liares dos micro-organismos.

Os elementos chave das diretrizes são:

a) Uma orientação gradual detalhada sobre como realizar uma avaliação de inocuidade, incluindo a natureza 
dos dados que precisam ser coletados e os elementos do processo de tomada de decisões que favorecem a 
consideração dos alimentos obtidos por meio de micro-organismos de DNA recombinante apropriados para 
o consumo humano.

b) Permitem comparar as avaliações de inocuidade de diferentes autoridades nacionais.
c) Facilitam para as autoridades nacionais que não desejam fazer suas próprias avaliações de inocuidade (em 

razão do alto custo desse processo) a utilização das avaliações de outras autoridades do governo, sempre que 
essas avaliações estiverem de acordo com as Diretrizes do Codex.

d) Proporcionam uma base para futuras avaliações de inocuidade dos alimentos que possam ser realizadas pela 
FAO e pela OMS.

Protocolo de Cartagena sobre Segurança da Biotecnologia

O Protocolo de Cartagena é um instrumento internacional juridicamente vinculante que regulamenta o movi-
mento transfronteiriço de organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia moderna, com o objetivo de 
proteger o ambiente. A coluna vertebral do protocolo é o acordo fundamentado previamente, em virtude do qual é 
necessário o consentimento do país importador antes do envio e da introdução de um organismo vivo modificado 
no seu ambiente.

O protocolo estabelece um conjunto harmonizado de regras e de procedimentos internacionais com o 
objetivo de garantir que os países recebam a informação pertinente por meio do “Centro de Intercâmbio de Infor-
mação sobre Segurança da Biotecnologia”. Esse sistema de informação baseado na Internet permite que os países 
tomem decisões fundamentadas antes de permitir a importação de organismos vivos modificados. O protocolo 
também cuida para que o traslado desses organismos seja realizado com a devida documentação de identifica-
ção. O protocolo entrou em vigor em 11 de setembro de 2003. É importante destacar que hoje em dia não existe 
nenhum parâmetro acordado internacionalmente para considerar os aspectos éticos relativos ao uso da biotecno-
logia moderna.

Regulamentação dos organismos geneticamente modificados na 
região das Américas

QUADRO 17.3 Legislação em países americanos

Países Órgãos responsáveis e comentários Links relacionados

Brasil CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
Resolução no 305, de 12 de junho de 2002, relativa à concessão de permissões 
ambientais, estudos sobre o impacto ambiental e informativo sobre o 
efeito ambiental das atividades e ações com organismos geneticamente 
modificados e seus derivados

www.mma.gov.br/port/conama/res/
res02/res30502.html

Brasil CTNBio (Comissão Técnica de Biossegurança)

Decreto no 1.752, de 20 de dezembro de 1995, relativo à criação, competência 
e composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança ou CTNBio 
(prestar apoio técnico e assessoramento ao Governo Federal na formulação, 
atualização e aplicação da Política Nacional de Biossegurança referente aos 
OGM, visando proteger a saúde humana, os organismos vivos e o ambiente)

www.ctnbio.gov.br/index.php/content/
view/2.html
www.ctnbio.gov.br/index.php/content/
view/55.html?execview=listaitenslegisla
cao&norma=Decretos
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Decreto/D1752.htm
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Países Órgãos responsáveis e comentários Links relacionados

Argentina CONABIA (Comissão Nacional Assessora de Biotecnologia Agropecuária) www.sagpya.mecon.gov.ar/SA-
GPyA/areas/biotecnologia/20-
CONABIA(CONABIA). 

Argentina Resolução no 124, em virtude da qual se estabelece a CONABIA, com 
o objetivo inicial de prestar assessoria à Secretaria de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Alimentos e regulamentar as atividades relacionadas 
com os OGM
Resolução no 398/2008, relativa às emendas à resolução no 124
Objetivos: determinar as características dos produtos geneticamente 
modificados, avaliar o risco, estabelecer procedimentos empregados para 
sua obtenção, produção agropecuária e a saúde pública
SAGPyA – Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentos

www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/
anexos/145000-149999/146801/
norma.htm

www.sagpya.mecon.gov.ar/(SAGPYA)

Bolívia Biossegurança e o Serviço Nacional de Saúde
Serviço Nacional de Saúde Agropecuária e Inocuidade Alimentar 
(SENASAG)
Lei no 2061, de 16 de março de 2000, que dispõe sobre a criação do 
SENASAG com a competência de proteger a saúde dos setores agropecuários 
em todo o país
Decreto Supremo 25.729, de 7 de abril de 2000, que regulamenta o 
funcionamento do SENASAG e lhe faculta a proteção à saúde dos setores 
agropecuários em todo o país (incluindo as questões relacionadas aos 
OGM)

www.senasag.gov.bo/

www.senasag.gov.bo/index.php?option
=content&task=view&id=4&Itemid=28

Chile Serviço Agrícola e Pecuário (SAG)

CREA – Comitê Técnico de Organismos Geneticamente Modificados 
(OGM)

Resolução no 6.966, pela qual se dispõe a criação do CREA
As suas competências consistem em avaliar e resolver, caso a caso, as 
solicitações de autorização para realizar atividades relacionadas a produtos 
agropecuários ligados a organismos geneticamente modificados (OGM)

www.sag.gov.cl/OpenDocs/asp/pagVer-
Registro.asp?argInstanciaId=51&argTab
laNombre=Doc_Documento&argRegis
troId=3788&argCarpetaId=913&argTre
eNodosAbiertos=()(913)&argTreeNodo
Actual=913&argTreeNodoSel=913&mo
strarHeader=0

Colômbia Instituto Colombiano Agropecuário (ICA): o ICA tem a responsabilidade 
de realizar análises de risco e estudos de biossegurança no campo com 
a finalidade de avaliar os riscos biológicos que possam ser derivados da 
introdução, produção, comercialização e liberação de organismos vivos 
modificados com propósitos agrícolas, pecuários ou pesqueiros, por 
meio das novas técnicas de biotecnologia com OGM, conhecidos como 
organismos transgênicos
Lei 740, de 2002, que dispõe a aprovação do Protocolo de Cartagena sobre 
a Segurança da Biotecnologia do Convênio sobre a Diversidade Biológica, 
concluído em Montreal em 29 de janeiro de 2000

www.ica.gov.co

www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servi-
cios/Bioseguridad-y-Recursos-Geneti-
cos-Agricolas.aspx

www.ica.gov.co/Paginas-Especiales/
resultados.aspx?searchtext=biotecnolo
g%c3%ada

Costa Rica Serviço Fitossanitário do Estado
Costa Rica: Ministério da Agricultura e Criação
Objetivo: regulamentar a área da fitoproteção da importação, exportação, 
pesquisa, experimentação, multiplicação, produção industrial, 
comercialização e uso de OGM com finalidade agrícola
Lei de Proteção Fitossanitária no 7.664 de 8 de abril de 1997
Regulamento da Lei de Proteção Fitossanitária no 26.921-MAG, de 22 de 
maio de 1998
Regulamento de auditorias de biossegurança agrícola no 32.486-MAG
Lei no 8.537. Protocolo de Cartagena sobre Segurança da Biotecnologia

www.protecnet.go.cr/centro_informa-
cion/normativa/leyes/Ley%20Protec-
cion%20Fitsanitaria-7664.pdf

www.protecnet.go.cr/biotecnologia/

Equador Ministério da Agricultura, Pecuária, Aquacultura e Pesca
Resolução no 409, que dispõe sobre a execução de ações integradas 
relacionadas à biotecnologia e a biossegurança

www.agrocalidad.gov.ec/
www.iica.int/Esp/infoinstitucional/oR-
GANOS/jia/Resoluciones/XIII_O05_
esp/RES%20409%20ESP%20A.pdf
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Países Órgãos responsáveis e comentários Links relacionados

México Serviço Nacional de Saúde, Inocuidade e Qualidade Agroalimentar 

Lei sobre a Biossegurança dos Organismos Geneticamente Modificados, que 
regulamenta as atividades de utilização confinada, liberação experimental, 
liberação por meio de programa piloto, liberação comercial, comercialização, 
importação e exportação de organismos geneticamente modificados, com a 
finalidade de prevenir, evitar ou reduzir os possíveis riscos que tal atividade 
possa acarretar para a saúde humana ou para o ambiente e para a diversidade 
biológica ou para a saúde de animais, plantas e peixes

www.diputados.gob.mx/Leyes-Biblio/
pdf/Ley_BOGM.pdf
www.senasica.gob.mx

Panamá Diretoria Nacional de Saúde Vegetal

Autoridade competente do Estado responsável pela proteção e manutenção 
da condição fitossanitária, por meio dos serviços de vigilância e do controle 
de pragas. Também se ocupa de assegurar a qualidade dos insumos 
fitossanitários

www.unep.org/Biosafety/fi les/In-
forme%20final_mNB%20Panama%20
dic2007.pdf
http://aplica.mida.gob.pa/dinasave/

Paraguai Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Vegetal e de Sementes
Comissão de Biossegurança
Assessorar, assistir e atender a gestão das atividades vinculadas à 
biotecnologia e à biossegurança, especialmente com relação às autorizações 
de liberação no ambiente e à comercialização de vegetais geneticamente 
modificados originados para as atividades agrícolas e participar da definição 
de políticas e projetos de normas específicas da difusão das atividades do 
SENAVE

www.senave.gov.py/coor_biotec.php

Peru Serviço Nacional de Saúde Agrária (SENASA)

D. S. no 108-2002-CM, pelo qual se aprova o Regulamento da Lei de 
Prevenção de Riscos Derivados do Uso da Biotecnologia

www.senasa.gob.pe/
RepositorioAPS/0/0/JER/DIR_NOR_
CUAVEG/00073.pdf
www.senasa.gob.pe

Uruguai Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca

Lei no 16.811, de 21 de fevereiro de 1997, que regulamenta a biossegurança 
das plantas e de suas partes geneticamente modificadas
Decreto 353/008, de 21 de julho de 2008, que regulamenta a política de 
coexistência regulada de organismos modificados e não modificados

www.presidencia.gub.uy/_web/
decretos/2009/06/149.pdf
www.mgap.gub.uy/Cartelera/BIOSE-
GURIDAD/Gabinete_Bioseguridad.
htm

Estados 
Unidos

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
Serviço de Inspeção da Saúde de Animais e Plantas (APHIS)
O APHIS utiliza o termo biotecnologia como o uso da tecnologia do DNA 
recombinante ou da engenharia genética para modificar organismos vivos 
O APHIS regulamenta os organismos modificados que possam acarretar 
riscos para as plantas ou a saúde animal

www.aphis.usda.gov/biotechnology/
index.shtml
www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_08/7cfr340_08.html

Canadá Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA)

A CFIA divide responsabilidades com o Ministério da Saúde na 
regulamentação de produtos obtidos por meio da biotecnologia. A agência é 
responsável por avaliar a inocuidade das plantas, da alimentação animal, dos 
ingredientes da alimentação, dos fertilizantes e dos produtos veterinários

www.inspection.gc.ca/english/sci/bio-
tech/bioteche.shtml
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Lagoas de informação, prioridades de pesquisa e  
responsabilidade científica

Dos comentários expostos ao longo destas páginas, emana a clara conclusão de que o uso da biotecnologia para a 
produção de alimentos atingiu um grande desenvolvimento e contribuiu com numerosos benefícios em diversas 
áreas (social, econômica, sanitária). Também foi amplamente exposto que a segurança da produção e especialmente 
do consumo desses alimentos deve caminhar lado a lado com o desenvolvimento biotecnológico. Consequente-
mente cabe a todos os setores públicos a manutenção destes dois grandes objetivos: desenvolvimento e biossegu-
rança. Para colocar isso em termos mais precisos: o desenvolvimento de técnicas que permitam dominar cada vez 
mais a engenharia genética e o controle de segurança na aplicação da biotecnologia, principalmente com relação ao 
consumo de alimentos transgênicos. As lacunas de informação são justamente o conhecimento que deve ser obtido 
para alcançar os dois objetivos.

Como comentamos na seção “Evolução e produção dos organismos geneticamente modificados”, o cenário 
futuro depende da possibilidade de produzir alimentos cada vez mais nutritivos em áreas menores em vários países. 
Portanto, compete à comunidade científica, pública e privada, a geração de conhecimentos e o desenvolvimento de 
técnicas que viabilizem esse cenário. Paralelamente, corresponde à comunidade científica que atua na área da saúde 
criar conhecimento e desenvolver técnicas adequadas para garantir que o consumo desses alimentos não irá causar 
problemas para a população. E, certamente, é tarefa dos órgãos públicos e das empresas oferecer o apoio logístico e 
financeiro para o desenvolvimento científico que fundamente esses dois grandes objetivos.

Conclusões e recomendações

O órgão governamental encarregado da saúde pública tem a responsabilidade de criar as condições necessárias para 
proteger e recuperar a saúde da população. Não resta dúvida de que a alimentação é um dos fatores fisiológicos mais 
importantes na saúde e de que os alimentos devem ser tão nutritivos e sensorialmente aceitáveis quanto inócuos 
para a saúde dos consumidores. Uma alimentação inadequada causa problemas de saúde, assim como a presença de 
constituintes que gerem condições patológicas também pode causar distúrbios para a saúde.

A esse respeito, devem ser tomadas medidas para melhorar a capacidade das autoridades normativas, em particular 
as dos países em desenvolvimento, para avaliar, administrar e comunicar os riscos dos OGM, incluindo a observância das 
normas relativas aos alimentos obtidos por meio da biotecnologia moderna, assim como para interpretar as avaliações 
realizadas por outras autoridades ou organismos especialistas reconhecidos, incluindo o acesso à tecnologia analítica. 
Além disso, o fortalecimento da capacidade dos países em desenvolvimento, seja por meio de acordos bilaterais ou pela 
assistência de organizações internacionais, deve apontar para a aplicação eficaz desses princípios.2

As autoridades normativas, as organizações internacionais, os organismos de especialistas e a indústria devem 
facilitar, com os meios apropriados, os Pontos de Contato do Codex, bem como o intercâmbio de informação, in-
cluindo a informação sobre métodos analíticos.2

Os micro-organismos de DNA recombinante devem ser derivados de cepas que tenham um histórico de con-
sumo seguro e uso definido, e a inocuidade dos micro-organismos que não tenham um histórico seguro deve ser 
estabelecida. Considerando que as mutações e o intercâmbio do material genético na natureza são imprevisíveis, 
será essencial estabelecer a inocuidade de todos os micro-organismos de DNA recombinante usados na produção 
de alimentos periodicamente. Os enfoques descritos incluem uma avaliação comparativa do micro-organismo de 
DNA recombinante e de sua cepa convencional para verificar sua inocuidade como micróbios e a inocuidade dos 
seus metabólitos. É recomendável avaliar a persistência dos micro-organismos vivos ingeridos no intestino, pois 
eles poderiam competir com a flora intestinal residente e ter efeitos indesejados.

Entre as condições patológicas relacionadas aos alimentos, encontra-se a alergia alimentar, que existe há mi-
lhares de anos e se apresenta como consequência da ingestão de alimentos que fazem parte do regime alimentar da 
população já também há muito tempo. Entre os numerosos alimentos, são poucos os que causam alergias, como 
também é proporcionalmente pequena a população com alergias alimentares. Devido ao alto grau nutricional des-
ses alimentos (ovos, leite e trigo, entre outros), as medidas públicas de controle das alergias alimentares não pre-
tendem evitar a sua produção e consumo em geral, mas sim informar ao consumidor que esses ingredientes fazem 
parte de um determinado alimento industrializado (etiquetagem). Além disso, o organismo público deve promo-
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ver a implantação de programas educativos para que a população aprenda a reconhecer a relação de determinado 
alimento com os sintomas. Isso é de suma importância, principalmente para os pais, pois a alergia é mais comum 
entre as crianças e pode ser fatal.

No caso dos alimentos geneticamente modificados, as medidas públicas devem ser mais amplas, pois a própria 
comunidade científica e médica desconhece o potencial alergênico de um alimento transgênico, dado que ele é 
novo. O alimento geneticamente modificado tem potencial alergênico porque é criado por meio da introdução de 
uma nova proteína (que pode ser alergênica). Para conhecer o potencial alergênico, é necessário realizar avaliações 
técnicas, conforme explicamos. Nesse contexto, o organismo público de saúde deve:

1. Determinar que o processo de avaliação para a aprovação de um alimento transgênico conte com a infor-
mação técnica relacionada:

a) Às análises da nova proteína sobre a semelhança da sequência de aminoácidos com alérgenos conhecidos a 
partir de bancos de dados;

b) Às análises da nova proteína sobre a resistência ao processamento e à digestibilidade;
c) Às análises da nova proteína sobre a capacidade de união com o soro de pessoas com alergias alimentares;
d) Às análises da nova proteína e do alimento transgênico em modelos animais, especialmente camundongos, 

para a normalização dos métodos.

2. Estipular que o processo de avaliação para a aprovação de um alimento transgênico contenha a metodologia 
detalhada de cada um dos estudos realizados, apresente os resultados de maneira clara e permita sua inter-
pretação por parte de quem queira analisar o processo. Se as avaliações já foram realizadas e publicadas, o 
processo deve incluir cópia dos artigos científicos, e não uma mera citação bibliográfica deles.

3. Garantir que todos os alimentos transgênicos sejam identificados como tais, uma vez que, por se tratar de 
alimentos industrializados, a população deve ter conhecimento sobre o alimento que consome.

4. Documentar as reações alérgicas aos alimentos transgênicos e tomar as medidas mais adequadas de acordo com a 
dimensão do problema, ou seja, segundo o alcance (quantas pessoas tiverem sido afetadas) e a gravidade. Nesses 
casos, o poder público, por meio de suas instituições de vigilância, deve proibir a produção e a comercialização do 
produto. Espera-se que o poder público atue da mesma forma que atua com os alimentos produzidos que causam 
alergias em algumas pessoas, ou seja, controlando a etiquetagem e investindo em informação ao consumidor.

5. Informar à população, por meio de programas educativos, sobre o consumo inócuo de alimentos transgêni-
cos aprovados de forma transparente, a fim de evitar rejeições desnecessárias.

6. Incentivar, por meio de seu fomento, a condução de pesquisas voltadas para o aperfeiçoamento das técnicas 
de avaliação da alergenicidade dos alimentos geneticamente modificados.

Em geral, recomenda-se que a solicitação de aprovação de um OGM ou de alimentos que contenham ou sejam 
um OGM para a sua comercialização seja acompanhada de:

a) Nome e o endereço do solicitante;
b) A designação do alimento e sua especificação, incluindo o ato ou atos de transformação utilizados;
c) Quando for procedente, informação para cumprir com o anexo II do Protocolo de Cartagena sobre Segu-

rança da Biotecnologia do Convênio sobre a Diversidade Biológica;
d) Quando for procedente, uma descrição detalhada do método de produção e de fabricação;
e) Cópia dos estudos, incluindo, quando existirem, os estudos independentes arbitrados que tenham sido realizados;
f) Uma análise, com a respectiva informação e dados, que mostre que as características do alimento não são 

diferentes das de seu homólogo convencional, levando em consideração os limites aceitos de variações na-
turais de tais características; efetivamente, uma proposta de etiquetagem do alimento;

g) Quando for procedente, as condições de comercialização dos alimentos OGM ou os alimentos produzidos 
a partir de OGM, incluindo as condições específicas sobre uso e manejo;

h) Métodos de detecção, amostragem (inclusive das referências a métodos existentes de amostragem oficiais ou 
padronizados) e identificação do ato de transformação e, quando cabíveis, métodos de detecção e identifi-
cação do ato de transformação dos alimentos OGM ou dos alimentos produzidos a partir de OGM;

i) Quando for procedente, uma proposta de vigilância posterior à comercialização do uso do alimento para o 
consumo humano;

j) Uma proposta de etiquetagem do alimento OGM ou dos alimentos produzidos a partir de OGM;
k) Um resumo do expediente em um formulário padronizado.
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Concluindo, é necessário realizar a avaliação posterior à comercialização para se assegurar de que é possível 
documentar os efeitos do consumo de alimentos transgênicos a longo prazo. O uso da resistência aos antibióticos 
como método de seleção de micróbios de DNA recombinante é um assunto de grande interesse.
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Introdução

Como se sabe, os processos que definem o estado da saúde da pesssoa estão ligados a vários setores e áreas dos 
sistemas naturais e às atividades humanas. As condições de segurança hídrica, alimentícia e física (ad-

versamente afetadas por eventos extremos da temperatura e do clima), o desmatamento, a diminuição da camada 
de ozônio estratosférico, o ozônio na superfície (com ou sem névoa química), a perda da diversidade biológica, a 
deposição (orvalho e geada) e as chuvas ácidas, além de outros eventos e processos, atuam, de maneira direta ou 
indireta, de forma unilateral e geralmente combinados, sobre a saúde e o bem-estar físico e mental da comunidade.

O objetivo deste capítulo é informar as autoridades das Américas, em particular aquelas que se encontram 
responsáveis pela administração da saúde pública nos países em desenvolvimento, sobre as relações entre a saúde, 
o setor agropecuário e as possíveis implicações da mudança climática, sugerindo ações para a vigilância das con-
dições sanitárias locais e regionais, em coordenação com as áreas de estudo, pesquisa e operação dos sistemas e 
setores envolvidos. Somente a análise integrada dos processos ambientais, que conjuntamente definem os estados 
de boa saúde ou de doença, assegurará a eficiência necessária aos sistemas de vigilância de alerta sanitário ou de 
manipulação de riscos, qualquer que seja a origem do sofrimento que cause o problema sanitário.

Relações entre a saúde e a produção agropecuária

Quando os efeitos negativos das atividades agropecuárias sobre a saúde humana são considerados, devem-se levar 
em conta as diferenças entre os seguintes aspectos:

a) A agricultura tradicional de subsistência versus a agricultura comercial moderna.
b) Os efeitos diretos versus os efeitos indiretos das atividades agropecuárias sobre a saúde.

O sistema (métodos e práticas) de produção agropecuária determina o tipo de risco que pode existir para a 
saúde da pessoa, já que os riscos derivados da agricultura de subsistência diferem daqueles da agricultura intensiva 
no uso de insumos e capital.

A agricultura intensiva no uso de capital e insumos abrange o setor envolvido nos grandes negócios (agro-
negócios) e destinado a satisfazer às necessidades locais e globais de alimentos e energia. Esse setor favorece, 
em parte, o avanço das fronteiras agrícolas, a intensificação da produção (com tendência à expansão de mo-
noculturas e uso crescente de agroquímicos) e a concentração de renda do setor. Por outro lado, muitas vezes, 
a agricultura de subsistência sofre com as consequências da subdivisão de terras e aumento de minifúndios, a 
degradação ambiental que causam e a necessidade de migrar para zonas com atividades mais rentáveis. Sem 
dúvida, o problema é complexo e requer intervenções governamentais concretas, simples, viáveis e não contra-
ditórias. Essas medidas deveriam ser atualizadas periodicamente e em todas as situações críticas (por exemplo, 
em casos de endemias e de condições de risco), de maneira que sejam válidas no tempo e no espaço. A in-
formação e os conselhos que são fornecidos à comunidade deverão ser complementados pelos serviços sani-
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tários necessários, projetados para uma aplicação sustentável e de maneira que assegurem assistência a todas  
as classes.

Em geral, os efeitos do setor agropecuário sobre a saúde de toda a comunidade envolvida são diversos. 
Também o são os efeitos que, de uma forma ou de outra, afetam os demais membros das comunidades nacional 
e regional. Eles estão associados ao tipo de cultura (intensiva ou de subsistência) e podem ser decorrentes direta 
ou indiretamente da modificação das características ambientais e dos processos associados. Indubitavelmente, 
todos os grupos sofrem e sofrerão os efeitos do aquecimento terrestre e sua influência direta, por meio dos pro-
cessos e eventos de intempéries e das consequências de certos aspectos das atividades agrícolas (por exemplo, a 
emissão de GEI – gases do efeito estufa –, do desmatamento excessivo e da maneira de utilizar os agroquímicos 
e a água). O uso excessivo e indiscriminado de agroquímicos, em vários países da região, é causa comprovada 
de doenças e mortes pela contaminação do ar e das águas (Informe do MSP, AAMA e Secretaria do Ambiente 
da Argentina).

Várias publicações recentes discutiram e apresentaram referências conceituais para o entendimento das rela-
ções entre o setor agropecuário e a saúde humana.1-4

Nesta seção, serão discutidos, de maneira geral, somente alguns aspectos relacionados com “os produtores” e 
“os sistemas agropecuários” sobre a saúde, sem incluir a etapa “produtos”, segundo o esquema conceitual de Hawkes 
e Ruel3 para a cadeia de produção agropecuária.

Na tabela 18.1, são apresentados alguns dos problemas de saúde mais conhecidos nas Américas, derivados, 
de forma direta ou indireta, das atividades agropecuárias desenvolvidas na região. Nessa tabela, foram agrupadas 
algumas categorias de problemas de saúde frequentemente associadas aos processos socioambientais (sociais, 
ambientais e econômicos) vinculados às atividades agropecuárias.

A agricultura e especialmente os modernos agronegócios de grande escala tornam-se determinantes e condi-
cionantes de múltiplas influências e prejudiciais para a saúde humana, em razão dos inúmeros efeitos socioambien-
tais que produzem. Existem vários mecanismos indiretos por meio dos quais a atividade afeta a saúde da pessoa em 
decorrência de alterações socioambientais. Na tabela 18.1, dois exemplos são citados:

a) Frequentemente, durante as épocas de colheita de culturas não mecanizadas, são mobilizados grandes 
contingentes humanos para o trabalho temporário. Em alguns países, como o Brasil, são mobilizados tra-
balhadores de uma região a outra, especialmente para a safra da cana de açúcar, e isso causa a redistribui-
ção de endemias infecciosas presentes em sua localidade de origem, como ocorreu com a esquistossomose 
mansoni.5

b) Ainda que pareça um paradoxo, a agricultura intensiva e mecanizada pode piorar, a longo prazo, a situação de 
insegurança alimentícia (com óbvias repercussões sobre a saúde) e isso devido, em parte, à possibilidade de 
degradação irreversível do solo e desertificação, com as consequentes perdas das áreas cultiváveis.

A remoção da cobertura vegetal, em proporções significativas, é um fenômeno que se registra tanto nos sis-
temas mecanizados empresariais (de grande escala) como na produção de gado para corte nas zonas de produção 
extensiva, como ocorre na Amazônia brasileira. A eliminação do habitat dos animais selvagens, em especial de ma-
míferos, provoca o deslocamento destes para as zonas periféricas dos centros povoados, aumentando o contato com 
seres humanos e o risco de transferência de patogênicos (spillover) dos animais para os homens. Historicamente, 
esse processo ocorreu nas Américas com vários vírus hemorrágicos, por exemplo, em Junín na Argentina (febre dos 
restolhos), Machupo na Bolívia, Guaranito na Venezuela etc. e, mais recentemente, com o Hantavírus pulmonar nas 
três Américas.6,7 Existe também a probabilidade de que vetores de doenças com focos em ecossistemas naturais se 
adaptem a zonas domiciliares, como o mal de Chagas.

A remoção de ecossistemas naturais também reduz a possibilidade de explorar as propriedades naturais para 
uso terapêutico, seja pela redução de espécies vegetais não catalogadas ou pela extinção destas.

Em relação às alterações no ciclo da água, muitas vezes derivadas das mudanças na cobertura vegetal, o prin-
cipal aspecto se relaciona com a formação de reservatórios de água que se transformam em habitat de vetores e 
hospedeiros intermediários de doenças infecciosas endêmicas, geralmente doenças tropicais, como é o caso dos 
mosquitos que transmitem a malária, dengue e febre amarela, e dos moluscos que hospedam o parasita causador 
da esquistossomose. Um habitat propício para esses vetores, vinculado com as atividades agrícolas, são os canais de 
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Tabela 18.1  Efeitos da cadeia de produção agropecuária sobre a saúde humana nas Américas (baseada em 
Horrigan et al., 2002), modificada com informação recente

Problema 
socioambiental Processo Estado e consequências Efeitos sobre a saúde Tipo de 

efeito

Remoção da 
cobertura do 
vegetal natural

Destruição de habitat Migração de animais reserva-
tórios de infecções e de depre-
dadores

Surtos de doenças infecciosas Indireto

Perda de biodiversidade Destruição de princípios ati-
vos para medicina e farmácia

Anulação do desenvolvi-
mento de agentes terapêuti-
cos

Indireto

Alterações locais do ciclo 
hidrológico

Desenvolvimento de habitát 
para vetores. Exacerbação 
dos impactos de eventos ex-
tremos (por exemplo, inun-
dações, secas)

Focos de doenças tropicais 
(malária, dengue e esquistos-
somose). Lesões e mortes

Indireto

Uso de produtos 
químicos

Exposição ocupacional de 
comunidades e em especial 
mulheres e crianças

Absorção de resíduos químicos Intoxicações agudas, ocupa-
cionais e de pessoas expostas. 
Mortes

Direto

Contaminação do ar, do solo 
e da água

Inalação e ingestão de resí-
duos químicos

Intoxicações crônicas: morbi-
lidade e mortalidade

Direto

Contaminação de alimentos Resíduos de pesticidas, me-
tais pesados e químicos nos 
alimentos

Intoxicações agudas e crônicas Indireto

Proximidade de 
animais domésticos

Transferência de patogênicos Emergência e reemergência 
de zoonoses

Surto de doenças infecciosas Direto

Produção de grande volume 
de excrementos

Contaminação do solo e da 
água

Exposição a contaminantes Direto

Mão de obra 
migratória

Redistribuição espacial de 
endemias

Aparição de novos focos de 
endemias (como esquistos-
somose e leishmaniose)

Surto de doenças infecciosas Indireto

Degradação do solo Falta de terras férteis Insegurança alimentícia Desnutrição Indireto

irrigação, que, em partes da América Latina, possibilitaram a expansão geográfica das espécies de Biomphalaria, 
molusco hóspede intermediário da esquistossomose.7

Provavelmente o impacto ambiental mais conhecido e visível sobre a saúde humana nas Américas seja 
o derivado da utilização maciça de agrotóxicos e suas consequências (quadro 18.1). Tanto a região da Amé-
rica do Norte como a da América Latina e do Caribe são grandes consumidores desses insumos químicos.8,9 
Os efeitos sobre a saúde humana são originados tanto pela intoxicação aguda, pela exposição ocupacional 
direta dos trabalhadores como pela assimilação contínua de resíduos nos alimentos por parte da população 
consumidora.10,11

Os animais domésticos representam outro elemento de risco nas atividades agropecuárias como possível fonte 
de patogênicos para os seres humanos, causando doenças infecciosas conhecidas como zoonoses. Existem vários 
exemplos, sendo os mais recentes a gripe aviária e a suína (H5N1 e H1N1), a SARS, agentes causadores das gas-
troenterites (Campylobacter sp; Cryptoporidium sp e outros), infecções pelo vírus da raiva, tuberculose, hidiatose 
hepática, além de vários outros processos infecciosos. 

A contaminação é outro risco para a saúde, especialmente a contaminação das águas, provenientes de ativida-
des agrícolas e pecuárias (quadro 18.2). Uma questão preocupante está relacionada aos excrementos dos rebanhos, 
que, em outros tempos, com sistemas primários de produção, não chegavam a constituir um problema sério. O 
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grande volume de excrementos oriundo dos sistemas intensivos de produção de aves, bovinos1 e outros é uma 
importante fonte de contaminação química (nitrogênio etc.) e microbiológica para o ambiente.12,13 A contaminação 
hídrica por nutrientes pode provocar a eutrofi zação das águas e, como consequência, a proliferação de micro-orga-
nismos prejudiciais à saúde, como a Pfi esteria14 e as cianotoxinas.15 A Pfi esteria é um dinofl agelado que se reproduz 
nos estuários eutrófi cos e causa a mortalidade dos peixes. Nas pessoas expostas a águas que contêm essa espécie 
podem aparecer reações alérgicas na pele, defi ciências neurológicas, confusão mental, desconfortos gastrointesti-
nais e problemas visuais. As cianobactérias comumente produzem uma cianotoxina denominada microssistina, 
que, se for absorvida pelo organismo humano pela ingestão direta de água ou do tecido muscular de peixes, pode 
gerar gastroenterites graves e tumores no fígado.

Existem relatórios de surtos epidêmicos de diarreia em pessoas causados por Criptosporidiose de origem bo-
vina pela com contaminação fecal das águas subterrâneas.16

Com relação à contaminação do ar é oportuno destacar que os incêndios fl orestais são comuns nas Américas, 
tanto os provenientes das práticas agrícolas na América Latina17 como os que ocorrem por processos naturais e 
provocados na América do Norte.18 Na América Latina, a queimada obedece principalmente ao objetivo de ampliar 
a fronteira agrícola e, segundo os costumes camponeses, “limpar” os campos. Estima-se que, na América do Sul, 
anualmente, sejam queimados em torno de 40 mil km2 de cobertura vegetal durante o inverno, porém a dispersão 
da fumaça através de processos atmosféricos faz com que sua dispersão abranja superfícies muito mais extensas, 
alcançando 4,5 milhões de km2.2,17 

1 O feedlot, confi namento, é um sistema de produção bovina que vem se difundindo nos últimos anos e no qual os animais são mantidos em 
espaços reduzidos e são alimentados com rações balanceadas, grãos e/ou forragens conservadas. A concentração de chorume, característica 
desses sistemas, provoca a proliferação de moscas e insetos, que são focos de difusão de algumas doenças e, sobretudo, graves problemas de 
contaminação de águas superfi ciais e subterrâneas.

Quadro 18.1  Redução de intoxicações causadas por pesticidas na América Central e o 
desenvolvimento de alternativas para o uso de agroquímicos

A América Central foi uma das principais importadoras per 
capita de pesticidas do mundo (1,5 kg de pesticidas por 
pessoa/ano), taxa superior à média mundial estimada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 0,6 kg por 
pessoa/ano. O uso excessivo de pesticidas causou problemas 
signifi cativos para a saúde humana, tanto pelas intoxicações 
agudas quanto pelos efeitos crônicos. Na América Central, 
os prejuízos causados ao meio ambiente pelos pesticidas 
incluem a contaminação de bacias, a perda de espécies e a 
contaminação da cadeia alimentícia.

Diante dos problemas causados pelo uso excessivo de 
pesticidas, com o objetivo de reduzir as doenças relaciona-
das com pesticidas e apoiando a implementação de alterna-
tivas de agricultura sustentáveis na América Central, a OPAS 
por intermédio de sua Área de Desenvolvimento Sustentá-
vel e Saúde Ambiental, em parceria com os governos dos 
países, executou o Projeto Plagsaúde, que se estendeu de 
1994 a 2003.

Um dos resultados globais mais importantes obtidos 
com a execução desse projeto foi, sem sombra de dúvida, a 
tomada de decisão sobre essa problemática nos aspectos de 
prevenção, controle e emprego de alternativas, por parte da 
sociedade civil e principalmente dos trabalhadores e da co-
munidade mais exposta, e também a incorporação do tema 

pesticidas por parte dos próprios governos, colocando-o em 
sua agenda de prioridades.

Conseguiu-se estabelecer em todos os países a vigilân-
cia das intoxicações agudas por pesticidas e sua incorpora-
ção nos sistemas nacionais de vigilância epidemiológica, 
permitindo a orientação de uma maneira mais acertada e 
pertinente em relação às ações de prevenção e controle 
necessárias. Em nível sub-regional, a tendência a infecções 
agudas aumentou durante os primeiros anos de execução do 
projeto, devido fundamentalmente ao aperfeiçoamento das 
notifi cações e registros das intoxicações (de 10,34 x 1.000.000 
habitantes subiu para 20,37 em 1999). Como resultado das 
ações do projeto regional, foi registrada a redução da incidên-
cia de intoxicações nos últimos três anos, caindo de 19,5 para 
15,82 x 100.000 habitantes.

Na implementação de alternativas, em associação com 
outras agências e organismos que atendem essa matéria, o 
projeto apoiou o desenvolvimento em cada um dos países, 
da manipulação integrada de pragas e de agricultura orgâ-
nica mediante a preparação e publicação de material edu-
cativo (cartilhas e vídeos), realização de ofi cinas, seminários 
e desenvolvimento das hortas escolares com aplicação da 
agricultura orgânica.

Fonte: OPAS-Projeto Plagsaúde. Relatório final 2003.
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Sabe-se que a fumaça proveniente dos incêndios fl orestais não é homogênea e o conteúdo de gás e partículas 
das emissões varia de acordo com o tipo de biomassa queimada.19 Em uma recente revisão, Ribeiro,20 foram discuti-
dos os efeitos gerais dos incêndios fl orestais sobre a saúde humana. Outros autores18,21 analisaram a infl uência eco-
nômica dos efeitos associados aos incêndios sobre a saúde tanto na América do Sul quanto na América do Norte. 
Segundo Mielnicke et al.,22 a fumaça afeta a respiração pelo monóxido de carbono, outros gases de combustão e a 
volatilização de agrotóxicos e também pelo tamanho das partículas, particularmente quando são da ordem de 10 
mícrons, que afetam o trato respiratório.

Em estudos recentes relacionados com localidades específi cas da Amazônia (uma área de fronteira agrícola 
que está sujeita a frequentes incêndios sazonais) foram documentados os efeitos específi cos associados com as 
emissões dos incêndios fl orestais sobre a saúde. Mascarenhas et al.23 observaram que, no Rio Branco (a oeste da 
Amazônia brasileira), existia uma correlação entre a concentração de PM 2,5 e a incidência de asma em sujeitos 
com menos de 10 anos. Hacon et al.24 e Castro et al.25 mostraram que a exposição de pessoas com mais de 65 anos 
a 10 µg/m3 de PM 2,5 em aerossóis resultava em um aumento de 4% nas entradas hospitalares ocasionadas por 
problemas respiratórios e que os maiores níveis de mortalidade nesse grupo estavam associados ao número de 
focos de incêndios fl orestais.

Outro subproduto pecuário de relevância são os resíduos de antibióticos eliminados nas fezes e na 
urina dos animais que contaminam o ambiente e favorecem a emergência de patogênicos resistentes aos 
antibióticos.26,27

Quadro18.2  A saúde e a contaminação com nitrogênio proveniente da produção agrícola 
e pecuária

A contaminação da água e do solo com os excessos de ni-
trogênio provenientes da agricultura moderna e a criação 
de gado são questões importantes para o ambiente para a 
saúde. As principais fontes de nitrogênio são os fertilizantes 
(os cultivos absorvem em torno de 50% do nitrogênio apli-
cado) e os resíduos animais, especialmente os provenientes 
dos suínos e dos estercos de galinha que excedem o mon-
tante que os cultivos podem utilizar e que o solo pode reter. 
Esse problema se torna especialmente grave na produção 
intensiva de animais, gera grandes volumes de resíduos, que 
são difíceis de armazenar e caros para transportar.

Os contaminantes dos depósitos costumam passar para 
as correntes de água e para as águas subterrâneas, em que 
um excesso de nutrientes estimula a explosão das algas, o 
que provoca um esgotamento do oxigênio que impacta 
a biodiversidade e a saúde (por exemplo, as toxinas de 
cianobactérias).

Os nitratos gerados pelos animais alimentados em con-
finamento (feedlot) podem contaminar a água em concen-
trações potencialmente fatais para as crianças (o contato dos 
nitratos com as bactérias da boca produz envenenamento por 
nitrato), provocando a conhecida síndrome do bebê azul (me-
taemoglolinemia). Além dessa intoxicação, os nitratos foram 
relacionados com o desenvolvimento do câncer de bexiga, 
próstata e estômago e também com o linfoma no-hodgkin.

Alguns países das Américas utilizam grandes quan-
tidades de nitrogênio nas pastagens, como ocorre nos Es-
tados Unidos (4.697.000 t/ano), Canadá (897 mil t/ano), 
Brasil (678 mil t/ano) e Argentina (126 mil t/ano). Uma vaca lei-

teira, em situação de alta produtividade, excreta cerca de 129,6 
kg de nitrogênio/ano (com 69% como mineral), ao passo que, 
em situações menos produtivas, esses animais excretam somente 
35,8 kg/ano. Para as porcas, as quantidades são de 37 kg/ano e 
15,1 kg/ano em situações de alta e baixa produtividade (com res-
pectivamente 73% e 64% como mineral respectivamente).
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A agricultura, o ambiente e as condições sociais

O desmatamento, a degradação do solo e da vegetação, o empobrecimento das terras cultivadas, a salinização 
das terras irrigadas e o esgotamento e contaminação dos recursos hídricos são alguns dos problemas que 
afetam grande parte da América Latina e do Caribe e têm graves consequências para a saúde e o bem-estar 
da população.

Em vários países da ALC, os recursos naturais têm um papel fundamental no suporte das economias, por 
exemplo, nos países da Comunidade Andina, onde contribuem com cerca de 20% do PIB, fator que gera excesso de 
pressão e superexploração de ecossistemas.28 As ameaças derivadas da degradação contínua do ambiente compro-
metem a sustentabilidade do desenvolvimento a médio e longo prazos e põem em risco a segurança alimentar de 
uma importante porcentagem da população.

Nos últimos anos, o setor agropecuário latino-americano vem passando por importantes transformações 
em seus sistemas produtivos, com um notável avanço na difusão de sistemas com crescente uso de tecnologias, 
apresentados como “pacotes tecnológicos” que incluem o uso de materiais transgênicos, a adoção de novas 
estratégias de plantio (plantio direto, plantio de precisão etc.), elevada exigência de produtos químicos, uso 
intensivo de conhecimento e apoio em tecnologias da informação, entre outros. Esses sistemas apresentam as-
pectos positivos (como a difusão do plantio direto) e aspectos negativos (como o uso abusivo de agrotóxicos). 
Uma boa parte desses pacotes tecnológicos está orientada para a expansão das monoculturas na agricultura 
e para a criação intensiva de gado (particularmente os chamados feedlots). Esses sistemas geram problemas 
relacionados com o avanço das fronteiras agrícolas sobre ecossistemas naturais (com o consequente desmata-
mento e perda da biodiversidade), o aumento da contaminação pelo uso excessivo de agrotóxicos e o avanço 
da degradação e erosão dos solos. Além disso, é oportuno ressaltar que essa nova agricultura não soluciona os 
problemas de pobreza rural nem os de acesso à terra, desencadeia processos de concentração que marginali-
zam os pequenos agricultores e camponeses e mantém um clima de alto conflito em várias regiões (por exem-
plo, em comunidades camponesas peruanas, grupos mapuches do sul do Chile ou “sem-terra” no Brasil).29

Como exemplo da difusão no uso de produtos químicos, apresenta-se a evolução no uso de fertilizantes e 
herbicidas nas Américas. Na campanha 2007/2008, o consumo mundial de fertilizantes foi próximo a 168 mi-
lhões de toneladas. Três dos dez países com maior consumo de fertilizantes nitrogenados estão localizados nas 
Américas: Estados Unidos (terceiro lugar), Brasil (sexto) e Canadá (oitavo). Em 2008, a América Latina e o Caribe 
consumiram 9% dos fertilizantes utilizados em todo o globo, e a América do Norte consumiu 13%. Na América 
Latina, a tendência ao consumo é crescente (figura 18.1). No Brasil, por exemplo, a taxa anual de aumento do uso 
de fertilizantes foi de quase 220 mil t/ano entre 1960 e 2006, enquanto na Argentina o aumento foi perto de 191 mil 
t/ano entre 1993 e 2008.30,31 Atualmente, o Brasil é o maior consumidor da América Latina (cerca de 10 milhões de 
toneladas anuais).

Com relação ao uso de herbicidas, destaca-se o aumento na utilização de glifosato, devido principalmente ao 
aumento do cultivo de soja transgênica. Na figura 18.2, apresenta-se o avanço no uso desse produto na Argentina 
entre 1991 e 2007. Um relatório sobre o Brasil (http:inforganic.com/node/451) indica que esse herbicida foi a prin-
cipal causa de intoxicação entre 1996 e 2000, com 11,2% das ocorrências. No Uruguai, durante 2007, o glifosato 
representou 82% dos herbicidas importados (9 mil toneladas). Segundo o Ciat,32 em 2006, o glifosato foi o agrotóxico 
que provocou mais casos de intoxicações agudas no país (cerca de 20% do total).

Desmatamento e alteração de uso do solo

Os ecossistemas naturais, em particular as florestas e matas, são componentes do cenário ambiental que mo-
deram os efeitos das chuvas intensas, atenuando o efeito das gotas de chuva e granizo sobre o solo, reduzindo 
a erosão, desacelerando as enxurradas, deslizamentos e avalanches de lodo e pedra. Além disso, minimizam os 
efeitos adversos das inundações em áreas com declives. Nas regiões planas, ativam a evapotranspiração e redu-
zem o tempo de permanência de zonas inundadas. Os ecossistemas florestais, selvagens e de montanhas favore-
cem a infiltração, mantêm a umidade do solo e reduzem os efeitos das secas e as ondas de ar frio dos solos e sua 
vegetação rasteira.
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Figura 18.1  Evolução do consumo de fertilizantes (mil toneladas) nitrogenados, fosforados (P2O5) e potássicos (K2O) na 

América do Norte e na América Latina
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Fonte: ROBERTS, T, 2009: Fertilizer use in North and South America. Disponível em: <www.ipni.net>.

Figura 18.2 Evolução do consumo de glifosato na Argentina entre 1991 e 2007

Anos

Li
tr

os
 (m

ilh
õe

s)

Fonte: <http://www.ecoportal.net/layout/set/print/content/view/full/81762/(printversion)/1>.
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Desmatamento na América Latina

Nas porções tropical e subtropical da América Latina, os principais responsáveis pelo desmatamento são os peque-
nos produtores, os pecuaristas, os produtores de soja e as plantações de óleo de palma. Entre 2000 e 2005, a América 
Latina apresentou a maior taxa de desmatamento (60% de desmatamento das florestas tropicais do mundo).33 Mais 
de 27 milhões de hectares de florestas tropicais úmidas foram transformados durante esse período. A principal 
causa desse fenômeno é a transformação para a agricultura.34

Ainda que o desmatamento tenha sido tradicionalmente atribuído aos pequenos produtores (agricultura 
rotacional de “corte e queima”), essa tendência mudou drasticamente nos últimos anos. Atualmente, a agricultura de 
grande escala é a principal causa de desmatamento na América do Sul.35

Com relação aos pequenos produtores, a agricultura rotacional praticada pelas populações nativas representa 
apenas uma pequena parte do desmatamento.36 Nesse setor, a maior transformação de florestas está relacionada 
com as famílias que migraram em busca de novas terras. Na Amazônia Peruana, por exemplo, menos de 9% do 
desmatamento ocorrido entre 1999 e 2000 foi registrado nos territórios indígenas.37

A produção de gado é a principal atividade nas áreas desmatadas das zonas tropicais e subtropicais.38-40 Mais 
de dois terços da área desmatada na Colômbia41 e na Amazônia brasileira42,43 são convertidos em empreendimentos 
pecuários. Nas terras baixas da Bolívia, a transformação de florestas em pastagens para a alimentação de gado é a 
principal causa da mudança de uso do solo.44

A produção de soja é um dos exemplos mais recentes e significativos da expansão agrícola em áreas de florestas 
de fronteira nas zonas tropicais e subtropicais da América do Sul.43-45 Brasil e Argentina ocupam o segundo e o ter-
ceiro lugares no ranking mundial de produção e, conjuntamente, fornecem mais de 50% do consumo global de soja 
(Soystats, 2009) <www.soystats.com>. O cultivo de soja começou nas savanas e áreas de pastagens da Argentina e do 
Brasil, porém, nas últimas décadas, se expandiu gradativamente para as zonas florestais, como a região Chaquenha 
na Argentina, as terras baixas na Bolívia e o sul da Amazônia.39,46

O óleo de palma é o principal cultivo industrial ligado ao desmatamento na zona tropical da América do Sul. 
Sua magnitude é pequena se comparada à soja, mas não deixa de ser importante, e a expectativa é de que aumente 
em virtude da crescente demanda da produção de biocombustíveis em nível regional e de óleo de palma pelo 
mercado internacional (por exemplo, a Ásia). A Colômbia é o principal produtor na América Latina e o quarto 
produtor mundial com uma superfície próxima a 300 mil ha (Fedepalma, 2009; <http://www.fedepalma.org/>). É 
cultivado principalmente em estabelecimentos médio e grande parte: 35% das plantações ocupam menos de 500 ha 
e ao redor de 32% mais de 2 mil ha. As principais regiões florestadas, onde o cultivo da palma se expandiu recente-
mente, são a do Chocó na Colômbia47,48 e a de Sucumbios no Equador. No Brasil, a produção da palma também é 
importante (75% da área no Estado da Bahia) e está começando na Amazônia peruana, especialmente nas regiões 
de San Martín e Ucayali.

A expansão da agricultura no Cone Sul

O Cone Sul da América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) é um dos principais produto-
res e exportadores mundiais de alimentos e, portanto, uma região-chave para a segurança alimentícia global. Nos 
últimos vinte anos, a contribuição relativa da região à disponibilidade global de alimentos aumentou notavelmente 
e se espera que essa tendência se mantenha nas próximas décadas.

Além do mais, o Cone Sul é um dos principais hotspots mundiais em relação à mudança do uso do solo no setor 
agropecuário. De acordo com as estatísticas do U.S. Departament of Agriculture – USDA na sigla em inglês49 –, a 
área plantada com soja aumentou mais de 160% entre 1990 e 2007 e a produção triplicou no mesmo período (figura 
18.3), transformando a zona em um dos principais hotspots para o monitoramento e a avaliação da mudança do uso 
do solo. Atualmente, a região produz 44% da soja mundial e conta com cerca de 50% da superfície total dedicada 
a esse cultivo.

Tradicionalmente, uma grande proporção da região se dedicava à produção pecuária sustentável, com base em 
pastagens naturais (especialmente na Argentina, Paraguai, sul do Brasil e Uruguai). Durante o século XX, grandes 
regiões com solos férteis foram gradualmente convertendo-se em terras agrícolas, ainda que grande parte da região 
tenha conservado suas pastagens naturais com produção agropecuária. Entretanto, nas últimas décadas (1990 e 
2000), a taxa de expansão da agricultura aumentou drasticamente. A principal causa da expansão agrícola foi o au-
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mento da demanda da soja e outros grãos por parte dos mercados asiáticos emergentes, como China e Índia. Além 
disso, em certas regiões (semiáridas ou subúmidas), como o oeste da região dos Pampas argentino, a expansão da 
agricultura e das fronteiras agrícolas foi possível graças ao aumento significativo das chuvas anuais, especialmente 
durante as três últimas décadas do século XX.50-52

Em consequência dessas mudanças no mercado e nas condições climáticas, cerca de 18 milhões de hectares de 
florestas e pastagens foram transformadas em terras dedicadas a cultivos anuais na região do Cone Sul (principal-
mente soja e, em menor grau, milho, trigo, girassol e arroz).53 Em quatro dos seis países do Cone Sul (Argentina, 
Brasil, Paraguai e Bolívia), a soja transformou-se no principal produto de exportação.

Essas mudanças na utilização do solo corresponderam a mudanças sociais drásticas: a agricultura comercial 
de grande escala foi substituindo a produção extensiva e os produtores tradicionais da região de tal modo que, 
atualmente, os administradores de importantes fluxos de investimento se transformaram nas figuras-chave do ter-
ritório reorganizado. No Uruguai, por exemplo, mais de 50% das terras agrícolas estão sendo cultivadas por 1% dos 
produtores.54

Vários são os questionamentos acerca da sustentabilidade das mudanças observadas no Cone Sul. É necessário 
destacar a grave ameaça que essas mudanças representam para a provisão normal de certos serviços ecossistêmicos, 
como a captura de carbono e a preservação do solo.55

A concentração da produção em um grupo reduzido de grandes corporações gera enormes desafios para a 
sustentabilidade social dos pequenos e médios produtores e dos pequenos pecuaristas (tradicionalmente dedicados 
à produção extensiva de gado). Os questionamentos estão relacionados com a capacidade dessa comunidade de 
produtores de ser “socialmente sustentável” e poder manter o meio de vida de sua população.56

Além disso, uma importante porção das terras transformadas em agricultura é marginal para a produção de 
cultivos anuais por causa das características físico-químicas dos solos e da disponibilidade de água. Somado a 

Figura 18.3  Evolução da área plantada com soja nas Américas. Observar o comportamento dos países do Cone Sul  
(Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai)

EUA Brasil Argentina Paraguai Canadá Bolívia

Uruguai Outros

Evolução da área plantada com soja
e principais países produtores

Evolução da área plantada com soja
no resto dos países produtores

Fonte: Elaboração própria com base nas estatísticas da FAOSTAT.

isso, vastas superfícies dedicadas durante os últimos quarenta anos a uma produção sustentável com base em culti-
vos rotativos e pastagens transformaram-se em áreas dedicadas à produção contínua de cultivos anuais, especial-
mente monoculturas, sob o sistema de plantio direto. A sustentabilidade de ambas as mudanças na utilização do solo 
(conversão de terras marginais e intensificação) é questionada em toda a região.
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Os biocombustíveis 

As questões relativas à redução da disponibilidade de combustíveis fósseis, particularmente gás natural e petróleo, e 
evidentemente seu preço impulsionaram o desenvolvimento de indústrias agroenergéticas para a produção de subs-
titutos dos hidrocarbonetos, como o etanol e o biodiesel, como um mecanismo para moderar os efeitos da mudança 
climática, promover o desenvolvimento local e gerar empregos. Nas últimas três décadas, em três oportunidades, 
as economias dependentes do petróleo viram-se afetadas por fortes aumentos nos preços do produto bruto: em 
meados dos anos 1970, no início dos anos 1980 e recentemente, entre 2004 e 2008.

Na América Latina e no Caribe, os principais cultivos para biocombustíveis são a cana-de-açúcar, a soja o 
milho e o óleo de palma. Atualmente, os Estados Unidos e o Brasil dominam a indústria de combustíveis líquidos, 
porém, na maioria dos países, existem marcos normativos (leis ou decretos) que encorajam o desenvolvimento 
desses cultivos.57 Sua difusão é frequentemente produzida pela expansão da superfície de monoculturas aptas para 
a produção energética (como a soja no Cone Sul, cana-de-açúcar no Brasil, Colômbia, América Central e Caribe e 
óleo de palma em vários países tropicais) ou substituindo ecossistemas naturais e, às vezes, ocupando terras mar-
ginais para a produção agrícola.58

O principal argumento para a difusão da energia derivada da biomassa é a possibilidade de atenuar a mudança 
climática, entretanto, o uso de biomassa como recurso renovável não assegura a captura da mesma quantidade de 
CO2 produzido pela queima do biocombustível (por exemplo, a forma de utilização do solo). A intensificação 
do desmatamento e a posterior queima, que favorece as emissões de CO2, a liberação de GEI através da combustão 
de energia fóssil durante a produção dos cultivos, a perda de carbono por deterioração do solo, bem como a libera-
ção de óxido nitroso e a contaminação das águas causada pelo uso de fertilizantes, são algumas das consequências 
que colocam em dúvida os benefícios dessas práticas.59 No caso da cana-de-açúcar, a queima da folhagem para 
a colheita gera a emissão de gases contaminantes (monóxido de carbono, metano, óxidos de nitrogênio e óxido 
nitroso) com efeitos sobre a mudança climática e, inclusive, sobre geração de ozônio. Foi comprovado que os con-
taminantes originados pela queima da cana-de-açúcar aumentam as afecções respiratórias em crianças e pessoas 
da terceira idade.60

É difícil estabelecer até que ponto a bioenergia é uma opção atrativa para a moderação da mudança climática 
no setor energético.61 Existe uma série de riscos potenciais no tocante à expansão em grande escala de cultivos para 
produzir energia. Talvez o mais importante seja a concorrência pelo uso da terra entre a produção de energia e alimen-
tos, devido à limitada disponibilidade de terras apropriadas para o plantio, à provável influência dos usos alterna-
tivos sobre a renda da terra e ao preço dos alimentos.62 Em um recente relatório,63 atribuíram-se aos combustíveis 
parte da responsabilidade da crise alimentar de 2006 a 2008 e o aumento no preço dos alimentos. Além disso, a ex-
pansão maciça desses cultivos aumentaria a evapotranspiração potencialmente disponível para usos humanos, fator 
de grande risco nos países que já sofrem as consequências da escassez de água.64 Em certas oportunidades, esses 
cultivos comprometem a qualidade da água, do ar e do solo. Alguns cultivos, como a cana-de-açúcar, o óleo de palma 
e o milho, necessitam quantidades relativamente elevadas de água e são realizados em condições de seca. Ainda que 
em certos países a disponibilidade de água não seja problema, a contaminação dos recursos hídricos com a aplicação 
de fertilizantes, produtos agrotóxicos e a erosão do solo torna-se altamente preocupante.65 Por outro lado, sustenta-se 
que não é possível produzir biocombustível em grande escala em condições sustentáveis de produção, como a agricul-
tura orgânica.66 Recentemente, Lysen e Van Egmond67 fizeram uma revisão dos estudos disponíveis quanto à produção 
de bioenergia, da disponibilidade de terras e água e das limitações econômicas, entre outros falta um termo genérico.

Algumas opiniões de fontes cientificamente sérias questionam os benefícios dos biocombustíveis, por exem-
plo, as Nações Unidas (maio de 2007): “Os biocombustíveis poderiam causar mais mal que bem” e a Universidade 
de Minnesota (fevereiro de 2008): “Desmatar para produzir biocombustíveis faz que o aquecimento global piore”. 
De qualquer forma, resta comprovar, por meio de estudos integrados de impacto, não somente a relação custo- 
-benefício, mas também, no que concerne a este capítulo, a incidência destes na qualidade do ar.

Degradação dos solos

De 1,9 milhão de hectares com solos degradados do planeta, 16% se encontram na América Latina e 8%, nos 
Estados Andinos. Na América do Sul, cerca de 250 milhões de ha são afetados por processos de degradação de 
solos, enquanto na América Central o processo alcança 64 milhões de ha. A erosão do solo é a principal ameaça 
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(68% das terras afetadas na América do Sul e 82% na América Central), ao passo que a degradação química abrange 
uma área de 70 milhões de ha na América do Sul e 7 milhões de ha na Mesoamérica. Na América do Sul, cerca de 
100 milhões de ha foram degradados por desmatamento e ao redor de 70 milhões de ha por sua principal causa de 
degradação, a manipulação das terras agrícolas (GEO, 2000).

Em certas regiões, os processos de degradação de solos e desertifi cação ameaçam a segurança alimentar da 
população, um exemplo claro nesse sentido são os processos observados em parte da Bolívia (quadro 18.3).

Quadro 18.3 Desertifi cação e segurança alimentar na Bolívia

A desertifi cação e degradação do solo são problemas sérios 
em qualquer situação, especialmente para as comunidades 
pobres, pois, além de colocar em risco a sustentabilidade e a 
produção, comprometem a segurança alimentar e o meio de 
vida da comunidade. Na Bolívia mais de 50% da população 
se ocupa da agricultura e tem uma participação de 14,3% do 
PIB. A maior parte da contribuição da agricultura provém dos 
pequenos agricultores, que possuem a menor porção das ter-
ras cultivadas do país e fornecem grande parte dos alimentos 
nacionais. Dos 8 milhões de habitantes da Bolívia, 38% vivem 
na zona rural, onde 82% da população é pobre e, desse per-
centual, 59% é indigente e possui somente 13% das terras 
cultivadas.

O país está dividido em três regiões principais: Andina 
(o Planalto e a Cordilheira), Subandina e as Planícies. O Pla-
nalto é a zona mais populosa e nela predomina a agricultura 
de subsistência. No Planalto e nos Vales, a tendência ao mini-
fúndio é cada vez mais acentuada com a incorporação de 16 
mil novas propriedades por ano. O setor é muito vulnerável, 
em parte devido ao baixo desenvolvimento tecnológico dos 
sistemas produtivos de menor escala realizados em condições 
de seca, com reduzido uso de insumos e máquinas agrícolas 
e sem nenhum tipo de subsídio. A erosão é um dos principais 
problemas, sendo classifi cada como grave ou muito grave em 
aproximadamente 61% das terras áridas, semiáridas e secas. A 
maior parte dos ecossistemas frágeis por limitantes topográ-
fi cas, hidrológicas ou de qualidade dos solos torna-se muito 
suscetível aos processos de degradação, especialmente nos 
casos de exploração agropecuária intensiva.

A desertificação é um problema nacional, ainda que 
com piores consequências nas zonas elevadas, onde se con-
centra a maior parte da população. Nas regiões que ocupam 
o sudeste do país, aumentos moderados de temperatura 
(+1,5 °C) e reduções leves da precipitação (–15%) (situação 
que é projetada por vários MCG) poderiam comprometer 
seriamente a segurança alimentar. As projeções indicam 
que quase 53% das comunidades bolivianas se encontram 
nos grupos de maior vulnerabilidade em relação à segu-
rança alimentar. Ainda assim, 16% da população da Bolívia 
concentra-se em 7.718 comunidades mais vulneráveis e 78% 
dessa população é extremamente pobre. Nas regiões de 
Chuquisaca e Potosí, oito de cada dez comunidades são

Mapas da Bolívia que mostram a localização das divisões 
do país e o avanço projetado da desertifi cação

Desertifi cação. Condições atuais
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Recursos hídricos

A América Latina é uma região favorecida quanto à disponibilidade de água, conta com quatro dos 25 maiores 
rios do mundo (Amazonas: que abrange 20% do escoamento mundial, Paraná, Orinoco e Magdalena) e vários dos 
lagos mais extensos do mundo. A heterogênea distribuição espacial e temporal dos recursos hídricos, somada ao 
progressivo e cada vez mais acelerado desaparecimento das geleiras nos Andes Intertropicais, compromete a dispo-
nibilidade de água e ameaça o desenvolvimento normal das atividades humanas e produtivas. Nas últimas décadas, 
várias bacias dos Andes Tropicais experimentaram um aumento significativo do escoamento como consequência 
imediata da retração das geleiras, processo que no futuro será revertido, gerando situações críticas de tensão hí-
drica, até o total derretimento das massas de gelo.

Além disso, a contaminação dos recursos hídricos e a desigualdade social geram inconveniências para o 
acesso à água potável. Devido a isso, uma importante porção dos habitantes da região não dispõe de sua cota de 
água teoricamente utilizável. Parte do problema é consequência do setor agropecuário, devido, por exemplo, à 
difusão de práticas agrícolas inadequadas e de políticas que favorecem as grandes produções, obrigando muitos 
pequenos agricultores e camponeses a migrar para cidades com superpopulação, onde o problema com a água 
se agrava.69

O problema com a disponibilidade de água tem preocupado parte da população desde épocas remotas. Como 
exemplo podem ser citados os países andinos, em cujas zonas climáticas hostis (como as encostas e os vales), a 
agricultura se baseou principalmente na riqueza de biodiversidade e na habilidade dos moradores nativos para 
descobrir os conhecimentos e tecnologias apropriados para a sobrevivência em uma região com severas limita-
ções hídricas. Desde épocas pré-incaicas, os habitantes compreenderam que a distribuição irregular dos recursos 
hídricos era uma das principais limitantes para o desenvolvimento normal e progresso de suas comunidades, bem 
como para o desenvolvimento das capacidades necessárias para adaptar-se às condições ambientais locais (quadro 
18.4). A captação de água de chuva assegurou a permanência de espécies vegetais em lugares paradigmáticos como 
Machu Picchu.70

A falta de água e as secas são associadas não somente com as falhas na captação, mas também com o aumento 
da poeira no ambiente e a intensificação na frequência de incêndios florestais, cuja fumaça e partículas provocam 
efeitos adversos sobre a saúde. Eles se identificam com doenças respiratórias causadas pela inalação de poeira ou fu-
maça, e com doenças mentais causadas pelo estresse por fatores econômicos, especialmente entre os agricultores.71

altamente vulneráveis, ao passo que 50% das comunidades 
de Oruro, Cochabamba e La Paz estão entre as comunidades 
de maior vulnerabilidade.

O aumento da aridez, somado às más práticas de mani-
pulação, acelerará a desertificação e intensificará a degrada-
ção dos solos, tornando a região extremamente vulnerável, 
caso não sejam implementadas ações urgentes de adaptação 
e resposta (PNCC, 2007).
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Desertificação com +1,5 ºC e mudanças nas chuvas
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O problema é, de alguma forma, oposto nas ilhas e zonas de costas baixas e inundáveis, ainda que a rigor se 
trate de invasão pelas águas salgadas. De acordo com o IS AR4 (Relatório de Síntese do Quarto Relatório de Avalia-
ção do IPCC, 2008), as projeções do aquecimento terrestre e o aumento do nível do mar indicam que:

•	 As costas e as ilhas de pequena elevação, particularmente nos estuários, estão expostas a riscos crescen-
tes que incluem a erosão costeira. Esse efeito é agravado pelas crescentes presença de pessoas nas áreas 
costeiras.

•	 Durante o século XXI, milhões de pessoas, além das que hoje se encontram afetadas, perderão seu território. 
A projeção global indica que, segundo os cenários socioeconômicos que defi nem o progresso da sociedade, 
haverá entre 5 e 35 milhões de pessoas que migrarão devido à inundação de seus territórios (IS AR4).

Essas condições têm implicações graves sobre a saúde, tanto por efeitos locais como pela importação de cau-
sadores de doenças exóticas provocadas pelo deslocamento, particularmente quando isso ocorre sem as devidas 
medidas de quarentena.

Quadro 18.4 Algumas estratégias para assegurar o fornecimento de água

As questões relativas à água são fundamentais para a saúde 
da pessoa. Essa situação é particularmente crítica na região 
andina causa do rápido derretimento das geleiras dos Andes 
Intertropicais, cujo desaparecimento está previsto para as 
próximas décadas. O IPCC enfatizou que o derretimento das 
geleiras da região já está criando problemas de fornecimento 
de água em vários países andinos. Uma vez contatado que seu 
desaparecimento está previsto para as próximas décadas, dei-
xando dezenas de milhões de pessoas sem esse recurso vital, 
é oportuno destacar que a água potável e para irrigação pode 
ser obtida do enorme reservatório desse elemento líquido em 
mares e oceanos.

Essa situação obrigará a busca de soluções como as que 
já encararam Singapura e Argélia, bem como algumas ilhas 
do Caribe (na década de 1960), destilando água do mar. A in-
formação disponível indica que a destilação de água do mar 
utilizando a energia solar foi praticada em algumas ilhas da re-
gião. As novas tecnologias disponíveis e em desenvolvimento 
buscam reduzir custos e tornar possível o uso desse recurso. 
Nas costas do Pacífi co da América do Sul, as névoas costeiras 
(servem para irrigação natural, quando são capturadas pela ve-
getação costeira ou por ação do homem) ocorre no norte do 
Chile e nas vizinhanças de Lima.

Realizar ações simples, como a captação da água dos 
condensadores dos sistemas de ar condicionado, é outra 
solução. A informação disponível indica que em complexos 
industriais foram “captados” milhões de litros de água, como 
nos Estados Unidos durante o verão, através da canalização 
do fl uxo da água de condensação dos equipamentos e siste-
mas de ar condicionado. A reutilização da água, fundamental-
mente para a irrigação ou para criar pantanais reguladores do 
ciclo hidrológico, é outra alternativa válida. Evidentemente, 
além da decisão política, será necessário dispor de condições 

de entorno que facilitem a “captação” de águas de esgoto e 
seu tratamento apropriado.

A iniciativa da comunidade de Porto Madryn, na Patagô-
nia, Argentina, onde 13 milhões de litros de águas de esgoto 
são reciclados para produzir 8 milhões de litros adequados 
para irrigação, alimentação de um pantanal e, eventual-
mente, para a injeção da água excedente para as águas sub-
terrâneas, onde segue o processo de purifi cação, pode ser um 
exemplo para comunidades de fornecimento defi ciente.

Como a saúde pública depende também dos níveis de 
alimentação, é oportuno que os tomadores de decisões se 
informem sobre o uso de água de certo teor salino para fi ns 
de irrigação. Experiências realizadas na Itália e em Israel infor-
mam sobre os resultados positivos quanto ao rendimento de 
certas plantas (azeitona e tomate), utilizando águas salitrosas 
para sua irrigação.
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Mesmo as migrações, e especialmente a decisão de migrar em escala individual, dependem de vários fatores, 
como a saúde, a idade, o sexo, a habilidade para sobreviver, o poder, a posse de propriedades e a qualidade do 
emprego, entre outros; existe uma relação muito significativa entre aumento do nível do mar e perda de terras com 
as migrações.72

Como síntese, as tabelas 18.2 e 18.3 indicam os efeitos dos excessos e a insuficiência das chuvas e seus extremos 
– inundação e seca – sobre a saúde e o bem-estar da população.

Tabela 18.2 Trajetórias pelas quais os excessos de chuvas podem afetar a saúde

Evento Tipo Descrição Impacto potencial
Chuva 
intensa

Meteorológico Evento extremo Modificação na abundância de mosquitos (diminuição, se 
os criadouros são anulados pelas tormentas)

Inundação Hidrológico Rios/córregos transbordados Mudança na quantidade de vetores e transmissores  
Contaminação da água e do solo

Inundação Social Prejuízos em propriedades e 
cultivos

Contaminação da água e do solo com matérias fecais e 
urina de ratos (leptospirose)
Mudança na abundância de vetores

Inundação Desastre Pessoas mortas, lesionadas e 
afetadas 
Migrações 
Destruição de estruturas 
Disseminação de poluentes e 
produtos químicos 
Necessidade de ajuda externa

Contaminação da água e solo com matérias fecais e urina 
de ratos
Risco de doenças respiratórias e diarreias
Mortos, afogados
Feridos, lesionados
Contaminação por produtos químicos e outros
Problemas de saúde por migrações
Perda do fornecimento de alimentos
Efeitos psicológicos

Tabela 18.3 Trajetórias pelas quais insuficiências de chuvas podem afetar a saúde

Evento Tipo Descrição Impacto potencial

Seca Meteorológico Balanço hídrico deficitário Mudanças na abundância do vetor

Seca Agrícola Mais seco que o normal, produ-
zindo redução de captação

Efeito dependente de fatores socioeconômicos (por 
exemplo, existência ou não de meios e estruturas 
para obter o alimento de outras fontes) 
Dependência da disponibilidade

Seca Social

Importante redução no forneci-
mento de alimentos
Redução do fornecimento de 
água e sua qualidade

Carência de alimentos e desnutrição
Doenças (risco crescente de infecções)
Aumento de riscos de doenças por falta de água  
para higiene

Seca

Falta de alimentos
Fome
Incêndios naturais
Desastres

Carência de alimentos que pos-
sam causar a inanição e morte
Contaminação do ar
Necessidade de ajuda externa

Desnutrição
Fome
Moléstias e danos respiratórios (partículas e gases)
Efeitos associados a migrações

Mudança climática e aquecimento global

Até o final do século XX, a região da ALC contava com 160 milhões de ha de terra cultivada (18% do potencial 
estimado) e 600 milhões de ha de terras de pastagens, e sua população rondava os 505 milhões de habitantes.73 A 
região possui a maior reserva de áreas cultiváveis em nível mundial, estimando-se que seu potencial agrícola se 
eleve a 576 milhões de ha.68
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As projeções indicam que a América Latina será uma das regiões de maior contribuição da crescente 
demanda de alimentos (figura 18.4) e que parte de sua produtividade se deverá à expansão das fronteiras 
agrícolas sobre os ecossistemas naturais, processo que poderia acelerar a mudança climática e a perda da 
biodiversidade.63

Para 2030, estima-se que a população da ALC alcançará os 725 milhões de habitantes (+40%), com uma redu-
ção média de 25% a 17% da população rural (de 128 a 121 milhões), ainda que com grande variedade espacial. Os 
países mais pobres terão altos níveis de crescimento populacional, o que terá como resultado o aumento absoluto 
da população rural na América Central, Bolívia, Paraguai e Haiti, enquanto em países como Argentina e Brasil a 
população rural será reduzida em pelo menos 20%.73

Durante o período de 2000 a 2030 a ingestão diária média per capita de nutrientes aumentará em 10% 
(de 2.791 a 3.080 calorias), devido ao aumento no consumo de produtos derivados de carne e óleos vegetais 
(33% por item) e de produtos lácteos (18%). Projeta-se para 2030 que o número de pessoas afetadas pela 
desnutrição (que atualmente alcança os 53 milhões) diminuirá para 32 milhões, valor que representa um 
decréscimo de 11% a 5% da população, mas que equivalha somente à metade dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio.75 

Os efeitos da mudança climática no setor agrícola diferem entre cultivos e regiões. Em zonas com clima 
temperado (como ocorre em partes da Argentina, dos Estados Unidos e do Canadá), aumentos moderados 
de temperatura podem causar impactos positivos no setor agrícola. Por outro lado, em regiões tropicais e na 
América Central, os aumentos de temperatura causam efeitos negativos (figura 18.5). Em todas as situações, 
aumentos de temperatura superiores a 2 °C conduziriam a efeitos ainda mais negativos.75

Outro efeito significativo e negativo da mudança climática será sobre a degradação dos solos. Este é, sem dú-
vida, um problema fundamental a longo prazo na ALC, que incidirá de forma crescente sobre as condições de pro-
dução do setor agropecuário. A tabela 18.4 sintetiza a evidência disponível sobre a degradação de terras em alguns 
países, onde se observa que na Bolívia, no Chile, Equador, Paraguai e Peru as áreas potencialmente degradadas, em 
2.100, são significativas e oscilarão entre 22% e 62% do território.76

Figura 18.4  a) Superfície cultivada e potencialmente cultivável em várias regiões do mundo (Fonte: FAO, 2003),  
b) Aumentos na produtividade de cultivos devido a aumento dos rendimentos e à expansão ou 
intensificação da atividade (Fonte: FAO, 2006)
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Tabela 18.4 Estimativa das perdas ocasionadas pela degradação de terras nos países selecionados

Países Área degradada 
(km2)

Território 
(%)

Área 
degradada

2050

Área 
degradada

2100

Porcentagem de 
território em

2050

Porcentagem de 
território em

2100

Bolívia  60 339   5,49 123301,4 243979,4 11,2 22,2

Chile  77 230 10,2 157817,8 312277,8 20,8 41,2

Equador  40 136  14,15  82017,0 162289,0 28,9 57,2

Paraguai  66 704 16,4 136308,2 269716,2 33,5 66,3

Peru 197 211  15,34 402996,4 797418,4 31,3 62,0

Fonte: Estudos por países. Projeto de Valorização Econômica e Social da Degradação das Terras (Mecanismo Mundial, MM), em coordenação com 
o Projeto ERECC da Cepal.

Enquanto a crescente demanda mundial de alimentos poderia favorecer a expansão e intensificação da agri-
cultura até a metade do século, a disponibilidade de água poderia constituir um fator limitante da produção. Em 
grande parte da América do Sul, América Central e parte da América do Norte são esperadas reduções da ordem 
de 20% da água disponível.77

É muito provável também que aumentem a frequência e a intensidade dos eventos extremos (ondas de calor, 
secas e inundações), o que provocaria importantes danos no setor agrícola. A intensificação dos déficits hídricos 
é esperada para o nordeste do Brasil, o Amazonas e a América Central, enquanto no sul da América Central e no 
sudeste do Brasil aumentaria o risco de inundações.75,78

Figura 18.5  Mudanças projetadas na produção de alimentos para o final do século XXI (2080), considerando o potencial 
efeito benéfico do CO2 sobre a produtividade vegetal. 

Fonte: Cline, 2007.
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Por outro lado, as mudanças de clima projetadas acarretariam o aumento de pragas e doenças, especialmente 
em cultivos de batata, café, soja e trigo. O clima futuro contribuiria para a expansão das pestes atuais e para a 
invasão de novas, acelerando seu desenvolvimento e conduzindo o maior número de ciclos por estação e a falta 
de sincronização espaço-temporal das pestes e insetos benéficos, aumentando o risco de infecção.75,78 Cabe então 
esperar que seja aumentado o uso de pesticidas para evitar a perda de produção, ainda que, como consequência, se 
pusesse em risco a qualidade ambiental. Nesse sentido, a manipulação integrada de pragas (MIP), que minimiza o 
uso de produtos químicos, é a alternativa para reduzir a contaminação ambiental e também as doenças derivadas 
de pesticidas.

Outro aspecto que preocupa com relação às doenças é o efeito do clima futuro sobre a produção de micoto-
xinas, especialmente em cultivos de trigo e milho. Sua presença nos grãos está associada a perigos para a saúde 
humana e animal, devido à sua toxicidade e potencial cancerígeno. Nos cultivos de milho, as micotoxinas mais 
frequentes são as atoxinas, que se produzem muito bem com temperaturas ao redor de 33 °C. É muito provável 
que no futuro as zonas temperadas apresentem maior risco, ao passo que nas zonas tropicais o aumento de tempe-
raturas levaria a condições excelentes para a sobrevivência dos fungos. A produção de atoxinas também poderia 
ser estimulada em condições de seca.79 No caso do trigo, a fusarium giberela é uma das doenças mais comuns e a 
toxina associada é desoxinivalenol (DON). A presença de DON nos grãos é favorecida por condições ambientais 
quentes e úmidas;80 portanto, nas zonas atualmente temperadas, nas quais são projetados aumentos de temperatura 
e precipitação, é provável que se observe um aumento da mencionada toxina.

Desafios

Vários e complexos são os desafios a produção agrícola deverá responder para enfrentar a crescente demanda de 
alimentos, as mudanças climáticas, a qualidade dos recursos naturais e os efeitos adversos (diretos ou indiretos) 
sobre a saúde e o bem-estar social da população.

Segurança alimentar

Sem dúvida, um dos principais desafios que a sociedade enfrenta e enfrentará é garantir a segurança alimentar da popu-
lação mundial. De acordo com a Cúpula Mundial sobre Alimentação (1996): “Existe segurança alimentar quando 
todas as pessoas têm, a todo momento, acesso físico e econômico a alimentos suficientes, inócuos e nutritivos para 
satisfazer suas necessidades e suas preferências quanto à alimentação a fim de levar uma vida ativa e saudável”.

Várias são as causas da insegurança alimentar, e entre elas está a produção de alimentos. Em várias regiões da 
ALC, a desertificação e a degradação dos solos, a contaminação e superexploração dos recursos hídricos, bem como 
a tendência a produzir culturas de alto rendimento destinadas à exportação ou ao abastecimento de energia, estão 
colocando em risco a segurança alimentar de uma importante parte da população.

De acordo com relatório da FAO,74 na América Central e no Caribe, cerca de 20% da população apresenta 
problemas de desnutrição (figura 18.6), enquanto na América do Sul o maior problema se concentra nos países 
andinos, especialmente na Bolívia (figura 18.9).

Segundo estudo da Cepal,81 os mais vulneráveis à insegurança alimentar são majoritariamente as integrantes 
de comunidades pobres, os grupos indígenas e as comunidades de economia de subsistência que vivem nas zonas 
rurais das serras e no planalto ou nas periferias urbanas. Esse setor da população tem acesso limitado aos serviços 
de água potável e ao saneamento e sofre os efeitos de um baixo nível de educação. Nos países andinos, a maior parte 
da população indígena vive em zonas rurais e cerca de 90% se dedica ao cultivo de subsistência em minifúndios e 
têm empregos temporários (mineração e artesanato). Sua vulnerabilidade é alta em virtude da expansão das fron-
teiras agrícolas e da grande mineração.

Produção sustentável

Outro desafio será conseguir sistemas sustentáveis que permitam assegurar a disponibilidade de alimentos e a 
qualidade do ambiente. De acordo com a FAO: “O desenvolvimento sustentável é a manipulação e a conservação 
da base de recursos naturais, bem como a orientação da mudança tecnológica e institucional de tal maneira que 
se garanta, de forma permanente, a satisfação das necessidades das gerações presentes e futuras. Esse tipo de 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   429 17/10/2011   13:26:25



430 Determinantes ambientais e sociais da saúde

desenvolvimento (na agricultura, silvicultura e pesca) conserva a terra, a água, os recursos genéticos animais e 
vegetais, não degrada o ambiente, é tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente aceitável.”

Figura 18.6 Evolução dos números absoluto e relativo de pessoas desnutridas na América Latina e Caribe

Número de pessoas desnutridas
América Latina e Caribe

Proporção de pessoas desnutridas
América Latina e Caribe

Milhões Porcentagem da população

México América Central Caribe América do Sul México América Central Caribe América do Sul

Fonte: FAO, 2006.

A FAO82 define a agricultura e o desenvolvimento rural sustentável como processos que atende os seguintes 
critérios:

•	 Garante que as necessidades nutricionais básicas das gerações presentes e futuras sejam atendidas qualitativa 
e quantitativamente, ao mesmo tempo que provê uma série de produtos agrícolas.

•	 Oferece emprego estável suficiente e condições de vida e trabalho decentes para todos aqueles envolvidos na 
produção agrícola.

•	 Mantém e, quando possível, aumenta a capacidade produtiva dos recursos naturais como um todo e a 
capacidade regenerativa dos recursos renováveis sem alterar os ciclos ecológicos básicos e o equilíbrio 
natural, o que destrói as características socioculturais das comunidades rurais ou contamina o ambiente.

•	 Reduz a vulnerabilidade do setor agrícola a fatores naturais e socioeconômicos adversos e outros riscos, e 
reforça a autoconfiança.

A manipulação sustentável dos recursos naturais e a reversão da degradação dos recursos são fatores-chave de 
importância em ambos os sistemas de desenvolvimento, conforme estabelecida nas áreas de fronteira que experi-
mente um rápido crescimento. As causas da falta de sustentabilidade são variadas e as ações para revertê-las diferem 
entre a pequena agricultura ou agricultura de subsistência e a agricultura em larga escala.

Na agricultura de pequena escala existem várias práticas e técnicas para conseguir uma produção sustentável, 
como: cobertura vegetal, cultura em pequena escala, quebra-ventos, sistemas agroflorestais, terraplanagem, con-
trole de pastagens, seleção e difusão de variedades apropriadas etc. A agricultura orgânica, com a crescente difusão 
em diversos países de CA e LA é outra alternativa que desencoraja o uso de fertilizantes sintéticos, que são substi-
tuídos por fertilizantes orgânicos. Entretanto, será preciso que esse tipo de produção garanta um nível de entrada 
semelhante ou superior ao da agricultura tradicional para que os agricultores e camponeses a adotem maciçamente.

A agricultura orgânica e o controle de pragas são duas possibilidades que podem ser destacadas para a pro-
dução em pequena e média escala. De acordo com a definição da FAO, a agricultura orgânica é um sistema de 
produção que utiliza ao máximo os recursos agrícolas (ao dar ênfase à fertilidade do solo e à atividade biológica), 
minimizar o uso de fertilizantes e pesticidas sintéticos para proteger o ambiente e a saúde humana. Em razão do 
aquecimento global, esse sistema de produção teria um importante potencial de moderação.83 Essa técnica pro-
move a integração da agricultura e da pecuária, uma vez que os resíduos animais podem ser utilizados como fer-
tilizantes para as atividades agrícolas e contribuem para diminuir a poluição ambiental e as emissões de gases do 
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efeito estufa. Por outro lado, beneficia a fertilidade dos solos com a utilização de legumes, resíduos e culturas de 
cobertura para o fornecimento de nitrogênio. Essas práticas levam à estabilização da matéria orgânica dos solos e 
melhoram sua capacidade de retenção da água, e ao mesmo tempo diminuem as perdas ocasionadas por erosão.

Figura 18.7 Mapa da fome 2009
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Fonte: WFP, 2009.

Ainda que com frequência os rendimentos da agricultura orgânica sejam inferiores aos da agricultura conven-
cional, a primeira proporciona excelentes benefícios. Nos países industrializados, os altos preços pagos pelos 
consumidores e os subsídios governamentais fizeram aumentar a arrecadação das explorações agrícolas orgânicas. 
Nos países em desenvolvimento, sistemas orgânicos bem projetados estão proporcionando mais benefícios e ren-
tabilidade do que os sistemas tradicionais. Os consumidores dos países desenvolvidos mostraram-se dispostos a 
pagar 10% a 40% mais pelos produtos orgânicos. Espera-se que a demanda continue crescendo, talvez acima dos 
30% conseguidos nos últimos anos. A escassez na oferta proporciona oportunidades para que os países em desen-
volvimento supram a diferença, especialmente com produtos fora de safra.84

De acordo com a FAO, a manipulação integrada de pragas (MIP) consiste em “cuidadosa consideração de 
todas as técnicas disponíveis para combater as pragas e o posterior emprego de medidas apropriadas que dimi-
nuam a população de pragas e mantenham o emprego de pesticidas e outras intervenções em níveis economica-
mente justificados e que reduzam ao mínimo os riscos para a saúde humana e o ambiente”. Esse enfoque salienta 
os seguintes aspectos:

1. A prevenção e/ou supressão de organismos prejudiciais pode ser conseguida por meio de diferentes práticas, 
por exemplo: as culturas rotativas, o plantio consorciado, o uso de técnicas de cultura adequadas (datas e 
densidades de plantio, lavoura de conservação) ou o uso de cultivos resistentes/tolerantes.

2. Promover o monitoramento e os serviços de alerta precoce.
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3. Priorizar métodos de controle químico.
4. Usar pesticidas somente como último recurso e em quantidades mínimas, devendo ser sempre o mais especí-

fico possível para evitar danos a outros organismos, à saúde e ao ambiente.

Existem várias iniciativas que conseguiram a contenção ou a erradicação de pragas em grande escala espa-
cial com esse sistema.85 Entre os médios e pequenos produtores pode-se mencionar o caso do controle da mosca 
branca nas culturas agrícolas da América Central86 (Morales, 2004; ver também quadro 18.1 desse relatório).85

Nas áreas marginalizadas ou muito degradadas, onde a inclusão de todas as medidas não garanta a continui-
dade sustentável das atividades, serão necessárias ações mais enérgicas, como financiar a migração externa de pro-
dutores para abrir caminho para o reflorestamento e incentivar a criação de oportunidades de emprego e de renda 
proveniente de outras atividades.73,87 

As regiões da América Latina e do Caribe possuem um considerável potencial para a redução da pobreza agrí-
cola, principal causa da fome, por meio da intensificação da produção, da diversificação (incluído o valor agregado), 
da expansão da área agrícola, da geração de emprego fora da agricultura ou, como anteriormente citado, em 
casos extremos, do abandono da atividade.73 

Coordenação intersetorial

Outro desafio é conseguir, em cada país da região, a coordenação de equipes interdisciplinares e prover, por in-
termédio da OPAS, ação para uma coordenação regional efetiva, levando em conta que a organização tem como 
propósitos fundamentais a promoção e a coordenação dos esforços dos países do hemisfério ocidental para com-
bater as doenças, proteger a vida e estimular a melhoria física e mental de seus habitantes.2 O fato incontroverso de 
que a saúde e o bem-estar da pessoa estão intimamente ligados ao entorno ambiental e suas mudanças torna evidente a 
necessidade de que os funcionários da OPAS sejam informados de maneira contínua e sem grandes omissões sobre 
os aspectos multissetoriais que definem o entorno e que influenciam na segurança física (caso dos sistemas de ma-
nipulação de riscos e alertas precoces de eventos extremos), como também sobre os problemas que, como enfoca 
este trabalho, envolvam a segurança alimentar e hídrica. Consequentemente, a coordenação regional colocará à 
disposição do escritório a informação necessária para o monitoramento de suas funções relativas à saúde e ao bem- 
-estar humanos. O acordo de San Pedro Sula (maio de 2008) é um importante pilar regional para a implementação 
de sistemas de monitoramento, vigilância hidrometeorológica e previsão multiuso. No caso dos serviços sanitários, 
esta deve ser a base para a planificação, implementação, desenvolvimento e operação de sistemas de prevenção de 
doenças relacionados ao aquecimento terrestre. Entretanto, é necessário que sejam consideradas as limitações de-
correntes da falta de análise integrada dos fatores interligados à administração pública, afetada de múltiplas formas 
pelos efeitos da mudança climática.

É bastante evidente que o desafio implica a necessidade da prévia aprovação de compromissos sustentáveis ao 
longo do tempo. Não podemos deixar de mencionar a ação direta da OPAS, ou por intermédio de seus Escritórios 
de Representantes do PNUD, em cada país, para atender esse compromisso. Como se constata no relatório Climate 
Change and Human Health (2003) e se enfatiza no trabalho Integration of Public Health with Adaptation to Climate 
Change, as ações em uma zona ou região, em relação a pandemias ou endemias, não dependem somente das tarefas 
a serem enfrentadas em um segmento de uma região climática ou de uma bacia hídrica. Após tomar uma decisão 
sobre tarefas de vigilância, prevenção, ou simplesmente sobre uma vacinação maciça, o monitoramento tem de ser 
total e, por isso, a coordenação deve ser sustentável ao longo do tempo e da ação.

A formulação e execução de tais compromissos são necessárias e inevitáveis, já que é muito comum que a socie-
dade se mostre demasiadamente complacente e aceite, sem comprovações confiáveis e completas, que os problemas 
sejam resolvidos apenas com a expressão do desejo de buscar ou dar solução para eles.

É comum que os esforços prometidos para manter a observação inicial, o monitoramento das emergências e 
reemergências ou para avaliar a efetividade das medidas implementadas sejam reduzidos ou cancelados.

Um exemplo concreto e lamentavelmente comum é o da suspensão dos trabalhos sanitários após eventos 
extremos. A esse respeito há que se levar em conta algumas das lições aprendidas por aqueles que iniciaram os proces-

2 Fonte: Primeiro Conselho Diretivo, 24 de setembro-2 de outubro de 1947. Última emenda aprovada pelo 41 Conselho Diretivo da OPSA na 
resolução CD41.R8.30 de setembro de 1999.
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sos de adaptação a mudança climática. Essas lições indicam que, como a adaptação é um processo que requer um 
compromisso sustentável, é necessário:

•	 Monitorar de maneira contínua o processo da evolução e realizar análises periódicas e regulares, já que os 
riscos para a saúde e as infecções mudam com o tempo. 

•	 Ter a prudência de intervir inicialmente em uma pequena escala com a finalidade de comprovar a efetividade 
das estratégias e soluções propostas, antes de iniciar sua aplicação em grande escala.

•	 Não esquecer que os efeitos da mudança climática não se devem exclusivamente às variações meteorológicas, 
pois as condições do entorno são importantes moduladores da vulnerabilidade e, consequentemente, definem a 
intensidade e a extensão dos flagelos que afetam a saúde. Uma comunidade organizada, que dispõe de serviços 
e recursos apropriados, pode enfrentar certos tipos de efeitos sem perdas importantes de vidas, ainda que as 
perdas de bens possam ser de magnitude similar às que sofrem uma comunidade em desenvolvimento diante 
do mesmo processo meteorológico.

Essas mesmas premissas são aplicáveis a todos os casos de avaliação de estratégias de adaptação.

Questões de natureza política e administrativa que influenciam  
na saúde

A atual produção de alimentos e a resultante das denominadas “revoluções verdes”, bem como a crescente capacidade 
de conservação de alimentos são índices de crescimento do fornecimento adequado de alimentos e apropriados.

Diante dos efeitos do aquecimento terrestre serão necessárias mudanças contundentes na agricultura, re-
produção, pesca e demais setores da produção para prevenir efeitos negativos na saúde e no entorno ambiental. 
Essas mudanças requerem novos desenvolvimentos para dar continuidade ao fornecimento apropriado de ali-
mentos destinados a satisfazer às necessidades dos 7 bilhões de habitantes do planeta, bem como para prever as 
condições apropriadas, alimentação e saúde dos mais de 9 bilhões que, segundo as Nações Unidas, habitarão a 
Terra em 2050.

A gestão dos setores de alimentos, agricultura, reprodução, sistemas florestais e pesca deverá ser reorientada 
diante da nova geografia climática causada pelo aquecimento terrestre em curso. Somente assim será possível 
alcançar a produção durável e sustentável, particularmente em regiões com limitantes na qualidade dos solos, 
escassez relativa de água e população em rápido crescimento. O homem e a desnutrição continuam sendo causas 
críticas da proliferação de doenças e do mal-estar social em diversas comunidades da região.

Como mencionado, as atividades humanas relacionadas com a produção de alimentos não são afetadas 
somente pelo aquecimento terrestre, mas também pelas ações de pessoas ou grupos responsáveis pela tomada de 
decisões, sejam eles de origem pública ou privada. O espectro de atividades que, de alguma maneira, envolve as 
atividades agrícolas e seu vínculo com a saúde é amplo e variado.

Em relação aos problemas do uso da terra, as implicações das decisões políticas voltadas à manutenção do 
patrimônio ambiental de cada país e região são fundamentais para a saúde das pessoas. Essa questão começa, sem 
dúvida, com o desmatamento e a degradação de florestas e matas.

A extinção de floretas e matas leva à destruição do habitat de diversas espécies predadoras de vetores e trans-
missores de doenças. Por essa razão e também pela contribuição para a redução da concentração das emissões de 
dióxido de carbono, iniciativas como a REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation: <www.un-
-redd.org>) deveriam ser consideradas, tal como recomendam as decisões da Conferência das Partes da Convenção 
Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática (CMNUCC).

As políticas e medidas da REDD também poderiam contribuir também com as políticas sanitárias dos pa-
íses da região. Com efeito, a REDD pode tornar-se um importante catalisador para frear o desmatamento e 
ajudar na erradicação da pobreza em regiões como a Amazônica e áreas de florestas e montanhas. Em relação a 
essas últimas, os ratos portadores do hantavírus das florestas temperadas da América do Sul não invadiriam as 
áreas povoadas se seu habitat fosse mantido. Essa condição é particularmente importante quando se incendeiam 
florestas e montanhas para aumentar a fronteira agrícola ou para o desenvolvimento urbano e a construção de 
estradas e rodovias.
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A decisão política deveria ser orientada para preservar a paisagem natural sem grandes mudanças, sobretudo 
nas áreas ambientalmente frágeis, desenvolvendo de forma simultânea estratégias de adaptação para diminuir os 
efeitos da mudança climática sobre os ecossistemas e sua diversidade biológica. A Nota Técnica Mudança Climá-
tica e Biodiversidade do IPCC (2002) fornece informação para os decisores envolvidos com a saúde pública. Essa 
publicação estabelece os padrões referenciais dos vínculos entre saúde e biodiversidade. Os sucessivos relatórios 
do IPCC agregam informação atualizada, em cada período de avaliação, sobre novos descobrimentos e pesquisas 
acerca da relação entre o ambiente e a a saúde humana.

O desmatamento é um flagelo que afeta todas as formas de segurança – física, hídrica, alimentar – vinculadas 
ao bem-estar humano e à saúde da comunidade e seus componentes. Desastres graves, com perdas de vidas e bens, 
agravados pelo aumento de eventos extremos – tempestades, chuvas intensas, granizo de grande porte, furacões, 
ondas de calor, secas – colocaram em evidência que o desmatamento extremo, pelo simples motivo de aumentar 
lucros, impede o desenvolvimento sustentável e conduz à perda de recursos fundamentais, como solo e água.

A utilização da biomassa como combustível, tanto de forma direta quanto através de procedimentos, para 
produzir biodiesel e álcool para meios de transporte e máquinas agrícolas e industriais originou, com suficiente 
fundamento, a necessidade de considerar o impacto social e econômico desse tipo de uso, devido a fatores como:

•	 Aumento dos preços de alimentos de origem vegetal.
•	 A incerteza sobre o sequestro total das emissões de dióxido de carbono pela nova biomassa que substituiria a 

utilizada para gerar o biocombustível.
•	 A necessidade de utilizar formas de energia convencional – inclusive a termoelétrica – para produzir um com-

bustível cujo rendimento energético é inferior ao combustível fóssil para volumes iguais.
•	 A substituição da produção agrícola, muitas vezes para colher alimentos básicos na alimentação popular, como 

é caso da produção de arroz e feijão, sustento para importante parte das populações da região e também para 
exportação.

•	 A necessidade de água para cada produção vegetal dedicada a biocombustíveis em regiões de deficiência hí-
drica atual e projetada.

•	 As limitações quanto à disponibilidade de água doce ou apropriada para a irrigação.

Um trabalho elaborado pela FAO (2008) analisa os prós e contras desse tipo de geração de bioenergia. O fato de 
haver mais de 1 bilhão de seres humanos desnutridos, dos quais cerca de 12 milhões morrem de fome a cada ano, e 
mais de 1,2 bilhão de pessoas que necessitam de água potável, sugere que, além da simples explicação da produção 
de biocombustíveis, em virtude do alto preço dos combustíveis fósseis e sua mencionada escassez, cada proposta 
de geração de bioenergia deverá ser analisada com uma clara visão das condições locais, particularmente quanto à 
utilização de plantas e sementes.

Outra questão, também já mencionada, é a que resulta do uso descontrolado de agrotóxicos. O Relatório 
Brutland88 já havia denunciado o emprego de substâncias químicas que afetam a saúde humana e animal. Trabalhos 
recentes, como “A problemática dos agrotóxicos e suas embalagens: sua incidência na saúde dos trabalhadores, a 
população exposta e o ambiente”,89 mostram a incidência sobre a saúde humana dos agrotóxicos mal selecionados 
e mal aplicados.

A ação política, nacional e regional, nesse caso, por meio dos grupos regionais da América Latina e do Caribe, 
como o Mercosul, o Sieca, a Comunidade Andina das Nações, o Commomwealth do Caribe etc., dos diferentes or-
ganismos nacionais, como os Ministérios e Secretarias de Saúde Pública e Ação Social, Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, Recursos Hídricos, Economia e Finanças, bem como dos movimentos sociais participativos e das ONGs, 
deverá consolidar suas ações em defesa do entorno ambiental para afiançar ações em benefício da saúde da pessoa 
e seus meios de sustento social econômico.

A informação fornecida em cada um dos parágrafos deste capítulo e as referências precedentes permitem su-
gerir linhas de ação política para a segurança sanitária da população da região.

Área sanitária geral

Seguindo o Princípio Hipocrático relativo à dependência da saúde ao entorno e às estações, as autoridades nacio-
nais e regionais deverão: 
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•	 Promover e apoiar a realização de estatísticas e estudos de morbidade e mortalidade em coordenação plena 
com o entorno e suas características ambientais.

•	 Determinar as particularidades das intempéries climáticas de cada região e sub-região com o objetivo de definir 
a geografia médica de cada área do território.

No que tange à informação que deverá ser disponibilizada para os centros de saúde pública, hospitais e institu-
tos de pesquisa e desenvolvimento, o organismo responsável pela saúde pública deverá:

•	 Coordenar, juntamente com os serviços meteorológicos e hidrológicos, institutos de pesquisa e universi-
dades, públicos e privados, os diferentes aspectos de intempéries climáticas, clima e os recursos hídricos 
como elementos interdisciplinares ligados ao estado sanitário da população, sua vulnerabilidade e pro-
vável adaptação.

•	 Monitorar todas as questões relativas à qualidade do ar e da água e seus efeitos sobre a saúde e o estado sani-
tário da população. Promover estudos interdisciplinares relativos à aumento de contaminação do ar, da água 
e se possível dos solos, em defesa do bem-estar e da saúde.

•	 Em conjunto com os mencionados centros e institutos, desenvolver modelos de previsão de condições adversas 
para a saúde e o bem-estar, e com os insumos derivados da experiência médica iniciar o estudo de formas de 
previsão de doenças vinculadas ao entorno ambiental.

•	 Desenvolver também um sistema de processos de alerta de intempéries climáticas que aumentam estados de 
saúde específicos (por exemplo, ataques de asma por alergia causada por plantas ou outras alergias, descargas 
de ozônio, ou simplesmente pelo aumento do ozônio na superfície).

•	 Manter informação atualizada sobre a quantidade de água disponível e as alternativas de uma gestão eficaz da 
água, ordenada equitativamente em função das necessidades e disponibilidades do recurso. A gestão deverá 
ser desenvolvida levando em conta os problemas decorrentes do aquecimento global.

•	 Promover o desenvolvimento de sistemas de monitoramento das variáveis ambientais e de vigilância 
hidrometeorológica e a gestão de riscos, participando das fases preparatórias, nos casos de alertas de 
desastres, auxiliando na coordenação do potencial para a saúde, público ou privado, e executando tare-
fas específicas durante períodos de desastre e pós-desastre, em estreita coordenação com os sistemas de 
vigilância ambiental.

•	 Cooperar com os sistemas de medição de contaminação do ar e da água, a cargo das instituições administrati-
vas – governos, estados e municípios etc. – em relação à componente sanitária. Fixar os níveis de contaminação 
permitidos para a água e o ar, de acordo com as orientações da OMS.

•	 Promover a medição de variáveis meteorológicas de interesse da saúde pública em diferentes áreas urbanas 
e rurais, com o objetivo de definir condições de alerta sanitário e assegurar a atenção necessária em casos de 
alertas ambientais.

Área de gestão de agrotóxicos e outros contaminantes

•	 Dispor de sistemas de divulgação e capacitar a população em geral (particularmente aos grupos mais vul-
neráveis, trabalhadores, crianças, mulheres e outros), os profissionais da área de saúde e educação e setores 
responsáveis pela tomada de decisão acerca dos prejuízos da gestão inadequada de agrotóxicos.

•	 Informar sobre as medidas de proteção e prevenção, a fim de evitar intoxicações agudas e a exposição 
crônica a baixas concentrações de contaminação por agrotóxicos e suas embalagens.

•	 Promover ações educativas relacionadas à saúde e ao meio ambiente em todos os níveis, para introduzir mé-
todos de diagnose e promover ações de prevenção das doenças relacionadas com a exposição indesejada a 
agrotóxicos e suas embalagens.

•	 Realizar tarefas semelhantes em relação à contaminação:

 a)  do ar, por emissões perigosas, geração de gases nocivos por reações fotoquímicas, derramamento de 
substâncias tóxicas etc.

 b)  da água, por poluição antropogênica – poluentes biológicos, químicos e outros – e por contaminação na-
tural (arseniose, fluorose).

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   435 17/10/2011   13:26:26



436 Determinantes ambientais e sociais da saúde

•	 Criar linhas de pesquisa para o desenvolvimento de melhores tecnologias e práticas ambientais e realizar 
os desenvolvimentos operacionais e logísticos necessários para que as formas de proteção sejam factíveis, 
confiáveis e seguras e de execução imediata.

•	 Promover, junto às autoridades pertinentes, as ações necessárias para a identificação de embalagens e outros 
recipientes que contenham agrotóxicos e recomendar que se evite sua reutilização como recipientes de uso 
familiar ou comunitário (por exemplo, recipientes para água potável).

•	 Coordenar o método de tratamento, para o descarte final e, de acordo com a natureza dos materiais que 
continham. Especial atenção deverá ser dedicada à composição dos agrotóxicos para evitar que os elementos 
cítricos penetrem os lençóis freáticos e para proibir a descarga desses produtos no meio ambiente.

Em relação à proteção da segurança física, cabe ainda destacar que os sistemas de saúde pública da América 
Latina e do Caribe deverão promover a legislação e as portarias necessárias para:

a) Evitar o uso de fontes de águas contaminadas para os diferentes fins associados com a segurança física e 
biológica do indivíduo – pesca, uso de água para irrigação, lazer ou entretenimento (por exemplo, imersão 
em águas contaminadas na época de verão).

b) Reduzir as emissões de Composto Voláteis Orgânicos (CVO), predecessores da formação de ozônio na super-
fície, prejudiciais para o bem-estar e para a saúde de pessoas, animais e plantas.

Sabe-se que existem várias limitações para a identificação e implementação de medidas e políticas com o 
objetivo reduzir os efeitos derivados das atividades agropecuárias sobre a saúde, e entre eles está a falta de informa-
ção básica suficiente (dados e estatísticas confiáveis). A clássica dicotomia ciência, política e a escassa comunicação 
com outras áreas de conhecimento científico retardam o início das ações relacionadas com a saúde e sua vigilância 
diante das mudanças ambientais que nos preocupam. Além disso, nem sempre se dispõe da decisão política para 
tratar a questão.
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Trabalho e saúde na região das Américas

Víctor H. Borja-Aburto
Vilma Sousa Santana

Introdução

Durante as últimas três décadas, todo o mundo, particularmente a região das Américas, foi afetado pela globa-
lização e pela reforma comercial. Ainda que esses fatores sejam reconhecidos como as principais causas do 

crescimento econômico, eles não foram compatíveis com a demanda de empregos, como indicam o crescimento 
do PIB, as altas taxas de desemprego1 e o crescimento das formas de subemprego nos mercados de trabalho. A re-
cessão econômica de 2008 revelou não apenas o fracasso desse modelo de “fazer negócios”, como também a função 
crucial que o Estado desempenha na regulamentação da economia, na prestação de segurança social e na cobertura 
de saúde a um número maior de desempregados ou trabalhadores que se veem obrigados a participar da econo-
mia informal. No continente americano, a estrutura e as características do mercado de trabalho são diferentes em 
todos os países e também nas várias regiões de cada país, o que reflete a diversidade cultural e de tradições e, em 
particular, seu desenvolvimento social, econômico e político. Também é relevante a maneira como a reestruturação 
dos modos de produção e a reforma comercial se incorporaram às políticas econômicas. Esses processos têm sido 
identificados como alguns dos principais fatores sociais determinantes de pobreza e iniquidades sociais, como as 
condições de emprego e trabalho, que afetam não apenas a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, mas também a 
sociedade como um todo.2

A proteção social pode ser definida de várias formas, mas é geralmente entendida como uma variedade de 
medidas destinadas a promover renda básica para pessoas afetadas por mudanças econômicas desfavoráveis 
imprevistas, a proteger o capital humano e a garantir a capacidade de participar efetivamente da produção 
econômica, bem como a proporcionar serviços básicos, como atenção à saúde, educação e segurança social.3 
Esses são direitos humanos e sociais fundamentais e sua cobertura universal, não apenas para os grupos 
necessitados, supõe um desafio para a maioria dos países americanos. A proteção social universal implica 
pactos de solidariedade e compromissos entre o Estado e a sociedade nos diferentes níveis sociais, e depende 
do apoio do poder político e das instituições políticas, dedicados a satisfazer com eficácia a necessidade de 
financiamento e de outros recursos.4 O seguro social ou a atenção à assistência à saúde são proporcionados, 
muitas vezes, aos trabalhadores que contribuem com impostos específicos de forma bipartida ou tripartida 
e, geralmente, limitam-se àqueles que possuem trabalhos formais, ou seja, legalmente reconhecidos e regis-
trados como assalariados ou que trabalham por conta própria. Assim, não surpreende que a morbidade e a 
mortalidade por doenças e lesões relacionadas ao trabalho tenham aumentado nos países americanos e que os 
cálculos correspondentes a esses acidentes sejam maiores do que os indicadores dos países desenvolvidos.5 O 
mesmo acontece no caso das doenças e traumatismos não relacionados ao trabalho.6 Assim, um importante 
desafio para a proteção social na região das Américas reside em estabelecer formas de proporcionar proteção 
social universal às pessoas desempregadas que realizam trabalhos informais ou que participam da economia 
informal e sua ampla gama de modalidades laborais inferiores à média, tão comuns em todo o continente 
americano.

Neste capítulo, nosso objetivo é resumir as principais características das condições de trabalho, da cobertura de 
proteção social e dos problemas de saúde que afetam os grupos mais pobres que formam a força de trabalho. Dessa 
forma, espera-se contribuir para a cobrança da consciência sobre a relevância desse tema, o que pode promover a 
priorização de áreas da saúde e de políticas sociais em toda a região.
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Trabalho e emprego na região das Américas

O PIB mundial seguiu aumentando até 2007, ano em que teve início a crise econômica, e diminuiu entre 5,2% 
e 3,2% em 2008. A base de dados correspondentes a abril de 2009 previu que nesse ano haveria um crescimento 
negativo anual de -1,3%.7 Na América Latina e no Caribe, a tendência foi similar: a região apresentou taxa de cres-
cimento médio de 2,2% a 5,7% entre 2003 e 2007, seguida de um cálculo de 5,2% em 2008 e de uma taxa negativa de 
-1,5% prevista para 2009.8 Por essa razão, enquanto a diminuição do PIB mundial foi mais pronunciada do que os 
números relacionados à América Latina e ao Caribe entre 2007 e 2008, está prevista uma repercussão mais forte em 
2009. Nessa região, a tendência econômica favorável anterior foi seguida por uma redução da taxa de desemprego 
em 6,8% em 1998 para 7,1% em 2007 (figura 19.1), ano em que aumentou para 7,2%.8 No ano de 2007, aproxima-
damente 17 milhões de pessoas estavam desempregadas na América Latina e no Caribe.1 Segundo estimativas, em 
2009 cerca de 2,4 milhões de trabalhadores perderam seus empregos nos países dessa região, sobretudo nos setores 
de turismo e da construção, que requerem muita mão de obra e abarcam principalmente os grupos mais pobres da 
sociedade.1 A crise mundial está afetando mais os empregos destinados aos homens do que os destinados às mu-
lheres e, ainda que a tendência da taxa mundial de desemprego tenha sido mais ou menos a mesma para homens e 
mulheres até 2007, o aumento dos dois últimos anos foi maior para os homens que para as mulheres, em particular 
na América Latina e no Caribe (figura 19.2).

A população economicamente ativa está crescendo de forma contínua na região das Américas, o que aumenta 
a demanda de trabalho. Entre 1998 e 2007, houve uma melhoria geral do emprego na região: de 57,9% para 61,2% 
no total, de 75,3 para 74,7% entre os homens e de 41,2 a 48,3% entre as mulheres,8 enquanto em todo o mundo a 
taxa de trabalho masculina diminuiu de 80,5%, em 1996, para 79,5%, em 2006 (-1,2%), na América Latina e no 
Caribe, a redução foi mais pronunciada, isto é, de 81,6 para 79,5%, o que representa uma mudança de -2,6% em uma 
década (OIT, 2007). Entre a população ativa ocupada na América Latina e no Caribe, a proporção de trabalhadores 
assalariados foi reduzida em 1,7% (de 62,3 a 60,6%) entre 1996 e 2006. Por outro lado, os trabalhadores autônomos 
aumentaram tanto entre os homens (de 26,3 para 29,0%, variação de +10,3%) quanto entre as mulheres (de 21,3 
para 24,3%, variação de +14,0%), mas não houve mudanças importantes nos dados estatísticos de trabalhadores em 
regime familiar durante esse período na região.

Figura 19.1 Tendências de desemprego por região, de 1998 a 2008, ambos os sexos
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Fonte: OIT. Disponível em: <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_101461.pdf>.
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Figura 19.2 Tendências de desemprego por região, de 1998 a 2008
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Economia informal e trabalho precário

Uma característica importante do mercado de trabalho na região das Américas, particularmente na América 
Latina e no Caribe, é a economia informal, ou seja, um grupo heterogêneo de produção de bens e serviços não 
regulamentados nem registrados, com baixo nível de organização, sustentado principalmente pela confiança e fora 
do controle do Estado.1 Nas áreas rurais, esse setor da economia inclui a maior parte da agricultura de subsistência 
e a produção agrícola em pequena escala; já nas áreas urbanas abarca os vendedores ambulantes, as empregadas 
domésticas e as empresas com sede em residências ou em propriedades familiares,3 incluindo as atividades pseu-
dolegais, extralegais ou ilegais.9 Apesar disso, a economia informal possui uma interdependência estreita com a 
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economia formal, muitas vezes em função de cadeias de produção articuladas que incluem as empresas multi-
nacionais.10 Esses setores têm sido descritos juntamente com ambientes associados a ambientes perigosos, que 
afetam a saúde dos trabalhadores.11 Em geral, os trabalhadores que participam da economia informal também 
estão distantes de segurança social e seu acesso à atenção sanitária básica é limitado, o que compromete seu es-
tado de saúde. Em relação à saúde e à segurança ocupacionais, os trabalhadores informais também possuem uma 
cobertura deficiente por parte da fiscalização trabalhista, que comumente se restringe às empresas formalmente 
registradas. A falta de oportunidades de capacitação e a frágil sindicalização também diminuem o poder dos tra-
balhadores para negociar locais de trabalho mais saudáveis, inócuos e seguros. Também se reconhece que esse tipo 
de produção é uma possível ameaça para o ambiente e pode ter como consequência a má gestão das substâncias 
químicas perigosas, dos detritos e dos recursos naturais.

Não se sabe a importância da economia informal para a riqueza da região, para as condições de trabalho e 
para a saúde dos trabalhadores. Devido à sua natureza – fora do controle do Estado e não documentada –, sua

Quadro 19.1 Emprego informal nos países da América Latina, de 1984 a 2001

Países
Período Variação (primeiro/último) 

%1984-1990 1991-1995 1996-2001

América Latina
Argentina b,I,€ — 47,3 43,8 -3,5
Bolívia€ — 62,5 —
Brasil a,b,€ 49,0 53,4 51,5 +2,5
Chile a,b,* 31,2 28,5 -2,7
Colômbia a,b,l.$ 41,6 54,9 61,6 +20,0
Costa Rica a,b.$ 31,7 35,0 35,0 +3,3
Equador a,b,m,& 50,0 57,4 61,8 +11,8
Honduras a,b 57,4 55,2 57,7 -0,3
México 

a,b,e.$ 27,5 32,5 30,9 +3,4
Nicarágua n — — 58,7 —
Panamá a,b — 23,1 24,4 +1,3
Paraguai b,ou,€ 68,5 56,6 56,8 -11,7
Perua,b,p,* 49,3 53,1 64,9 +15,6
Uruguai a,b,r,* — 32,7 24,5 -8,2
Venezuela a,b,€ — 36,6 47,1 +10,5
1 Corresponde ao ano mais recente para o qual existem dados disponíveis.
a Exclui os trabalhadores domésticos assalariados.
b Exclui as zonas agropecuárias ou rurais.
c Exclui os setores de eletricidade, gás e água.
d Apenas agricultura.
e Cidades com mais de 10.000 habitantes.
i  Zona metropolitana de Buenos Aires: exclui o setor de mineração. O último cálculo corresponde à zona metropolitana de 
Buenos Aires, além de 28 conglomerados urbanos.

j Cidades com mais de 2.000 habitantes.
l Dez zonas metropolitanas da Colômbia.
m Exclui as ilhas Galápagos, os setores de mineração, pedreiras, eletricidade, gás e água.
n Oito cidades principais.
o Os dados de 1884 a 1990 correspondem à zona metropolitana de Assunção e ao próprio Paraguai.
p Zona metropolitana de Lima: exclui os setores de mineração e pedreiras, salvo o grupo do ano passado.
q Exclui os setores de eletricidade, gás, água e comunicação.
r Cidades com mais de 5.000 habitantes.
Faixas etárias: & maiores de 5 e 6 anos; § maiores de 7 anos; € maiores de 10 anos; $ maiores de 12 e 13 anos; e * maiores de 
14, 15 e 16 anos; ** maiores de 18 anos.

Fonte: OIT e KLIM.
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contribuição ao PIB e também na participação da força de trabalho só podem ser calculados parcialmente nos países 
da região. No quadro 19.1 são apresentadas as tendências do emprego informal entre 1984 e 2001, calculadas como 
porcentagem da população empregada e de acordo com os dados da OIT. A proporção dessas modalidades infor-
mais no mercado de trabalho corresponde a mais da metade da população economicamente ativa de vários países, 
como Peru (64,9%), Equador (61,8%), Colômbia (61,6%), Bolívia (62,5%), Nicarágua (58,7%) e Honduras (57,7%), 
entre outros. A situação foi mais favorável, com proporções de trabalhadores informais de um terço da população 
economicamente ativa, no Panamá (24,4%), no Chile (28,5%) e no México (30,9%); no período para o qual existem 
dados disponíveis, a maioria dos países demonstrou uma tendência crescente de empregos formais. No Brasil, onde 
a função da economia informal para a economia, as condições de trabalho e a saúde são questões de interesse para a 
sociedade e o governo, tem havido uma diminuição bem documentada do número de trabalhadores informais entre 
1999 e 2008, quando começou a aumentar a raiz da crise econômica mundial.12

A persistência do trabalho precário na região afeta um número desproporcional de trabalhadores de origem 
africana e indígena e, entre esses grupos, os mais prejudicados são as mulheres.13,14 Exceto no Uruguai, onde a si-
tuação é mais favorável, o salário por hora das mulheres indígenas ou de origem africana representa 80% do salário 
recebido pelos homens do mesmo grupo étnico e apenas 39% dos salários dos homens cuja origem não é indígena 
nem africana em seis países com dados disponíveis.1 Um exemplo de trabalho precário ocorre em alguns parques 
industriais têxteis, onde quase todos os trabalhadores são mulheres que, com frequência, denunciam discrimina-
ções raciais e onde se trabalha por produção. As demissões de mulheres grávidas são comuns, e não é raro que as 
trabalhadoras tenham contato com substâncias perigosas.1

Essas taxas elevadas de subemprego e desemprego abrem espaço para que a saúde ocupacional tenha pouca 
prioridade para muitos trabalhadores e suas organizações ou sindicatos, nos casos em que estes existem. A falta de 
boas oportunidades de trabalho leva as pessoas a ingressar na economia informal ou a aceitar contratos de trabalho 
não registrados, o que propicia más condições de vida e um estado deficiente de saúde e nutrição. Tais condições 
podem permitir que os trabalhadores apresentem maior suscetibilidade aos efeitos dos riscos ocupacionais sobre 
a saúde.1 Além disso, há tipos de trabalho inadmissíveis em toda a região, apesar dos recentes avanços. É particu-
larmente difícil introduzir melhorias nas zonas rurais, onde o cumprimento da lei é precário e os sindicatos e os 
movimentos sociais são escassos ou pouco desenvolvidos.

O trabalho infantil é considerado uma transgressão aos direitos humanos. Além das desvantagens a curto 
prazo, que acarretam um fraco desempenho escolar e um aumento do número de alunos que abandonam os estu-
dos, o trabalho infantil afeta a saúde2 e o capital humano e fisiológico; também há relatos de que essa situação reper-
cute a longo prazo sobre o nível educacional da população, comprometendo, desse modo, a mobilidade social das 
gerações futuras. No quadro 19.2 são demonstrados os dados relativos ao trabalho infantil nos países da América 
Latina e do Caribe e no mundo em 2000 e em 2004. No início do século XXI, o trabalho infantil diminuiu de 17,4 
milhões para 5,7 milhões em cinco anos, isto é, houve uma redução de 67,2% no número de crianças que trabalham. 
Da mesma maneira, calculou-se que a porcentagem de crianças de 5 a 17 anos de idade que possuem um emprego 
foi de 16,1% em 2000 e de 5,1% em 2004. Essa situação é melhor do que a observada no mundo todo, onde o traba-
lho infantil diminuiu apenas 9,6%, enquanto em 2004 a proporção média se manteve em 15,8%. Com exceção do 
México, os meninos são maioria entre as crianças que trabalham (quadro 19.3), ainda que as meninas geralmente se 
ocupem de tarefas consideradas inadequadas para sua idade, como os trabalhos domésticos. Embora as residências 
possam ser consideradas ambientes sem riscos ocupacionais, há relatos que indicam que o abuso sexual e a violência 
contra as empregadas domésticas ou babás são comuns.2 Com base nesses dados probatórios, foi determinado que 
os trabalhos domésticos são uma ocupação perigosa e, no Brasil, foi proibido que sejam realizados por crianças e 
adolescentes.15,16

A exploração sexual é comum e dela participam extensas redes que operam na América Latina e no Caribe, as 
quais se transformaram em uma das principais fontes de exportação de pessoas que acabam sexualmente escravi-
sadas nos países desenvolvidos. Em geral, os imigrantes dessa região são enviados à União Europeia, aos Estados 
Unidos e ao Canadá em busca de melhores oportunidades; entretanto, ultimamente são observados fluxos para ou-
tros países da região, como México, Brasil ou Chile, onde os imigrantes enfrentam condições de vida e de trabalho 
deficientes, por não estarem registrados e não possuírem permissão de residência legal, seguro social nem cuidados 
de saúde.1
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Os modelos tradicionais de produção agrícola e propriedade da terra deram lugar a conflitos rurais e índices 
crescentes de mortes violentas entre os trabalhadores agrícolas. Os conflitos rurais são comuns nas regiões remotas, 
onde se concentra o trabalho em condições de escravidão ou os trabalhadores que vivem em situações de priva-
ção extrema. No Brasil, a Comissão Pastoral da Terra, a cargo da Igreja Católica, registrou 34.538 denúncias de 
escravidão de trabalhadores, das quais 17.983 corresponderam a pessoas libertadas por oficiais da fiscalização 
do trabalho entre 1996 e 2005. Chama a atenção o fato de que a maioria dos trabalhadores escravizados atuava em 
agroindústrias que utilizam alta tecnologia e que, em alguns casos, eram propriedade de políticos bem conhecidos. 
É mais comum encontrar trabalhadores escravizados nas fronteiras do país, próximo às florestas tropicais e às áreas 
de desmatamento, onde podem ser afetados pela malária, febre amarela e outras doenças infecciosas.17

Riscos, doenças e acidentes ocupacionais

Quase nenhum país dispõe de dados estatísticos sobre as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores, e, nos 
casos em que é possível se encontrar dados, a notificação é insuficiente ou os dados são de difícil comparação, devido 
a definições distintas.18 Dada sua importância econômica, os indicadores dos mercados de trabalho fazem parte dos 
dados do censo e outras estatísticas oficiais; no entanto, não há informação sobre as doenças e traumas relacionados 
ao trabalho, ou então, essa estatística é subestimada ou de qualidade inferior, o que limita seu reconhecimento como 
uma prioridade nas políticas e nos planejamentos sanitários.8

Fatores de risco ocupacionais e trabalhadores em risco

A falta de dados fidedignos e sistematizados é mais acentuada com relação aos riscos e às exposições vinculadas ao 
trabalho, o que dificulta a execução de programas de prevenção na região. Com os dados do estudo sobre a carga mun-
dial da doença, Murray e López19 relataram que os fatores de risco ocupacionais representam 3,6% dos anos de vida 
ajustados em função da incapacidade (AVAD) na América Latina e no Caribe, porcentagem abaixo de outras regiões 
mais desenvolvidas, como os países com economias de mercado consolidadas. No quadro 19.4 foi resumida a contri-
buição dos AVAD calculada no estudo realizado em 2000 sobre a carga mundial de doenças e dos riscos ocupacionais 
nas Américas (por regiões das Nações Unidas), em contraposição aos dados mundiais e às economias de mercado 
consolidadas. Pode-se observar que todas os índices estiveram muito abaixo dos cálculos mundiais, com exceção dos 
cancerígenos na região das Américas: 28 por 100.000 de 23 por 100.000 no mundo.20

A exposição ao amianto, reconhecida como um importante risco ocupacional, todavia, ocorre em muitos países 
latino-americanos, como Argentina e Brasil, onde a produção e a comercialização desse material aumentaram de 2001 
para 2005: 33% e 13%, respectivamente.21 Sabe-se que os pesticidas são utilizados amplamente em todo o continente 
americano; apesar disso, a execução de práticas seguras entre os trabalhadores rurais e daqueles relacionados a negócios 
agrícolas se torna insuficiente. Cabe destacar a iniciativa de se criar matrizes de exposição para aplicar em escala popula-
cional, como foi feito para os pesticidas na Costa Rica22 e para a sílica no Brasil,23 com o objetivo de monitorar a exposição, 
bem como para se estabelecer programas de prevenção e estimar suas repercussões. Também vale a pena destacar as 
atividades em curso realizadas entre 1996 e 2005 nos países do Caribe. Um risco ocupacional que costuma ser esquecido 
são as condições de trabalho, isto é, as formas como os trabalhadores se inserem no mercado de trabalho, com o que cum-
prem os requisitos para receber benefícios do seguro social, seguro saúde e outros benefícios indiretos ou não salariais.

Quadro 19.2  Número (em milhões) e proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade que trabalham na 
América Latina, no Caribe e em outras regiões do mundo

Região
População Número de trabalhadores 

assalariados

Emprego com relação à 
porcentagem da população 

(%)

2000 2004 2000 2004 2000 2004

América Latina e Caribe 108,1 111,0 17,4 5,7 16,1 5,1

Mundo 1.199,3 1.206,6 211,0 190,7 17,6 15,8

Fonte: EMCONET, 2007, com base em dados da OIT de 2006.
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Quadro 19.3  Trabalho infantil em relação à porcentagem da população de 5 a 14 anos de idade nos países da América 
Latina e do Caribe, por sexo

Países e territórios
Trabalho infantil de 5 a 14 anos em 1999-2004*

Total (%) Meninos (%) Meninas (%)
Guatemala1 24 — —
Bolívia 21 22 20
Guiana 19 21 17
México1 16 15 16
Nicarágua1 10 — —
República Dominicana 9 11 6
Paraguai1 8 10 6
Brasil1 7 9 4
Venezuela 7 9 5
Equador1 6 9 4
Colômbia 5 7 4
Jamaica 2 3 1
Trinidad e Tobago 2 3 2
Costa Rica1 50 71 29

*Definição: considera-se que uma criança trabalha de acordo com a seguinte classificação: a) crianças de 5 a 11 anos 
de idade que participaram pelo menos de uma hora de atividade econômica ou de 28 horas de trabalho doméstico na 
semana antes da pesquisa, e b) crianças entre 12 e 14 anos de idade que realizaram pelo menos 14 horas de atividade 
econômica ou 28 horas de trabalho doméstico na semana anterior à pesquisa. Os dados diferem da definição normal 
ou apenas se referem a uma parte do país, ainda que estejam incluídos no cálculo da média mundial.
— Não há dados disponíveis.
1 Os dados diferem da definição normal ou apenas se referem a uma parte do país, ainda que sejam incluídos no 
cálculo da média mundial.

Fonte: EMCONET, 2007, baseado nos dados apresentados pelo UNICEF, disponível em: <www.childinfo.org/areas/childlabour/
countrydata.php>; acesso em: maio 2006.

Doenças e acidentes de trabalho

Os dados epidemiológicos oficiais de doenças e acidentes de trabalho indicam erroneamente que essas ocor-
rências não são uma prioridade nos países em desenvolvimento, onde outros problemas de saúde, como as 
doenças infecciosas ou a violência, ocupam um importante lugar nas políticas públicas e nos investimentos 
na saúde. Dados recentes da OMS indicam que apenas 39,6% dos dados de mortalidade disponíveis para as 
Américas podem ser considerados de boa qualidade.24 Os dados de saúde são, geralmente, de qualidade defi-
ciente ou estão incompletos, e a situação sobre as doenças e lesões ocupacionais é ainda pior. No Brasil, por 
exemplo, uma revisão dos estudos sobre as lesões fatais ocorridas no trabalho revelou uma subnotificação 
muito elevada, que aumentava em 95% os dados oficiais.25 A maioria das doenças relacionadas ao trabalho é 
diagnosticada como tais unicamente no caso dos trabalhadores com benefícios de seguro social.18 Apenas al-
guns países da região dispõem de um sistema estruturado de notificação obrigatória das doenças e acidentes 
de trabalho; entre os países que possuem registros, a infraestrutura para fazer cumprir as leis trabalhistas é 
deficiente, o que contribui para uma notificação insuficiente. Além disso, os trabalhadores que possuem con-
tratos de trabalho informal não costumam estar cobertos pelos sistemas de informação na saúde.18 Outra ques-
tão também merece destaque: desconhece-se a extensão da carga econômica dos riscos ocupacionais para a 
saúde. Essa falta de informação reduz a visibilidade social desse problema de saúde pública: consequentemente, 
atribui-se baixa prioridade aos programas de prevenção em matéria de saúde ocupacional ou a pesquisas a 
esse respeito, com o que se alimenta um círculo vicioso. Lamentavelmente, nem o empresariado nem os de-
mais empregadores estão plenamente conscientes de que os programas de prevenção podem reduzir os riscos 
e prevenir lesões e doenças, e, ao mesmo tempo, dar lugar a uma produtividade. A maior parte da informação

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   445 17/10/2011   13:26:28



446 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Quadro 19.4  Anos de vida ajustados em função da incapacidade por 100.000 habitantes, por regiões das Nações Uni-
das na América e no mundo. Estudo de carga mundial de morbidade

Exposições ocupacionais AMR-A AMR-B AMR-D Mundo

Fatores de risco de lesões 40 187 139 214
Cancerígenos 28 14 7 23
Partículas transportadas pelo ar 49 34 4 50
Fatores ergonômicos estressantes 8 11 8 13
Ruído 37 38 29 68

AMR-A: mortalidade de crianças e adultos muito baixa (Canadá, Cuba e Estados Unidos).
AMR-B: mortalidade de crianças e adultos baixa (Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, República 
Dominicana, São Cristóvão e Neves, Santa Lucia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela).
AMR-D: mortalidade de crianças e adultos elevada (Bolívia, Equador, Guatemala, Haiti, Nicarágua e Peru).

Fonte: OMS.

disponível sobre as doenças relacionadas ao trabalho vem dos registros de indenização dos trabalhadores e está 
circunscrita à prevenção que requer reconhecimento precoce.

Por outro lado, como resultado de uma administração injusta e persistente da segurança do trabalho, os 
trabalhadores geralmente exigem indenizações salariais relacionadas aos riscos que enfrentam, em vez de 
exigirem programas preventivos eficazes ou lugares de trabalho mais saudáveis e seguros. O sistema de in-
formação sanitária existente reforça essas distorções ao concentrar dados sobre a má saúde em vez de dados 
relativos aos riscos ocupacionais ou ambientais, que poucas vezes estão disponíveis ou se limitam a algumas 
grandes empresas.26 A crença de que os riscos para a saúde são inerentes ao trabalho ou naturais na experiên-
cia laboral é compartilhada pelos trabalhadores, incluindo aqueles que exercem ofícios que envolvem riscos 
elevados, como a construção civil.27

Uma iniciativa recente da OMS, em especial da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde, destacou a 
relevância desse tipo de risco para a saúde, ainda pouco conhecido. No quadro 19.5 são apresentados alguns dos 
principais resultados dos estudos efetuados nos países da América Latina e do Caribe com relação aos efeitos dos 
trabalhos informais sobre a saúde. Os dados são limitados a esses países, devido às diferenças nas definições e 
medidas adotadas. Ainda que não haja distinções estatísticas significativas entre os trabalhos formais e informais 
quanto às lesões mortais ou não mortais que essas ocupações causam, vários estudos revelaram que há um excesso 
relativo de transtornos mentais, em particular depressão e transtornos psicológicos menores entre as mulheres que 
possuem trabalhos informais. Outros transtornos incluem doenças crônicas, cirrose e transtornos osteomusculares, 
entre outros.2

A OMS calculou que na região são notificados apenas 25% dos acidentes relacionados ao trabalho; esses regis-
tros correspondem a 5% das doenças ocupacionais no mundo.28 No total, a cada ano são registrados na América La-
tina 30 milhões de acidentes relacionados ao trabalho e o número calculado de mortes é de 240.000, não incluindo 
as que ocorrem na economia informal. A OIT tem estimado que as repercussões econômicas das lesões e doenças 
relacionadas ao trabalho representam 10% do PIB no continente americano.29 A construção, a agricultura, a mine-
ração e as indústrias químicas são, em conjunto, responsáveis por 140.000 mortes relacionadas ao trabalho a cada 
ano. A tecnologia insuficiente e a pouca cultura de prevenção são motivos de preocupação no setor agropecuário, 
em que os índices de lesões são elevados em toda a América Latina.1

Na figura 19.3 indica-se a taxa oficial de acidentes de trabalho fatais e não fatais em alguns países da 
América e da Europa.1 O eixo y apresenta as taxas de acidentes relacionados ao trabalho; observa-se que Bra-
sil e México estão no mesmo nível que Dinamarca e Canadá e abaixo dos Estados Unidos e da Espanha. En-
tretanto, se considerarmos os acidentes de trabalho fatais – um indicador sólido das condições de segurança –, 
as taxas dos quatro países latino-americanos apresentados são maiores que as dos outros países. A figura tam-
bém apresenta uma maneira de calcular a taxa de lesões não fatais quando se conhece a taxa de lesões fatais. As 
duas linhas representam a taxa prevista de lesões notáveis não fatais quando se parte da base de que cada morte
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representa 750 ou 1.000 lesões não fatais, de acordo com o que é informado na bibliografia. Os países que se 
encontram abaixo dessas linhas têm problemas com o registro dos acidentes de trabalho não fatais, e a diferença 
com relação à marca representa a análise subestimada da taxa de acidentes.

Com a ajuda de métodos indiretos para calcular a frequência das doenças ocupacionais, a OIT calcula que, 
de cada 100.000 trabalhadores, entre 300 e 500 contraem alguma doença ocupacional por ano. Essa frequência 
contrasta com os informes oficiais dos países da América Latina que dispõem de registros. Por exemplo, em 2005, 
a incidência anual acumulada de doenças ocupacionais por cada 100.000 trabalhadores foi de 35 no México, 26 na 
Venezuela e 79 na Colômbia. No entanto, na Argentina aumentou o diagnóstico das doenças ocupacionais em cada 
100.000 trabalhadores, de 20, em 1996, para 180 em 2007, uma frequência similar à notificada pelos países euro-
peus. A maioria dos países tem notificado como problemas principais a perda da audição e os transtornos pulmo-
nares, que são mais fáceis de serem reconhecidos do que outros efeitos crônicos com longos períodos de latência. 
Ainda não se conhecem por completo os transtornos osteomusculares associados ao uso das novas tecnologias nem 
seus efeitos psicossociais.18

A proteção social

A última década do século XX marcou um período de reforma dos sistemas de segurança social em alguns países ame-
ricanos, que seguiram originalmente o modelo de Bismarck, concebido na Europa no fim do século XIX e tendo por 
base o emprego. Entretanto, diferentemente do que ocorre nos países desenvolvidos, nem todos os trabalhadores as-
salariados estão cobertos por um seguro social e de saúde nos países pobres. Estima-se que apenas 60% da população 
urbana que possui um emprego esteja protegida pela seguridade social, que compreende atenção à saúde e benefícios 
de indenização. A pior situação foi observada no Paraguai, onde, em 2006, apenas 27% da população empregada tinha 
cobertura, em contraste com Uruguai, Chile e Costa Rica, países onde a cobertura ultrapassou 80% (figura 19.4).1

FIGURA 19.3 Taxa de lesões ocupacionais mortais e não mortais em alguns países, 1991-2001
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FIGURA 19.4  Acesso à seguridade social (seguro de doenças e pensões)  
em alguns países, 2006
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Fonte: OIT, 2007.

Vários países americanos seguiram o exemplo do Chile de estabelecer contas individuais de contribuição 
definida para substituir os sistemas de pensões administrados pelo Estado, com base na premissa de que não há 
nenhuma garantia de que será mantida a estabilidade a longo prazo dos sistemas públicos diante das novas neces-
sidades sociais. Outros países adotaram sistemas mistos ou apresentaram as contas individuais como facultativas 
e complementares. Os planos de indenização também foram reformados em alguns países, entre os quais a Co-
lômbia, que adotou o modelo privado.

Durante a última década, os paradigmas introduzidos nos anos 1990 foram questionados e adaptados. Os desa-
fios que o envelhecimento da população impõe aumentaram o desemprego e, ao mesmo tempo, elevaram os níveis 
de pobreza; pioraram a situação dos trabalhadores migrantes, o trabalho informal e a insatisfação pela facilidade 
com que se transferem as pensões, a cobertura de saúde e a proteção da família, temas debatidos por vozes funda-
mentais antes e depois das reformas. Por exemplo, o seguro desemprego não está amplamente disponível nos países 
pobres e, em geral, limita-se aos trabalhadores que perdem trabalhos formais cobertos por essa prestação social. 
Entretanto, os trabalhadores assalariados representam menos da metade da população economicamente ativa nas 
zonas urbanas, e a situação nas zonas rurais é ainda pior. O acesso à atenção à saúde está restrito aos trabalhadores 
cobertos pelo seguro doença da rede privada e os serviços de saúde pública estão apenas parcialmente disponíveis 
a esses setores sociais.4

A proteção aos trabalhadores contra os riscos de trabalho está sob a égide da legislação trabalhista que define 
as normas de saúde e segurança ocupacionais. Infelizmente, essas normas raramente são cumpridas, já que estão 
limitadas às poucas companhias registradas e aos trabalhadores formais.

Certos países, como Chile e Argentina, começaram o processo de análise de seus sistemas de pensão para intro-
duzir reformas que garantam a sustentabilidade a longo prazo das prestações e facilitem a extensão da cobertura dos 
serviços de atenção à saúde. O Chile propôs-se a reformar seu sistema atual, sem alterar a estrutura nacional adotada 
em 1981; e, recentemente, a Argentina aprovou uma reforma de seu sistema de pensões que introduz melhorias e de-
fine as funções de seus componentes públicos e privados. Diferentemente desses dois países, o México continuou re-
formando sistemas específicos para integrar uma estrutura de segurança social que aumente a participação privada.

A ampliação da economia informal tem aumentado o número de não contribuintes, a sonegação ou o pa-
gamento insuficiente de contribuições, o que tem agravado a crise que afeta os sistemas formais de seguridade. 
Além disso, uma consequência das crises econômicas e políticas recorrentes é que a maioria dos governos preci-
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sou designar recursos para pôr em prática programas para reduzir a pobreza, o trabalho infantil, o desemprego e 
o emprego informal, com o fim de ampliar a cobertura social aos grupos de população excluídos. Não é raro que 
as prestações de segurança social sejam proporcionadas aos não contribuintes de baixa renda. Os especialistas 
em segurança social vêm expressando inquietudes sobre a sustentabilidade desse modelo de financiamentom, 
que combina as contribuições com a tributação ordinária geral.

A globalização também afetou os sistemas de seguridade social. Na América Latina, o Mercado Comum do 
Cone Sul (Mercosul) fixou as bases para o estabelecimento de uma nova onda de reformas e harmonização das 
regulamentações. Outro modelo comunitário é o Acordo sobre Segurança Social da Comunidade do Caribe 
(Caricom). O acordo multilateral latino-americano sobre seguridade social, ainda na etapa de debates, garantirá a 
segurança dos trabalhadores migrantes e de suas famílias nos países latino-americanos.

Prevenção

Na maioria dos países latino-americanos, as atividades de saúde ocupacional estão associadas a três ministérios: 
do Trabalho, da Saúde e da Previdência Social. O Ministério do Trabalho sanciona a legislação sobre higiene, segu-
rança e medicina do trabalho e realiza as inspeções por meio de suas unidades regionais. Por sua vez, os ministérios 
da Saúde ou da Previdência Social, assim como os serviços privados, prestam cuidados médicos aos trabalhadores 
lesionados ou afetados pelas doenças ocupacionais e, em alguns casos, oferecem programas de assistência para 
certas doenças ocupacionais. O Ministério da Previdência Social ou as seguradoras privadas proporcionam reabi-
litação e indenização aos trabalhadores inscritos. Apesar de o número de lesões no trabalho ter diminuído durante 
as últimas décadas, alguns estudos revelaram que as condições de trabalho não melhoraram e que, de fato, têm pio-
rado no caso de algumas profissões. As mudanças nas leis de seguridade social têm desencorajado a documentação 
e a notificação das lesões e das doenças ocupacionais.38,39 No Brasil, as lesões e as doenças ocupacionais fazem parte 
do sistema nacional de notificação obrigatória de doenças desde 2004; no entanto, a notificação desses problemas 
de saúde ainda é insuficiente em grande medida. Cabe ressaltar que, uma vez que a informação epidemiológica 
sobre o excesso dos benefícios de indenização relacionada à saúde, por profissões específicas, foi colocado à dispo-
sição dos médicos ocupacionais do Instituto Nacional de Seguridade Social, foi constatado um grande aumento no 
número de diagnósticos de doenças relacionadas ao trabalho.40 Um ano depois de ser posto em prática esse sistema, 
registrou-se um aumento geral de 148% nos benefícios de indenização para as doenças relacionadas ao trabalho.41

A aplicação da lei é outro problema na região. Os funcionários, empregados do Estado, não são capazes de 
executar facilmente os regulamentos nem as leis trabalhistas. Em geral, não estão capacitados profissionalmente nos 
campos da saúde ocupacional, higiene ou segurança industrial; portanto, a aplicação e a execução satisfatórias das 
medidas de controle acabam sendo restritas. Por exemplo, no Brasil há relatos que revelam um número insuficiente 
de pessoas nas inspetorias de trabalho e um cumprimento insatisfatório da vigilância nos locais de trabalho.42 Além 
disso, registra-se a importância do crescimento e da obtenção de autonomia financeira dos programas de saúde e 
segurança ocupacionais implantados nas empresas.43 Na maioria dos países, a legislação obriga o empregador a 
desenvolver programas de prevenção em função do número de empregados e atividades de cada estabelecimento, 
bem como a obriga a investir na formação de comitês bilaterais; a partir de 100 ou mais trabalhadores, o requisito 
é contar com serviços de saúde e segurança.

A maioria das seguradoras oferece orientação sobre a execução de programas de saúde e segurança com base 
em um diagnóstico e suas ações são destinadas à redução das taxas de acidentes. Dado que o número de profis-
sionais não é suficiente para fornecer orientação a todas as empresas, quase todas as seguradoras têm tentado me-
lhorar a capacidade de suas empresas afiliadas. A empresa Prevenção ART, da Argentina, desenvolveu um sistema 
de ciberaprendizagem para todos os trabalhadores afiliados, com o objetivo de intensificar as atividades de capa-
citação em matéria de riscos no ambiente de trabalho. A empresa ARP Colmena, situada na Colômbia, também 
estabeleceu um programa de capacitação dirigido ao pessoal dos diferentes níveis da organização, cujos objetivos 
são reduzir e eliminar os riscos ocupacionais. A Pacífico Seguros, uma empresa peruana de seguros de vida, oferece 
benefícios interessantes que incluem visitas para melhorar os serviços que prestam às empresas e aos trabalhadores 
assegurados; conta, ainda, com o assessoramento de especialistas da Associação Chilena de Segurança e oferece um 
programa de serviços de prevenção de riscos que inclui, entre outras atividades, visitas técnicas às empresas com o 
propósito de reconhecer os riscos presentes nos ambientes de trabalho. Ainda assim, oferece capacitação mediante 
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conferências e seminários sobre os riscos ocupacionais dirigidos ao pessoal responsável pela prevenção de riscos 
nas empresas asseguradas.

Pesquisa

A pesquisa relacionada à saúde ocupacional poderia desempenhar uma importante função ao permitir melhor 
compreensão dos problemas trabalhistas e sanitários na América Latina. Além de orientar para o reconhecimento 
da dimensão e da gravidade dos problemas de saúde, a pesquisa também pode servir de guia para abordar sua ges-
tão e prevenção. No entanto, na América Latina, região onde as doenças e as lesões de origem ambiental e ocupa-
cional podem ter um papel importante quanto à carga de morbidade, há pouca capacidade de pesquisa nesse campo 
em comparação com a que existe no campo das doenças infecciosas ou crônicas não transmissíveis. Provavelmente, 
esse quadro seja consequência do desconhecimento da dimensão precisa e da gravidade dos problemas de saúde 
relacionados ao trabalho, além de ser tributário da ausência arraigada do tema da saúde dos trabalhadores na 
agenda das políticas sanitárias dos países da América Latina e do Caribe. Isso afeta não apenas o acesso à atenção à 
saúde e às disposições ocupacionais, como também o financiamento da pesquisa e, consequentemente, a motivação 
dos pesquisadores para se ocupar desse tema. A situação pode ser agravada pela redução do número de traba-
lhadores formais e pelo enfraquecimento de seus representantes, isto é, os sindicatos, que exigem conhecimentos 
científicos para sustentar suas exigências de melhores condições de segurança e saúde nos lugares de trabalho. O fi-
nanciamento deficiente da pesquisa em matéria de saúde ocupacional pode desencadear um círculo vicioso no qual 
a falta de oportunidades de pesquisa e educação leva a uma escassez de pessoal capacitado, centros de pesquisa, 
laboratórios e estudos e publicações de boa qualidade.

A pesquisa local sobre a saúde dos trabalhadores é necessária para proporcionar conhecimentos sobre os 
problemas de saúde que já não são de interesse dos países mais industrializados, onde os trabalhadores gozam 
de relações trabalhistas mais favoráveis, condições de trabalho melhores e respeito a seus direitos sociais e 
humanos. Os locais de trabalho mal regulamentados e os contratos de trabalho informal dificultam a reali-
zação de estudos sobre uma parte considerável dos trabalhadores dos países da América Latina e do Caribe. 
Por exemplo, as empregadas domésticas formam o maior grupo ocupacional de mulheres em quase todos 
os países da América Latina e do Caribe e, ainda que seja senso comum que suas condições trabalhistas são 
insatisfatórias, há poucos estudos a esse respeito e não foram criados programas de saúde e segurança ocupa-
cionais dirigidos a elas. Contudo, os dados epidemiológicos básicos relacionados ao trabalho são escassos e se 
limitam a poucos trabalhadores assegurados, ou são subestimados, em grande medida, devido ao fato de que 
a notificação é insuficiente.

Com poucas exceções, é possível dizer que há uma escassez notável de estudos publicados que examinam as 
possíveis exposições perigosas. Os poucos estudos sobre as doenças ocupacionais nos setores agropecuário, de 
mineração e manufatureiro indicam uma prevalência elevada de doenças relacionadas ao trabalho nos grupos 
populacionais expostos. As exposições perigosas conhecidas nos setores de mineração e construção civil e nas 
atividades agrícolas não tradicionais, todavia, constituem um problema. Ainda que não seja necessária a repeti-
ção de pesquisas para demonstrar o que já se sabe, existem situações em que é mais urgente aplicar intervenções 
e realizar as avaliações correspondentes do que efetuar uma pesquisa original. Uma pesquisa científica sólida das 
avaliações dos programas inovadores sobre o controle de riscos poderia contribuir para a adoção de decisões 
mais pertinentes sobre os investimentos de saúde, e assim seriam diminuídos os custos e se melhoraria a eficácia 
desses investimentos.

Recentemente, foram suscitadas mudanças favoráveis na base do número crescente de artigos cien-
tíficos indexados sobre os serviços de saúde ocupacional publicados pelos países da América Latina e do 
Caribe. Existem vários grupos de pesquisadores consolidados em países como Argentina, Brasil, Chile, Co-
lômbia, Cuba, Equador e México, que contribuíram para a análise das condições de trabalho sob a pers-
pectiva da medicina social.44 O aumento de programas de pós-graduação em saúde coletiva ou pública e a 
expansão de grupos e projetos de pesquisa ou de colaborações internacionais reforçaram a realização de ati-
vidades de pesquisa e extensão para a melhoria da saúde dos trabalhadores.45 Vários grupos têm concentrado 
sua atenção nos fatores sociais determinantes da doença e morte; nos efeitos das políticas sociais, como a 
privatização e as reduções; nas causas de origem ocupacional e ambiental das doenças; nos dados epidemio-
lógicos fundamentais da epidemiologia crítica; nos efeitos sobre a saúde mental; na repercussão do gênero e 
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na colaboração com as comunidades locais; nas organizações trabalhistas e nos povos indígenas. Alguns estu-
dos internacionais multicêntricos também têm ajudado a reforçar a pesquisa e a capacidade de investigação no
continente, por exemplo, como a iniciativa de saúde ocupacional e ambiental do Centro Internacional Fogarty.46

Em alguns países, os pesquisadores de epidemias ocupacionais têm contribuído para o reconhecimento da 
magnitude, da gravidade e dos custos de alguns problemas do continente americano. Há alguns grupos de pesquisa 
que contribuem para o conhecimento das condições de trabalho e os possíveis riscos na região, como é o caso do 
estudo sobre as exposições aos pesticidas, seus efeitos, sua vigilância e controle na Costa Rica.47,48 Devido ao grande 
número de pessoas que realizam trabalhos informais nos países latino-americanos, é cada vez maior o número de 
estudos sobre esse tema, como pode ser observado no quadro 19.5. Ainda assim, o corpus de pesquisas qualitativas 
sobre a saúde ocupacional é cada vez maior e está oferecendo considerações úteis e importantes sobre as percepções 
dos trabalhadores e os significados dos riscos para a saúde,49 bem como sobre suas perspectivas das doenças e a 
vigilância e o controle das exposições.50

FIGURA 19.5 Análise bibliométrica no campo da medicina preventiva, ocupacional e ambiental, entre 1995 e 2003
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Fonte: Soteriades, E.; Falagas, M. E. A bibliometric analyisis in the fields of preventive medicine, occupational and environmental medicine, epide-
miology, and public health. BMC Public Health, n. 6, v. 30, 2006. 

Além da análise situacional da saúde ocupacional, é necessário realizar uma pesquisa rigorosa sobre a natureza 
interna da saúde ocupacional nas sociedades caracterizadas por desigualdades sociais profundas. De particular inte-
resse é a equidade na prestação de cuidados de saúde ocupacional e de segurança: mais especificamente, concentrar 
esforços em definir como proporcionar para toda a força de trabalho vigilância e proteção nos ambientes de trabalho 
diante dos riscos para a saúde, de modo que a cobertura seja universal e atinja prioritariamente os grupos mais ne-
cessitados. Em alguns países tiveram início estratégias baseadas na integração dos serviços de saúde ocupacional à 
atenção primária à saúde, à saúde familiar ou às práticas de saúde comunitária, mas ainda não foram avaliadas sua 
efetividade e sua eficácia. É necessário que os trabalhadores participem da elaboração das políticas e dos programas 
de saúde e segurança ocupacionais, além de sua colaboração tradicional com os sindicatos. O movimento social, por 
exemplo, desempenhou importante papel na proibição do trabalho infantil e algumas igrejas foram atuantes na pre-
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venção da violência contra os agricultores menores ou trabalhadores rurais. As empresas pequenas que representam 
a maioria das empresas, formais ou informais, requerem estratégias especiais inovadoras para realizar as inspeções 
e a vigilância. Não se sabe muito sobre sua organização, a gestão dos problemas relacionados aos serviços de saúde 
ocupacional, os riscos ocupacionais e o modo de envolvê-los nos programas de prevenção eficazes.

São necessárias avaliações dos novos riscos em populações com fatores endêmicos que condicionem a uma 
saúde ruim. O tema do financiamento não é trivial; geralmente, os organismos doadores estabelecem sua escala de 
prioridades, que nem sempre coincidem com as prioridades locais. Além disso, existem questões relacionadas aos 
valores éticos e à autonomia que poderiam representar dificuldades aos pesquisadores que recebem fundos exter-
nos. As universidades, em geral, oferecem um ambiente livre; no entanto, a pesquisa em epidemiologia ocupacional 
não deve ser considerada um exercício acadêmico, mas parte de um avanço importante para o estabelecimento de 
práticas ocupacionais inovadoras e para a introdução de mudanças sociais relevantes.

Desafios

Os principais desafios para a saúde dos trabalhadores nos países latino-americanos estão relacionados à cobertura 
de proteção social, à prestação universal de serviços de saúde ocupacional e ao desenvolvimento de uma “cultura” 
da prevenção. Isso significa que a socialização do conhecimento relacionado aos serviços de saúde ocupacional não 
é a única questão de interesse, sendo preciso também considerar a incorporação de valores e práticas diárias que 
permitam prever os problemas de saúde e segurança e comprometer-se seriamente para evitá-los.

Além da participação dos trabalhadores, é necessário o envolvimento de empresários e outros atores sociais 
de relevância para essa questão. A relação estreita entre as questões ambientais e de saúde, particularmente na 
economia informal, não foi revelada por completo, e as ações proativas são escassas e não estão sujeitas à avaliação. 
As iniciativas como a economia de solidariedade, a transferência de valores ou os programas de microcrédito não 
abordam atualmente as questões relacionadas aos serviços de saúde ocupacional, e se desconhece por completo 
como essas iniciativas podem afetar a saúde dos trabalhadores. A proteção social aos trabalhadores é um requisito 
prévio para a melhoria da segurança e saúde ocupacionais. Nos países com economia informal, como a que se ob-
serva na América Latina, a prestação universal de atenção à saúde e à vigilância sanitária dos trabalhadores podem 
melhorar o estado de saúde destes.

A economia informal e os trabalhadores informais estão no centro das atenções de estratégias alternativas de prote-
ção social, atenção à saúde ou outros serviços, baseadas em vários critérios combinados que podem funcionar de maneira 
singular em função das realidades locais e regionais.4 No informe final de uma conferência recente sobre a ampliação 
do seguro social de saúde aos trabalhadores que participam de uma economia informal, a qual contou com a presença 
dos representantes de 25 países, foi destacada a importância da deficiência na cobertura desses trabalhadores, que já está 
afetando a sociedade e as políticas públicas sociais em todos os lugares, bem como reforçou-se a necessidade de incluir 
tal problema no programa mundial de desenvolvimento social. Além disso, foi reconhecido que a implantação de um 
sistema de financiamento contributivo pressupõe dificuldades, devido aos problemas operativos da coleta de contribui-
ções e da prestação dos serviços. A cobertura universal da proteção social e a atenção à saúde requerem uma vontade 
política firme, bem como compromisso e legitimidade dos governos para conceber iniciativas que tenham resultados 
satisfatórios (conferência sobre como ampliar o seguro social de saúde aos trabalhadores que participam de uma econo-
mia informal, 2006). Em alguns países da América Latina e do Caribe existem programas para fazer chegar às empresas 
e aos trabalhadores que participam da economia informal uma atenção sanitária sustentada nos programas de saúde 
familiar e a integração com os programas de atenção primária à saúde universal; além disso, valeram-se da participação 
das comunidades e dos trabalhadores a fim de preservar a saúde em geral e a segurança e saúde ocupacionais,51 ou do 
estabelecimento de redes setoriais para a adoção de medidas multissetoriais.

Ainda que se saiba que atualmente existem experiências inovadoras destinadas à geração de renda – por exem-
plo, a economia de solidariedade, os programas alternativos para a ampliação da cobertura de segurança social e a 
inclusão de medidas relacionadas aos serviços de saúde ocupacional na atenção primária à saúde para os trabalha-
dores de baixa renda –, existem muito poucos trabalhos acadêmicos ou pesquisas avaliadoras.2 Essas experiências 
são recursos valiosos para aumentar a conscientização e fortalecer os movimentos sociais em sua luta pela melhoria 
das condições de vida e de trabalho.
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A promoção da saúde em microescala pode salvar vidas e ter como base a participação dos trabalhadores, seja 
na livre associação, na sensibilização e na capacitação, assim como na responsabilidade social dos empregadores 
com relação aos ambientes de trabalho saudáveis. A regulamentação e a desregulamentação dos mercados de traba-
lho ameaçam a segurança dos ambientes de trabalho saudáveis e o acesso à proteção trabalhista e à seguridade so-
cial. O aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre essas questões, junto com oportunidades de trabalhos decentes, 
pode elevar o número de trabalhadores que recebem salários adequados e, consequentemente, reduzir a pobreza e 
aumentar os ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Isso supõe um importante desafio nos níveis internacional, 
estatal e local.
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Introdução

A produção científica contemporânea no campo da saúde ambiental e das políticas públicas governamentais do 
setor de saúde de alguns países da região das Américas revelou a relação que existe entre o estado de saúde 

da população e os resíduos acumulados nas áreas circunvizinhas das indústrias ou, muitas vezes, eliminados em 
lugares inadequados.

A Secretaria da Saúde e Serviços Sociais dos Estados Unidos considera que são resíduos perigosos os com-
postos químicos, elementos ou combinações que, pela sua quantidade, concentração, características físicas ou 
toxicológicas, possam representar um perigo imediato ou potencial para a saúde humana ou ambiental, quando 
são utilizados, tratados, armazenados, transportados ou eliminados de maneira inadequada.

A Agência de Proteção Ambiental (EPA, pela sua sigla em inglês) norte-americana destaca que esses resí-
duos são perigosos ou potencialmente nocivos para a saúde ou para o ambiente e que podem ser encontrados 
em forma de líquidos, sólidos, gases ou sedimentos, entre outras (www.epa.gov). A EPA classifica-os em quatro 
categorias: a) inflamáveis, ou seja, aqueles resíduos que, em certas condições, produzem uma combustão es-
pontânea; b) corrosivos, como os ácidos e as bases (pH menor ou igual a 2 e maior ou igual a 12,5); c) reativos, 
isto é, resíduos instáveis em condições normais, que podem causar explosões, fumaça, gases ou vapores quando 
são aquecidos, comprimidos ou misturados com água; e d) tóxicos, resíduos que podem causar intoxicações 
agudas ou crônicas que podem provocar a morte. Também podem ser agregados a essa classificação os resíduos 
biológicos e radioativos gerados principalmente por atividades de atendimento sanitário em hospitais, clínicas 
e laboratórios de pesquisa, com o agravante da falta de orientação sobre seu manejo na maioria dos países.1,2

A formação de resíduos industriais e o efeito negativo desses resíduos para o ambiente e para a saúde 
das pessoas aparecem entre os principais indicadores da insustentabilidade dos processos produtivos res-
ponsáveis pelo desenvolvimento humano nos países da região das Américas e são temas relevantes para as 
pesquisas e para as atividades de vigilância sanitária no âmbito das práticas de saúde ambiental. São casos de 
contaminação que geralmente ocorrem por causa de uma mistura de várias substâncias químicas que podem 
atingir diversos compartimentos ambientais. Os efeitos adversos para a saúde dos segmentos da população 
exposta geralmente são assintomáticos e crônicos, o que dificulta seu diagnóstico e sua associação com o dano 
ambiental.

No geral, os custos de recuperação do ambiente e do atendimento sanitário da população prejudicada pela 
contaminação são elevados. Como agravante, na maioria das vezes, a detecção da presença de depósitos de 
resíduos perigosos ocorre depois que as empresas “quebraram”, o que dificulta os processos de indenização que 
se apoiam no princípio de que “quem contamina, paga”.
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Em matéria de saúde ambiental, os resíduos perigosos abarcam diversas situações de risco desde a sua geração e 
transporte – e é indispensável que existam políticas de prevenção, avaliação, comunicação e gestão dos seus riscos – até 
as tecnologias para o tratamento, o armazenamento e a mitigação dos seus efeitos sobre o ambiente e, por conseguinte, 
sobre a saúde. Considerando o grande alcance desse tema, neste capítulo serão reforçados alguns aspectos específicos 
dos resíduos sólidos que possam ser de interesse para administradores e pesquisadores de saúde pública.

Processos produtivos, formação de resíduos e  
efeitos sobre a saúde

O desenvolvimento humano ocorre por meio de processos de produção que modificam o ambiente e, consequen-
temente, o perfil sanitário das populações. Nesse desenvolvimento, o ambiente natural é alterado por causa dos 
processos produtivos que submetem a natureza aos seus desígnios econômicos e sociais, sem levar em consideração 
os limites de sobrevivência desse ambiente e, sobretudo, do próprio ser humano.3 Esses processos produtivos abar-
cam elementos de produção e de consumo nos quais o ser humano, por meio da sua capacidade de trabalho e da 
utilização de diversos instrumentos de trabalho, transforma as matérias-primas em produtos.

Podem ser descritas quatro etapas principais nesse complexo processo. A primeira é caracterizada pela obten-
ção da matéria-prima e o seu transporte para os lugares de produção; a segunda, pelo processo de transformação 
dessa matéria-prima em produtos, particularmente nas indústrias; a terceira, pelo consumo desses produtos; e, por 
último, a quarta, que é o tema deste capítulo, pela formação dos resíduos finais. Cabe ressaltar que a geração de 
resíduos não ocorre apenas no consumo final dos produtos, mas também que eles se acumulam em todas as etapas 
anteriores desses processos.

Quanto à produção propriamente dita, com frequência, os países se preocupam com as indústrias que, por si 
mesmas, podem gerar grandes quantidades de resíduos perigosos, sem reconhecer que também é imprescindí-
vel vigiar as pequenas empresas, que costumam ser numerosas e que, em conjunto, são capazes de produzir uma 
grande quantidade desses resíduos. Como exemplo, é possível citar um estudo clássico realizado em 1986, em 
Massachusetts (Estados Unidos), no qual foi calculada, a partir de dados nacionais, a existência de aproximada-
mente 15.500 empresas que, isoladamente, produziam quantidades de resíduos abaixo do limite exigido para a sua 
notificação à Agência de Proteção Ambiental, mas que, em conjunto, foram responsáveis pela formação de cerca de 
53 mil toneladas de resíduos perigosos por ano.4,5

No geral, a exposição aos resíduos é descrita em termos de intensidade, duração e frequência do contato para 
determinar o efeito sobre a saúde da pessoa.6 A dose é fundamental para caracterizar a exposição e a possibilidade 
de que sejam gerados efeitos para a saúde. Como explicava Auroleus Phillipus Theosfratus Bombastus von Hohe-
nheim (Paracelsus, 1493-1541), “todas as substâncias são venenos. Não existe nenhuma que não seja. Somente a 
dose faz a diferença entre um veneno e um remédio”. A exposição da população a várias fontes geradoras de resí-
duos determina o acúmulo da dose ou a concentração de resíduos aos quais ela está exposta, assim como o orga-
nismo, o órgão, o tecido ou a célula, a partir de múltiplas possibilidades de absorção das substâncias químicas por 
inalação, ingestão ou contato dérmico. Essa situação é particularmente importante quando se trata da exposição das 
crianças aos resíduos em virtude do contato mais frequente e intenso com o ambiente contaminado por diversas 
atividades, como brincar, engatinhar, ingerir terra, e o maior grau de absorção por unidade de peso.7

Também em Massashusetts, o Departamento do Meio Ambiente colocou em prática um projeto piloto, em 
1986, para ampliar a cobertura das pequenas empresas que geravam resíduos, como solventes em operações de 
pintura e limpeza de equipamento, troca de óleo, reparo de radiadores e outras substâncias químicas residuais de tintas, 
fluido de freios e gasolina. Isso foi realizado por meio de comunicações via correio, organização de oficinas e pro-
gramas de inspeção e transferência de tecnologia, o que levou a um aumento do número de notificações de resíduos 
pelos próprios estabelecimentos (autonotificações) de 650 para 1.200.4

Os acidentes e a formação de resíduos causados pelo transporte de substâncias perigosas podem estar associa-
dos à estrutura das rodovias e das ferrovias, assim como aos próprios meios de transporte; por exemplo: por excesso 
de carga, manutenção inadequada dos caminhões,8 além da falta de capacitação e das jornadas excessivas de traba-
lho dos condutores. Os administradores do setor de saúde também devem estar atentos para responder no caso de 
acidentes com substâncias perigosas e devem contar com métodos de resgate e tratamento das vítimas e unidades 
de emergência hospitalar de referência para assistência sanitária.9
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Os aterros sanitários urbanos que servem de destino para outros tipos de desperdícios das cidades tornaram-
-se preocupação de governos municipais, estaduais e federais. Nunca se produziu tanto lixo como na atualidade, o 
que aumenta a exposição do pessoal de coleta e reciclagem desse lixo a substâncias químicas de distintos graus de 
toxicidade, micro-organismos e situações de risco traumático, entre outros. Além disso, a decomposição desse lixo 
forma um líquido denominado “chorume” ou lixívia, que pode incluir na sua composição inúmeras substâncias 
tóxicas que podem inicialmente afetar os coletores e demais trabalhadores que manipulam o lixo. Ao contaminar 
diversos compartimentos ambientais, também afetará a população em geral e, por essa razão, deve aparecer entre as 
principais preocupações dos profissionais da área de saúde ambiental.10-12

A formação de resíduos pode ser intradomiciliar, pois o consumo de produtos industriais dentro do lar, como 
o de agrotóxicos, tintas e vernizes, produtos sanitários, fluidos para automóveis, pilhas, lâmpadas etc., é uma im-
portante fonte de geração de resíduos. Em um estudo realizado também em Massachusetts, calculou-se que os 
resíduos produzidos nos lares representavam cerca de 5% dos resíduos das indústrias desse estado.13 Os autores 
entrevistaram uma amostra de 504 residentes que reconheciam o problema causado pelos dejetos e apoiavam a 
criação de uma lei que impusesse uma sanção aos proprietários das residências que não eliminassem devidamente 
seus resíduos, assim como o pagamento de um imposto para financiar a eliminação inócua desses resíduos.

Por meio de um projeto da Organização Pan-Americana de Saúde, que foi colocado em prática em vários 
países da América Latina (Projeto de Fortalecimento da Rede Pan-Americana de Manejo de Resíduos Sanitários de 
Eco), observou-se que a etapa final de vários processos produtivos era realizada dentro dos lares. Em Poconé, Mato 
Grosso, a etapa em que há maior risco de exposição ao mercúrio ocorria, muitas vezes, fora do ambiente habitual de 
trabalho, ou seja, no interior das residências. O ouro é encontrado em pó, e, para a sua extração, é utilizado o mer-
cúrio. Então, é formado um amálgama de ouro e mercúrio que, posteriormente, é queimado e libera esse elemento 
químico na atmosfera. Cámara e cols. (2000) observaram que o conteúdo médio de mercúrio total na urina (HgU) 
das pessoas que não estavam ocupacionalmente expostas (n = 365), mas residiam perto dos lugares que comerciali-
zavam ouro, era quatro vezes maior que o do grupo de controle da população que vivia em zonas rurais (4,35 μg/L 
e 1,25 μg/L, respectivamente). Ainda mais dramático foi o caso de 13 pessoas de quatro famílias que residiam em 
áreas não expostas aos processos produtivos e que apresentaram conteúdos de HgU compreendidos entre 7,2 e 86 
μg/L e elevadas concentrações desse metal no solo e no pó das suas casas. Essas pessoas relataram que extraíam o 
ouro dos quintais de seus lares e queimavam o amálgama de ouro e mercúrio na cozinha das residências.

Outras vezes, os resíduos podem contaminar os alimentos consumidos por determinadas populações, como os-
tras e mexilhões azuis do golfo de Paria, nas costas da Venezuela e de Trinidad e Tobago,14 e peixes com elevada 
concentração de metilmercúrio, em decorrência da contaminação dos sedimentos dos rios nos países amazônicos.15,16

Ortiz-Pérez e cols.17 chegaram à conclusão de que, após pulverizar com deltametrina os lares de áreas onde 
havia prevalência da malária no México, os níveis dessa substância em amostras de solo eram ligeiramente maio-
res dentro das casas do que no seu exterior. Os autores também demonstraram a exposição das crianças por 
meio do aumento dos metabólitos ácido 3-fenoxibenzoico e cis-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropano-1- 
-ácido carboxílico na urina.

Em todas as etapas dos processos produtivos, as pessoas estão expostas a diferentes tipos de resíduos – tanto os 
trabalhadores quanto os demais segmentos da população em geral – e podem sofrer intoxicações, doenças crônicas 
de diversos graus de mortalidade e letalidade, assim como lesões traumáticas durante a produção e o transporte das 
matérias-primas e dos produtos. Por exemplo, a exposição a contaminantes orgânicos persistentes pode estar relacio-
nada com um aumento dos acidentes vasculares cerebrais (AVC), de lipídios sanguíneos e de tromboembolia.18 Esses 
autores realizaram um estudo, entre 1993 e 2000, no estado de Nova York (Estados Unidos), e compararam taxas de 
AVC em lares localizados em áreas (delimitadas pelo código postal) com depósitos de resíduos perigosos. Chegaram 
à conclusão de que, após fazer um ajuste nas taxas de sexo e etnia, a incidência de AVC nas áreas com depósitos de 
resíduos foi 15% maior que nas áreas sem resíduos (risco relativo 1,17; intervalo de confiança 95%; 1,04 e 1,31).

Em El Paso (México), Díaz-Barriga e cols.19 realizaram um estudo sobre a exposição, durante vinte anos, a 
contaminantes procedentes de uma fundição e destacaram que as crianças são as mais suscetíveis às repercussões 
desses resíduos para a saúde. Rosado e cols.20 observaram que, em 602 crianças de idades compreendidas entre 6 e 
8 anos que viviam dentro de um raio de até 3,5 km de um complexo metalúrgico na cidade de Torreón (México), 
a concentração média de arsênico na urina ficou entre 58,1 +/– 33,2 μg/L e em 52% dessas crianças o valor era 
superior a 50 μg/L. Os autores também verificaram uma associação com o déficit do desenvolvimento cognitivo.
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Carrizales e cols.21 avaliaram os níveis de chumbo no solo e a exposição das crianças em áreas próximas a uma 
fundição na comunidade de Morales, em San Luis Potosí (México), onde 90% das amostras do solo continham con-
centrações superiores a 400 mg/kg de chumbo e 100 mg/kg de arsênico. As crianças de 3 a 6 anos apresentaram as 
maiores concentrações de chumbo no sangue: 90% dos valores eram superiores a 10 μg/dl. O conteúdo de arsênico 
na urina era mais elevado nas crianças de 8 a 9 anos, ao passo que as porcentagens de crianças com valores superio-
res aos recomendados pelos CDC de 50 μg/g de creatinina ou pela OMS de 100 μg/g de creatinina foram similares 
nos diferentes grupos estudados.

Desigualdade da exposição aos resíduos perigosos

Deve-se levar em consideração que, nessas situações, a desigualdade social e a vulnerabilidade dos distintos seg-
mentos da população conferem diferentes graus de risco, tanto nos níveis de exposição aos resíduos como na inci-
dência de efeitos adversos para a saúde. É certo chegar à conclusão de que, na maioria das situações de exposição a 
resíduos perigosos, as condições de saúde são fundamentais tanto para a defesa do organismo diante da exposição 
a substâncias químicas de altos níveis de toxicidade quanto para uma melhor recuperação. Ao considerarem a vul-
nerabilidade, Ayres e cols.22 indicam que o processo da doença é resultante de um conjunto de aspectos não apenas 
individuais, mas também coletivos e contextuais, que são intrínsecos à maior suscetibilidade e à menor disponibi-
lidade de recursos de todas as origens para se proteger.

Essas questões são descritas claramente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
no Informe do Desenvolvimento Humano, publicado em 2006, que destaca a crise da água no mundo, ressal-
tando questões injustificáveis do ponto de vista ético que são materializadas na pobreza, na fome, na vulnerabi-
lidade, no sofrimento, na carência de cidadania, na desigualdade de oportunidades e na insegurança para uma 
parcela significativa da população em diversas regiões do mundo, entre elas a América Latina. Entre os indica-
dores citados, um terço da população economicamente ativa está desempregada ou subempregada, 900 milhões 
de pessoas vivem em choças e 10,8 milhões de crianças morrem antes de completar 5 anos, 850 mil delas por 
deficiências nutricionais. Nesse mesmo informe, a diarreia é indicada como a causa de aproximadamente 1,8 
milhão de falecimentos de crianças menores de 5 anos por ano (4.900 mortes por dia). A taxa de mortalidade de 
crianças menores de 5 anos no segmento 20% mais pobre costuma ser duas vezes mais alta que a registrada no 
segmento 20% mais rico.

A relação entre a pobreza e o aumento da exposição e da possibilidade de sofrer os efeitos dos resíduos peri-
gosos é um fato. Em uma pesquisa realizada pelo Escritório de Contabilidade Geral dos Estados Unidos, demons-
trou-se que existia uma relação entre os lugares que serviam de depósitos para resíduos perigosos e as moradias 
das etnias pobres do país; e essa relação foi ainda mais evidente no final dos anos 70 com o clássico caso do Love 
Canal,23-25 que foi fundamental para a inclusão desses temas no programa de atividades das instituições públicas sa-
nitárias e ambientais. Nos Estados Unidos, foram aprovadas leis sobre indenização e descontaminação (Clean-Ups 
Act) e sobre o direito à informação acerca do que existe ou existirá em determinado bairro (Right to Know Act). Foi 
criado um “superfundo” para financiar estudos e programas de crédito para os cidadãos para que eles possam con-
tratar assessoria técnica especializada, além do estabelecimento da Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas 
e Doenças (ATSDR, pela sua sigla em inglês).

O caso do Love Canal foi iniciado em 1892, quando William T. Love construiu um canal como rota alterna-
tiva para que os barcos pudessem evitar as cataratas do Niágara. Depois de realizar escavações de 1 quilômetro de 
extensão, o projeto foi abandonado. O Love Canal foi mantido como uma área recreativa para natação e canoagem 
até o início do século XX e, posteriormente, foi vendido em um leilão público. Entre as décadas de 40 e 50, uma 
empresa química depositou no canal 21 mil toneladas de resíduos químicos (solventes orgânicos, ácidos, pragui-
cidas e seus subprodutos intermediários). Tempos depois, essa área foi novamente vendida e ali foi construído um 
conjunto habitacional. Isso foi até 1978, quando os residentes, de classe média baixa, descobriram que as suas casas 
estavam construídas sobre um canal no qual haviam sido enterrados resíduos químicos, industriais e bélicos.23-25 
Nos estudos realizados para avaliar a mortalidade de ex-residentes desse canal não foram detectadas diferenças 
com relação a outras áreas dos Estados Unidos. No entanto, os autores não descartaram a possibilidade de que 
sejam apresentados efeitos cardíacos e neurotóxicos, o que sugere que o acompanhamento dessa população, em 
estudos em série, poderia ter revelado um perfil de saúde diferente.26 
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O caso do Love Canal serviu de alerta para várias outras comunidades dos Estados Unidos, inclusive as 
comunidades afro-americanas, que descobriram que suas residências estavam situadas sobres resíduos de di-
versos níveis de toxicidade, o que originou vários movimentos que denunciavam “racismo ambiental” e, poste-
riormente, exigiam “justiça ambiental”.23-25 Com relação à justiça ambiental, na atualidade, as novas tecnologias 
e os novos métodos dos processos produtivos continuam afetando a população de maneira desigual, e muitos 
autores sustentam que as situações de risco se distribuem de forma injusta e desproporcional nos grupos sociais 
economicamente mais vulneráveis, e essa vulnerabilidade é responsável pela existência de diferentes níveis de 
saúde na população.27

Avaliações de risco por resíduos perigosos

Para realizar as avaliações de risco, uma das primeiras dificuldades dos sistemas de vigilância da saúde ambiental 
dos governos na América Latina é o desconhecimento do número de áreas contaminadas. Nos Estados Unidos, o 
registro de áreas contaminadas por resíduos é uma atividade de rotina da ATSDR (www.atsdr.cdc.gov). No México, 
embora não exista um registro nacional do número de lugares contaminados por resíduos, a Faculdade de Medicina 
da Universidade Autônoma de San Luis Potosí criou nesse estado um programa por meio do qual foram encontra-
dos 41 lugares potencialmente perigosos, cuja maior parte (80%) estava localizada em zonas periféricas ou rurais. 
Em aproximadamente 30% dos locais, as causas diretas foram as atividades industriais; em outros 30%, as ativida-
des agrícolas; e no restante, os aterros sanitários, as pequenas indústrias e a contaminação natural. Cerca de 60% 
desses lugares são afetados por contaminantes orgânicos ou por uma mistura de contaminantes e os outros 40%, 
por elementos inorgânicos. No Brasil, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) registrou, 
até 2008, 2.514 áreas contaminadas no estado de São Paulo (http://www.cetesb.sp.gov.br). No tocante às populações 
expostas ou potencialmente expostas às áreas contaminadas entre 2006 e 2008, o sistema de informação do Minis-
tério da Saúde registrou 2.182 áreas em todo o país. Nos outros países da América Latina, existe a necessidade de se 
estruturar os setores da vigilância em saúde para detectar os locais contaminados e atender as populações expostas 
no sistema sanitário, assim como para realizar ações de vigilância com a finalidade de adotar medidas de promoção 
da saúde, prevenção e assistência.

Embora a realização de estudos sobre os riscos da exposição a resíduos perigosos e dos seus efeitos adversos 
para a saúde, assim como da inserção da saúde ambiental no âmbito dos sistemas de saúde de alguns países do 
continente americano, ainda se encontre na fase de aplicação, o aumento da produção científica mencionado an-
teriormente e os fatos pontuais obtidos em programas de vigilância em alguns países mostram que as instituições 
de ensino e pesquisa e o setor de serviços de saúde podem realizar atividades de pesquisa e vigilância que apoiem a 
detecção, a prevenção ou a mitigação das situações de risco no ambiente ocasionadas por esses resíduos que afetam 
a saúde da população.

O método utilizado por vários países dessa região é o que foi desenvolvido pela Agência para o Registro de 
Substâncias Tóxicas e Doenças.28 Trata-se de uma avaliação de saúde que considera a informação ambiental per-
tinente, os dados acerca dos efeitos sobre a saúde e as preocupações das comunidades dos locais onde ocorreu a 
liberação de substâncias perigosas. Ela recomenda ações de saúde pública para as populações – residentes ou traba-
lhadoras – identificadas como expostas nas áreas contaminadas por resíduos perigosos.

Na América Latina, a implantação e o desenvolvimento desse método foram iniciados em 1992 na Faculdade 
de Medicina de San Luis Potosí, no México, e, entre as suas contribuições, Diaz-Barriga29 publicou um do-
cumento no Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente (Cepis) que é utilizado para 
encontrar e priorizar os lugares de maior risco nos quais seria aplicado o método da ATSDR.

Em algumas situações, também se deve destacar o papel da epidemiologia, que pode avaliar o risco, no geral, 
por meio de estudos analíticos nos quais é comparada a ocorrência de algum acontecimento em dois grupos 
segundo a exposição ou a presença de efeitos adversos para a saúde. A EPA também caracteriza a índole dos riscos 
para a saúde pública pela exposição a substâncias perigosas, incluindo os seguintes elementos: detecção do perigo, 
avaliação de doses de resposta, avaliação da exposição e caracterização do risco. O produto dessa avaliação é uma 
estimativa numérica das consequências para a saúde pública.

No caso da ATSDR, sua avaliação está baseada em informação quantitativa e qualitativa e inclui métodos para 
avaliar as preocupações da comunidade e, ao mesmo tempo, analisa dados ambientais e dos efeitos para a saúde. 
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Conta com um guia que deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar integrada por profissionais das 
áreas de saúde, ambiente e humana e facilita o intercâmbio de informação e um alcance maior da análise da situação 
em estudo.

No quadro 20.1 é apresentada uma descrição das etapas, dos objetivos e do tipo de informação utilizada para 
a avaliação sanitária em lugares com resíduos perigosos. Entre outros produtos, esse método contribui para o pla-
nejamento sanitário; amplia os registros de dados de exposição; elabora perfis toxicológicos; produz estatísticas de 
morbidade e mortalidade; apoia atividades de vigilância e programas de educação para a saúde; elabora indicado-
res para a vigilância; proporciona subsídios para elaborar recomendações sanitárias; contribui para a aplicação de 
políticas sustentáveis, produzindo resultados politicamente relevantes que possam ser comunicados às populações 
expostas; define prioridades para programas; e detecta temas de saúde ambiental que deverão ser aprofundados

Quadro 20.1  Etapas, objetivos e tipo de informação utilizada para uma avaliação de saúde em lugares com resíduos 
perigosos, segundo o método da ATSDR

Etapas da avaliação Objetivos Tipo de informação utilizada ou procedimentos de análise

Avaliação da informação 
sobre o lugar

Determinar a evolução e as condições 
atuais do lugar e averiguar quais são 
as preocupações da comunidade com 
a sua saúde.

Antecedentes da contaminação, informação básica, preocupações 
da comunidade com sua saúde, aspectos demográficos, uso do solo 
e dos recursos naturais, contaminação ambiental e dados referen-
tes aos efeitos sobre a saúde.

Respostas às preocupa-
ções da comunidade

Obter informação sobre as preocupa-
ções da comunidade sobre a saúde e 
estabelecer métodos para dar respos-
tas para essas preocupações.

Identificação dos membros da comunidade envolvidos, partici-
pação da comunidade no processo de avaliação sanitária desde a 
fase inicial do processo. Comunicação eficaz com a comunidade 
e os outros grupos participantes por meio do desenvolvimento 
de atividades. Solicitação de comentários da comunidade sobre a 
avaliação sanitária final em resposta a esses comentários.

Seleção dos contaminan-
tes de interesse

Selecionar os contaminantes de inte-
resse por meio do exame das concen-
trações dos contaminantes no lugar, 
a qualidade dos dados da amostra 
ambiental e o potencial da exposição 
humana.

Contaminantes dentro e fora do lugar, concentrações dos conta-
minantes no ambiente, níveis de concentrações basais nos meios, 
qualidade dos dados de amostragem e técnicas analíticas, com-
paração com diretrizes de avaliação do ambiente e inventário de 
emissões ou perfis toxicológicos da ATSDR.

Determinação e avalia-
ção das vias de exposi-
ção* 

Apontar cada um dos cinco elemen-
tos de uma via de exposição, determi-
nando se esses elementos têm ligação 
entre si.

Cinco elementos: a) fontes de contaminação; b) meio ambiente 
e mecanismos de transporte; c) pontos de exposição; d) vias de 
exposição; e e) população receptora.

Implicações para a saúde 
pública

Associar o potencial de exposição 
humana do lugar aos efeitos para 
a saúde que podem ocorrer nessas 
condições específicas.

Estimar exposições, comparar as estimativas de exposição com 
diretrizes de saúde, determinar os efeitos para a saúde relaciona-
dos com a exposição, avaliar os fatores que influenciam os efeitos 
adversos para a saúde, determinar as implicações para a saúde dos 
perigos físicos e de outros tipos.

Determinação de conclu-
sões e recomendações

Determinar as conclusões sobre as 
implicações para a saúde associadas 
ao lugar e elaborar as recomendações.

Determinação de conclusões e recomendações.
Categorias: a) Perigo urgente para a saúde pública; b) Perigo para 
a saúde pública; c) Perigo indeterminado para a saúde pública; d) 
Perigo não aparente para a saúde pública; e) Não há perigo para 
a saúde pública.

* Uma via de exposição completa é aquela na qual seus cinco elementos vinculam a fonte de contaminação à população receptora. 
Sem se importar se a via é passada, presente ou futura, em todos os casos nos quais esteja completa, a população será considerada 
exposta.

Fonte: Adaptado da ATSDR, 1992.

em pesquisas posteriores. No anexo, também estão incluídos alguns links na internet para profissionais da saúde 
interessados nesse tema.
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Nos Estados Unidos, as avaliações de risco em lugares contaminados por resíduos perigosos são realizadas 
principalmente pela Agência que criou esse método, ou seja, a ATSDR. Nos países latino-americanos existem algu-
mas dificuldades para se efetuar esse tipo de avaliação de riscos, sobretudo pela falta de disponibilidade de dados 
ambientais e sanitários, o que, muitas vezes, requer a recompilação de dados primários. No Brasil, o Ministério da 
Saúde definiu o método ATSDR como ferramenta para avaliar riscos causados por resíduos em solos contaminados 
para a saúde. Entre 2001 e 2007, foram realizados estudos em cinco regiões do território brasileiro, a partir de um 
projeto do Ministério da Saúde, cujo objetivo era avaliar a aplicabilidade do método da ATSDR à realidade brasi-
leira. Tratava-se de locais onde a população estava exposta à contaminação por resíduos perigosos e os estudos que 
haviam sido feitos até aquele momento não permitiam chegar a conclusões nem determinar recomendações sobre 
ações sanitárias.

A seguir, são descritas as cinco regiões onde os estudos foram realizados (ver também o quadro 20.2): 
a) na Cidade dos Meninos, em 1964, uma fábrica de produção de hexaclorocicloexano (HCH) e formulação 
e armazenamento de outros praguicidas, como o dicloro-difeniltetraetileno (DDT) deixou de operar nessa 
área, mas acumulou cerca de 29.700 toneladas de material contaminado em uma área de 38.000 m²;30 b) no 
município de Santo Amaro da Purificação, uma empresa mineradora operou de 1960 e 1993 e contaminou 
principalmente com chumbo, cádmio, cobre e zinco toda a região ao seu redor (solos, ruas, casas e plantações) 
em um raio de 1 quilômetro, assim como os sedimentos do rio adjacente e da biota (moluscos); c) o Condo-
mínio Barão de Mauá, um conjunto de edifícios residenciais, foi construído sobre um terreno onde havia um 
depósito de lixo industrial: nesse lugar, em 2001, houve uma explosão em um dos depósitos de água subter-
rânea, devido à presença de gás metano, e foi constatado que os resíduos do subsolo estavam constituídos, 
entre outras coisas, por compostos orgânicos voláteis, inclusive o clorobenzeno, o tolueno e o benzeno; d) em 
2002, no terreno das Mansões Santo Antônio, localizado no município de Campinas, São Paulo, onde quatro 
edifícios residenciais estavam sendo construídos, foi detectada a contaminação por resíduos químicos de uma 
empresa recuperadora de solventes; e) na Baixada Santista, foi realizado um estudo de nove áreas contamina-
das por deposição clandestina de resíduos organoclorados, quatro delas no município de Itanhaém e cinco no 
município de São Vicente.

No caso da população exposta da Cidade dos Meninos, área situada no município de Duque de Caxias, 
Rio de Janeiro, as vias completas de exposição aos contaminantes de interesse foram o solo superficial, poços 
de água, alimentos e ar pelas vias digestivas, dérmica e respiratória. Nos focos principal e secundário foram 
encontrados HCH e seus isômeros, DDT e seus metabólitos (nos ovos, no leite, na água, no solo e no pó dentro 
das casas) e dioxinas (nos ovos e no solo). A exposição pelo ar foi avaliada indiretamente, quantificando-se os 
contaminantes no pó das casas, recolhido em lugares onde eram acumulados os resíduos com o decorrer do 
tempo, retendo importantes quantidades de contaminantes. Embora não tenha sido possível calcular a dose 
de exposição, pois não foi medido o volume de ar, não foi invalidado o estabelecimento da inalação como via 
de exposição aos compostos.

Os resultados obtidos foram suficientes para determinar que a população da Cidade dos Meninos estava “exposta 
a compostos químicos nocivos para a saúde humana” e que podia estar apresentando ou vir a apresentar futuros danos 
resultantes dessa exposição, mesmo que esta fosse interrompida. Portanto, recomendaram a pesquisa e a vigilância 
da saúde dos habitantes, além de que abandonassem o lugar.31 Contou-se com a capacidade analítica para se avaliar o 
risco e as recomendações, e estão sendo colocadas em prática outras ações dentro de um plano de ação do Ministério 
da Saúde, em conjunto com as Secretarias da Saúde do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias.

No México, entre os lugares avaliados, destacam-se duas áreas afetadas por metais pesados derivados de ativi-
dades mineiras e metalúrgicas, um aquífero contaminado de forma natural por arsênico e flúor, uma área afetada 
pela aplicação de agrotóxicos para o controle de doenças transmitidas por vetores (aplicação de deltametrina) e 
uma comunidade indígena na região huasteca que sofria os efeitos da emissão de contaminantes em interiores 
(fumaça e lenha). Esse último caso foi incluído para ressaltar que nem sempre são os processos industriais que 
contaminam um lugar. A marginalização faz com que as comunidades indígenas sejam contaminadas pelo uso de 
biomassa na preparação dos seus alimentos.

No quadro 20.3 podem ser observadas as características desses locais, e, com esse conjunto de informações, 
podemos visualizar as diversas variáveis que encontramos para qualquer tipo de avaliação: lugares numerosos; mis-
turas de contaminantes (orgânicos, inorgânicos e biológicos); populações vulneráveis (em todos os lugares há crian-
ças e, em vários deles, também há mulheres em idade fértil); populações numerosas (embora em pequenos lugares
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Quadro 20.3 Características selecionadas de exemplos de locais contaminados no estado de San Luis Potosí (México)

População  
exposta Morales Vila de La Paz Cidade de San 

Luis Potosí Huasteca Tancuime

Fonte de 
contaminação

Metalúrgica Resíduos de 
mineração

Aquífero Pulverizações Queima de lenha

Contaminante As, Pb, SO2 As, Pb Flúor Deltametrina CO, HAP etc.

Concentrações 
ambientais  
médias

Solo (mg/kg)

Pb 1450

As 791

Solo (mg/kg)
As 1932
Pb 932

Água (mg/L)

5,4

Solo (mg/kg)

16,4

PAH em 
partículas (não 
foi determinado 
quantitativamente)

Exposição  
infantil  
(médias 
geométricas)

Pb em sangue
14,8 μg/dl
As na urina
50 μg/g creat.

Pb sangue
13,8 μg/dl
As na urina
52,1 μg/g creat.

Flúor na urina

6,5 μg/g creat.

Metabólitos de
deltametrina na 
urina
3-PBA
35,2 μg/g creat.
Br2Ca
83,5 μg/g creat.

53% com COHb
> 2,5%

1-OH pireno
17,1
μmol/mol creat.

Possíveis efeitos 
para a saúde

Diminuição 
do coeficiente 
intelectual

Atraso no 
crescimento

Diminuição 
do coeficiente 
intelectual

Atraso no 
crescimento

Diminuição 
do coeficiente 
intelectual

Fluorose dental

Irritações 
dérmicas

Sintomas
respiratórios

Efeitos neurológicos

Números de 
crianças expostas

3.300 11.200 210.000 32.900 6.500

Referências Carrizales e cols., 
2006

Jasso-Pineda e cols.,
2007

Grimaldo e cols.,
1997

Ortiz-Pérez e
cols., 2005

Torres-Dosal e cols., 
2008

As (arsênico), PB (chumbo), CO (monóxido de carbono), HAP (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), COHb (carboxi- 
-hemoglobina) e 1-OH pireno (metabólito do pireno, que é um HAP).

haja centenas de crianças expostas); comunidades marginalizadas (muitos dos locais se encontram em áreas 
marginalizadas, o que dificulta a instrumentalização de programas de intervenção); e carência de médicos e outros 
profissionais da saúde capacitados para reconhecerem os riscos toxicológicos vinculados aos contaminantes.

Proposta de ação para a vigilância da saúde

Trata-se de uma proposta proativa baseada na experiência adquirida pelo Ministério da Saúde do Brasil 
(http://www.saude.gov.br/svs) que priorizou a vigilância de populações expostas a solos contaminados por 
resíduos perigosos dentro da sua política de vigilância da saúde ambiental e que está esquematizada no grá-
fico 20.1. Também foi considerado o documento de Díaz-Barriga,29 que apresenta critérios de priorização de 
áreas contaminadas. 

Inicialmente, pode ser realizada a detecção das áreas com populações expostas a solos contaminados, utili-
zando-se uma ficha de campo que fornecerá dados para manter um cadastro no sistema de informação do país. Esse 
banco de dados representa o ponto de partida para realizar ações de curto, médio e longo prazos no setor de saúde. 
Por exemplo, em curto prazo, devem-se interromper as vias de exposição da população ou buscar informação com-
plementar conjuntamente com outros órgãos competentes.

As atividades de definição e detecção da área, a elaboração da ficha de campo e o fornecimento de informação 
ao banco de dados podem ser realizados por profissionais dos governos locais, previamente capacitados para isso.

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   465 17/10/2011   13:26:31



466 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Gráfico 20.1  Proposta de ação para a vigilância e o atendimento integral da saúde de populações expostas em  
áreas contaminadas.

Prevenção, recuperação e promoção

Educação e comunicação de riscos sanitários

Detecção Priorização 
Avaliação, 
análise e 

diagnóstico
Protocolo Rotina

Vigilância e atendimento
integral da saúde

Agentes comunitários 
Atendimento básico e 
especializado 
Saúde do trabalhador 
Vigilância epidemiológica, 
sanitária e saúde ambiental 
Rede de laboratórios 
Outras áreas

Informação sobre o lugar
Preocupações da comunidade 
Contaminantes de interesse 
Vias de exposição 
Mecanismos de transporte 
Implicações sanitárias
Conclusões e recomendações

Negação ou reação

Sistema de informação

Fonte: Ministério da Saúde, Brasil, 2009 (http://www.saude.gov.br/svs).

Em uma segunda fase, é feita a priorização das áreas detectadas e incluídas no Sistema de Informação, indi-
cando-se os parâmetros e subparâmetros. O total de 100 pontos é distribuído entre os seguintes parâmetros: catego-
rização da área; caracterização da população; avaliação toxicológica; existência de medidas de contenção e controle; 
e acessibilidade ao local. Na sequência, é designado o nível de prioridade de cada área, conforme a pontuação obtida. 
Seria possível atribuir prioridade 1 à área de menor pontuação e prioridade 5 à de menor pontuação.

Na terceira fase, de acordo com a qualidade da informação reunida, é necessário definir as vias de exposi-
ção e os contaminantes de interesse existentes nas áreas para traçar a estratégia de ação em médio e longo prazos, 
o que pode ser feito com base no método de avaliação de riscos sanitários por exposição a resíduos perigosos 
da ATSDR.

No entanto, considerando a complexidade técnica e a necessidade de recursos humanos e financeiros para fazer 
a avaliação integral dos riscos para a saúde, sugere-se uma coordenação intrassetorial e intersetorial em nível local 
para reunir informação congruente que esclareça quais são as vias de exposição e os contaminantes de interesse. 
Esses dados são considerados suficientes para se elaborar os protocolos de acompanhamento da saúde da popula-
ção exposta com um enfoque sanitário integral, e não apenas da presença de doenças resultantes.

A última fase compreende a elaboração e a aplicação dos protocolos de atendimento e vigilância das popula-
ções expostas, documentos voltados para situações específicas de exposição humana, levando-se em consideração a 
temporalidade (passado, presente e futuro). Os protocolos são instrumentos elaborados coletivamente pela equipe 
de saúde para orientar a organização do setor sanitário local. Têm como objetivo identificar, a população exposta 
e prestar o atendimento de saúde, segundo suas características específicas, que visam a contribuir para uma quali-
dade de vida melhor e para reduzir a morbidade e a mortalidade pela exposição das pessoas em área contaminadas 
(ver o site do Ministério da Saúde, http://www.saude.gov.br/svs).
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Além disso, nesse modelo de ação, podem existir dois eixos transversais em todo o processo. Um deles estaria 
constituído por atividades de educação e comunicação sobre riscos sanitários e o outro pelo sistema de informação 
(por meio de uma rede mundial de computadores), que, por sua vez, poderia constar de quatro módulos: iden-
tificação, priorização, contaminantes de interesse e vias de exposição, e dados de acompanhamento da saúde da 
população exposta para construir os indicadores de vigilância da saúde.

Por último, o gráfico 20.1 também mostra a resposta que é frequentemente observada em vários países (ne-
gação ou reação). Diante das denúncias – geralmente da imprensa, dos políticos durante suas campanhas ou as 
organizações não governamentais –, reagem, colocando em prática atividades pontuais, descontínuas e descontex-
tualizadas para explicar, minimizar ou negar o efeito da contaminação sobre a saúde da população exposta e sobre 
o ambiente.

Proposta de gestão e prática

Dependendo das características de cada país, estado/província ou município, é necessário regulamentar as 
respectivas competências. Entre as atribuições do administrador, poderia existir uma coordenação de um sis-
tema de vigilância nacional da saúde ambiental que compreenderia o conjunto de ações e serviços relativos 
a essa vigilância, incluídas as populações expostas nas áreas com solos contaminados. Para essa finalidade, 
inicialmente, deve-se estruturar e formalizar a área de saúde ambiental nos estados e municípios, sobretudo 
nas capitais e nos municípios prioritários (número de habitantes, número de indústrias potencialmente conta-
minantes, quantidade de resíduos detectados etc.), seguidos da identificação e da capacitação dos respectivos 
profissionais e técnicos.

As entidades de administração do setor de saúde poderiam estabelecer as prioridades, as metas e os recursos 
financeiros para colocar em prática nas nações, assim como para a identificação contínua e sistemática das popu-
lações expostas nas áreas com solos contaminados no território nacional. Nos anos seguintes, seriam executadas as 
outras fases do modelo de ação (ver o gráfico 20.1).

Para identificar as populações expostas nas regiões com solos contaminados, é fundamental a capacitação dos 
profissionais em: conceitos básicos, armazenamento de informação de fontes secundárias, elaboração da ficha de 
armazenamento de dados, manejo do sistema de banco de dados, uso de aparelhos GPS (sistema de posiciona-
mento global), atividades práticas, estudos de casos e planejamento das atividades.35

Antes da visita ao terreno, a equipe de saúde reúne informação sobre zonas com solos contaminados no terri-
tório e elabora o plano de trabalho, que incluirá: o guia de atividades sobre o terreno, alianças intrassetoriais como 
vigilância sanitária, saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica e atendimento básico, assim como interseto-
riais com os órgãos locais e outros órgãos públicos que se ocupam do meio ambiente. Segundo a informação inicial, 
a equipe de saúde deve coordenar e planejar as ações de emergência, tais como, acesso para deficientes, a suspensão 
de fontes de abastecimento de água e outras medidas para interromper a exposição da população.

Durante a visita ao terreno, deve-se seguir um guia de trabalho previamente elaborado, sobretudo a elaboração 
da ficha de atividades no terreno, que poderia se incluir quatro temas de informação.35,36

•	 Detecção do lugar: além da denominação da área, o domicílio, as coordenadas geográficas, o tamanho e a dis-
tância da capital, tipo de resíduos contaminantes presentes e potenciais de interesse e, por último, a seguinte 
classificação: área inativa, área industrial, área agrícola, unidade de postos de abastecimento e serviços e áreas 
de disposição final de resíduos urbanos.

•	 População potencialmente exposta: uma vez confirmada a presença de pessoas na área (trabalhadores ou re-
sidentes), na ficha poderia ser registrada a distância a que se encontra a moradia mais próxima, a população 
exposta estimada (por exemplo, um raio de 1 km) e a estratificação social.

•	 Vias de exposição da população aos contaminantes ambientais: os dados reunidos são: presença de populações 
suscetíveis, atividades realizadas na área e seu entorno, presença de vias de água, tipos de abastecimento de 
água e seus usos, e o cultivo de alimentos.

•	 Fontes de dados e estudos: também é possível indicar detalhes sobre as áreas, com estudos realizados e fontes 
de informação sobre a contaminação do solo, da água, do ar e a exposição humana, assim como a existência 
de medidas de mitigação.
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Os dados obtidos sobre a área poderiam ser incorporados ao sistema de informação, análise e validação de 
dados e definição da estratégia e do plano de ação específicos para cada área detectada.

A estratégia de elaboração e aplicação desse plano de ação deve ser responsabilidade dos técnicos de saúde am-
biental em nível local, com o apoio e o assessoramento dos níveis estadual e federal, quando for necessário. A estratégia 
inclui a formação de grupos de trabalho intrassetoriais (técnicos das diferentes áreas do setor de saúde, representantes 
do controle social e das associações de vítimas ou pessoas expostas, entre outros) para atender às necessidades especí-
ficas de atendimento e vigilância da saúde dos diferentes grupos da população exposta (crianças, gestantes, adultos em 
geral e trabalhadores). Podem também ser formados grupos de trabalho intersetoriais integrados por representantes 
do setor de saúde, dos órgãos ambientais e dos órgãos locais que cuidam do controle e da mitigação dos efeitos socio-
-ambientais, especialmente para a recuperação ambiental.35,36

Com base no plano de ação, esses grupos de trabalho elaborariam um programa de trabalho para ser aplicado 
e acompanhado, cuja duração dependeria das características de cada caso.

O plano de ação seria o resultado de um processo de elaboração coletiva a partir de um diagnóstico situacional 
e utilizando o planejamento estratégico. O plano incluiria atividades e metas de emergência de curto, médio e longo 
prazos de acordo com o modelo de atuação e compreenderia, entre outros, três grandes eixos.37

Vigilância a atendimento integral da saúde da população exposta: gestões  
intrassetorial e intersetorial

Esse eixo foi concebido seguindo as diretrizes do sistema sanitário dos países para atender às necessidades especí-
ficas de saúde da população exposta durante um período que dependeria do perfil toxicológico do contaminante 
(por exemplo, de 15 a 30 anos ou mais). As atividades incluiriam medidas de emergência para interromper a expo-
sição da população; a elaboração do perfil demográfico e epidemiológico da população afetada; o fortalecimento 
e a adequação do sistema de saúde local para atender a essa população, começando pelo atendimento básico e 
contando com um sistema de referência e contrarreferência e assistência especializada, assim como com procedi-
mentos e exames de baixa, média e alta complexidades.

Para o atendimento e vigilância da saúde, são consideradas as características toxicológicas e os efeitos em longo prazo 
(cancerígenos ou não cancerígenos) e a exposição (passada, presente ou futura) aos contaminantes encontrados na área 
contaminada.38 Os produtos de atendimento sanitário da população exposta do caso em questão seriam utilizados, como 
instrumentos para que os profissionais pudessem realizar os protocolos de atendimento sanitário da população exposta 
do caso em questão, como instrumentos que permitem que os profissionais da saúde realizem a avaliação inicial, o acom-
panhamento e a vigilância da saúde da população exposta, assim como incluir as ações nos programas e planos sanitários 
do município. Também se pode incluir a definição de procedimentos e cuidados específicos para os diferentes grupos da 
população exposta (crianças, gestantes etc.) nos diversos níveis do sistema de saúde. Além disso, seriam incluídas ativi-
dades para fortalecer e aperfeiçoar o sistema de informação de saúde existente, adequando-as conforme fosse necessário, 
que levariam em consideração as particularidades da vigilância da saúde dessas populações.

Com relação à gestão intrassetorial, com frequência, no setor de saúde de alguns países faltam definição, 
coordenação e estruturação para os níveis local, estadual e federal. Em muitos países, é imprescindível que sejam 
lembrados, elaborados, promulgados e publicados instrumentos legais que sistematizem e garantam recursos para 
a atuação do setor de saúde com relação às populações expostas em áreas com solos contaminados.

Além do desafio intrínseco que essa atividade representa para a vigilância da saúde ambiental, ela não está 
desvinculada nem é alheia às ações do setor de saúde, tampouco ao atendimento individual e coletivo de pessoas 
expostas ao risco adicional para a sua saúde como resultado da exposição aos contaminantes.

Para a definição das medidas, das atividades e dos objetivos para o eixo de gestão e coordenação das diferentes 
áreas sanitárias, devem ser seguidos princípios e diretrizes como a integralidade, a universalidade e a equidade do 
setor de saúde, entre outros.

Um dos propósitos dessas medidas é avaliar formas de coordenação e gestão, além de aplicar os planos 
de ação que forem elaborados em cada caso. Para configurar esse processo, deve-se contar com a habilidade e 
competência dos técnicos da vigilância da saúde ambiental. Também é determinada a necessidade de se estabe-
lecerem atividades orientadas à coordenação entre as diferentes áreas participantes, sobretudo entre as áreas de 
vigilância, que, muitas vezes, atuam apenas quando são solicitadas, de maneira separada, ou duplicam atividades, 
aproveitando mal os esforços técnicos e os recursos.35
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Esses problemas exigem ações coordenadas para impedir a exposição da população, devido à ingestão de ali-
mentos e água contaminados, ou à contaminação atmosférica, onde é preciso realizar atividades de educação e de 
comunicação dos riscos sanitários, fazer um cadastro e identificar a população atual e potencialmente exposta. 
Também é importante fazer o monitoramento da biota e das áreas contaminadas antes e depois dos procedimentos 
de mitigação.

Segundo a estrutura, a organização e a existência do sistema sanitário local, podem ser definidas as medidas para 
reiniciar as atividades mínimas de atendimento à população do município por meio do atendimento básico, de ativi-
dades de vigilância da saúde, da gestão, do controle social, da regulação, das referências e das contrarreferências etc.

As ações sanitárias para atender à população exposta devem ser objeto de acompanhamento por longos pe-
ríodos da vida. Daí a necessidade, além de contar com um cadastro único da população, de fortalecer o sistema de 
informação sanitária e de criar um sistema de vigilância, considerando-se que são previstos danos crônicos nessa 
população. Por fim, todas as ações de capacitação dos profissionais da saúde que participam da gestão e do acompa-
nhamento dessa população deverão ser permanentes, atualizadas e orientadas para o enfoque integral e coordenado 
entre as diferentes áreas participantes do setor de saúde.

Quanto à coordenação intersetorial, assim como a capacidade de resposta e de atuação da vigilância da saúde 
é limitada dentro do setor de saúde, também é limitada a capacidade desse setor para intervir, por si só, na situação 
problemática detectada. As ações complexas, como interromper a exposição da população, requerem a participa-
ção dos mais diversos setores e a intervenção dos governos locais, estaduais e federais. Eis alguns exemplos: para 
se proibir que a população consuma alimentos locais, devem existir outras opções que gerem lucros e alimentos; 
para se identificar os grupos populacionais expostos, cada pessoa deve ter um documento de identidade; para se 
interromper a exposição por contato com o solo contaminado, os residentes dos arredores devem abandonar o 
lugar, para que seja limpa a  poeira de suas casas, assim como das ruas, jardins, pátios etc., além de evitar a ingestão 
de alimentos produzidos na área etc.

Do ponto de vista ambiental, é preciso fazer o diagnóstico de áreas que ainda não foram estudadas, a vigilância 
das áreas detectadas para evitar a exposição de novos grupos da população, assim como a avaliação dos resultados 
depois de terem sido realizadas atividades de controle ou mitigação. Portanto, a execução dessas ações e atividades 
requer alianças e, muitas vezes, diretrizes para a atuação conjunta. A realização de muitas ações e atividades só 
será possível se a comunidade também intervier na tomada de decisões e na sua execução; por isso, é necessária a 
participação dos movimentos sociais e de outros órgãos públicos nos âmbitos de segurança social, trabalho, justiça, 
educação, agricultura, pecuária e desenvolvimento social, entre outros.

Formação de recursos humanos, educação e comunicação  
dos riscos sanitários

As atividades são orientadas para a formação e para a capacitação dos profissionais e agentes sanitários a fim de que estes 
possam atender às demandas específicas apresentadas por essa população ao setor de saúde. Incluem também a aplicação 
de programas de educação, comunicação de riscos sanitários e educação ambiental para contribuir com o processo de 
desenvolvimento do conhecimento da população sobre o problema e reduzir ao mínimo a exposição e os danos para a 
saúde, assim como para fortalecer a capacidade de organização e participação da população nesse processo.

Especificamente na formação dos recursos humanos, é preciso ter métodos de capacitação em avaliação de 
risco por resíduos perigosos, em vista da grande demanda de capacitação de profissionais de órgãos públicos fede-
rais e de governos locais. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) financiou no Brasil um curso de edu-
cação a distância, coordenado pelo Instituto de Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC-UFRJ), 
denominado “Curso online de metodologia de avaliação de riscos à saúde humana por exposição a resíduos pe-
rigosos”. Além da equipe que preparou esse curso, participaram dele a Coordenação Geral de Vigilância da Saúde 
Ambiental do Ministério da Saúde, o Núcleo de Tecnologia de Ensino da Saúde (Nutes), a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e os técnicos de representação da OPAS/OMS no país (ver o quadro 20.4).

Pesquisa

Em alguns casos, existem estudos e pesquisas realizadas por diferentes instituições acadêmicas nacionais e algumas 
internacionais que podem se consolidar e contribuir com o informe de avaliação de riscos com a finalidade de que 
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Quadro 20.4  Curso online de metodologia de avaliação de riscos à saúde humana por exposição  
a resíduos perigosos (Brasil)

Estrutura pedagógica Conteúdo Recursos

Módulo 1 •	 Familiarização com o alcance do pro-
grama

•	 Compreensão do parâmetro conceitual 
e histórico dos estudos de avaliação de 
riscos no Brasil

Textos básicos com links para sites da in-
ternet que oferecem informação

Módulo 2 Aplicação do método de avaliação de 
riscos
Oito etapas progressivas:
≠ etapas 1 e 8: conteúdo geral
≠  etapas 2, 3, 4, 5, 6 e 7: conteúdos especí-

ficos por áreas do conhecimento
Exercícios individuais e em grupo ao final 
de cada etapa

Instrutores específicos para cada tema
Resolução de problemas em grupos mul-
tidisciplinares
Materiais de apoio, glossário, bibliografia 
e links para sites da internet

Módulo 3 Avaliação final Resolução individual de uma situação- 
-problema

o setor de saúde tenha mais clareza e sistematização para entender o problema e a forma de abordá-lo (ver bases de 
dados como Medline e Lilacs, Scielo etc.)

Levando tudo isso em consideração, os técnicos que participaram da elaboração do plano de ação podem 
sugerir diretrizes, estudos e pesquisas direcionados a agregar um fundamento científico às intervenções e toma-
das de decisões nos diversos campos do conhecimento para o caso que esteja sendo abordado. Existem propostas 
que podem incluir as áreas social, antropológica, ambiental, educativa, neurocomportamental, nutricional, bem 
como a administração do setor de saúde, assistência e análises toxicológicas, comunicação de riscos, prevalência e 
incidências de danos (descritos ou não na literatura) nos diferentes grupos da população exposta, controle social e 
participação da sociedade, entre outras.

Considerações finais e recomendações para aqueles  
que tomam as decisões

Os problemas da saúde e do ambiente são um desafio para as sociedades atuais. Além disso, colocar a saúde ambien-
tal em prática é um fato muito recente e, na maioria dos países, está em uma fase incipiente. As experiências reu-
nidas demonstram a complexidade desses problemas por meio de exigências de baixa, média e alta complexidades 
na promoção, prevenção e recuperação da saúde, nos níveis micro e macrorregional, intrassetorial e intersetorial, 
local estadual, federal e internacional. Isso coloca em destaque diferentes oportunidades para os profissionais, os 
administradores e os pesquisadores.

Na promoção, além da ação intersetorial, é preciso que os países da região elaborem e apliquem políticas e 
diretrizes de rápida adoção para uma produção mais limpa, que beneficiará não apenas o ambiente, mas também 
o seu desenvolvimento econômico, poupando-lhes elevados investimentos futuros em tecnologia e tratamento. 
Além disso, os custos são reduzidos, e a produtividade e a competitividade aumentam, graças à utilização mais 
eficiente dos seus recursos. Isso vai ao encontro da proposta holística de produção limpa da Organização das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Onudi), que é uma estratégia preventiva integrada aplicada a 
todo o ciclo de produção para aumentar a produtividade, garantindo uma utilização mais eficiente das matérias- 
-primas, da energia e da água; promover o melhor desempenho ambiental por meio da redução de resíduos e 
emissões na fonte; e diminuir o impacto ambiental dos produtos durante todo o seu ciclo de vida pela concepção de 
produtos favoráveis do ponto de vista ambiental e da relação custo-benefício (www.unido.org).

A organização e a participação da sociedade civil são indispensáveis como uma das maneiras de se exercer a 
democracia por meio da inclusão de novos sujeitos ou agentes sociais: usuários, trabalhadores sanitários, administra-
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dores instituições, órgãos, comunidades, equipes de trabalho etc., que intervêm de forma organizada nos proces-
sos de administração, fazendo contribuições técnicas, políticas ou éticas para o planejamento e o monitoramento 
da saúde pública como participantes ativos em debates, formulações e fiscalização das políticas desenvolvidas 
pelas entidades de saúde pública nos países. No caso do Brasil, o Sistema Único de Saúde reconhece os conselhos e 
as conferências sanitárias como espaços privilegiados de elaboração de diretrizes e vias para o exercício do direito 
à saúde.39

A vigilância e o atendimento integral da saúde de populações expostas a áreas contaminadas abrangem dife-
rentes setores. O fluxo de ações de vigilância e atendimento contempla atividades de promoção, prevenção e aten-
dimento que precisam da participação de diversas áreas do setor de saúde. Dentre elas, destaca-se a necessidade 
de coordenação entre as áreas de vigilância da saúde ambiental, epidemiológica, sanitária, saúde do trabalhador, 
atendimento, especialmente o atendimento básico como porta de entrada, e laboratórios públicos, entre outras. 
Também é preciso criar um sistema de informação, assim como oferecer apoio para a capacitação de profissionais e 
para as atividades de educação e comunicação de riscos sanitários e a mobilização social.

Entretanto, a clareza e a definição das rotinas de trabalho do setor de saúde em todas as suas áreas e níveis de 
complexidade fortalecem ou facilitam o planejamento e a execução de ações intersetoriais para garantir a saúde e a 
qualidade de vida da população exposta a solos contaminados.

De maneira geral, podem ser destacadas recomendações para os responsáveis pela tomada das decisões, con-
siderando-se que os problemas de saúde ambiental, pela sua complexidade, nem sempre são evidentes ou reco-
nhecidos habitualmente pelos administradores e profissionais. Tampouco está claramente estabelecida a atuação 
das diferentes áreas sanitárias e de outros setores que, na maioria das vezes, representam interesses distintos nos 
diversos grupos da sociedade. Essas recomendações são:

•	 Estabelecer uma política de saúde ambiental que contemple a prevenção e a redução da generalização de resí-
duos perigosos, métodos de avaliação de riscos para a saúde das populações expostas, controle do transporte 
de substâncias perigosas e procedimentos para o tratamento, a reutilização e a reciclagem, armazenamento e 
disposição final adequada dos resíduos, incluindo seu confinamento.

•	 Contribuir para a criação de instrumentos legais voltados para a detecção e a prevenção de riscos sanitários 
pela exposição a resíduos perigosos, por meio do desenvolvimento e da adequação de legislação setorial e in-
tersetorial nos países para abordar os problemas de saúde ambiental relacionados com os resíduos perigosos.

•	 Incluir nos planos sanitários e na programação anual a reunião e a análise da informação sobre fontes gera-
doras de resíduos nos níveis local, municipal, estadual ou provincial e nacional para identificar as populações 
expostas no passado, na atualidade e as potencialmente expostas.

•	 Definir diretrizes para a priorização e a avaliação da saúde pública nessas áreas. Executar, de forma sequencial 
ou concomitante, medidas sanitárias de emergência para evitar danos maiores para a população exposta.

•	 Elaborar um plano de ação (situacional estratégico) que inclua ações imediatas, de médio e longo prazos, con-
siderando, no mínimo, os eixos que foram apontados nas linhas anteriores: a) vigilância e atendimento integral 
(promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação) da saúde da população exposta: gestão intrasseto-
rial e intersetorial; b) formação de recursos humanos, educação e comunicação de riscos sanitários; e c) pesquisa.

•	 Fomentar a elaboração de tecnologias, instrumentos, estratégias de gestão e participação do controle social 
para abordar os problemas de saúde ambiental.

•	 Desenvolver sistemas de informação ou tecnologias de análises da informação existente.
•	 Fortalecer a rede de laboratórios de análises de amostras ambientais e de material biológico humano.
•	 Estabelecer alianças intersetoriais, principalmente, com órgãos ambientais para fazer um mapeamento das 

áreas contaminadas (passadas, presentes e potenciais).
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Magnitude do problema de contaminação do ar  
na América Latina

O ar é um recurso natural de livre acesso, compartilhado por toda a população mundial e representa um requi-
sito básico para a saúde e o bem-estar humanos. A má qualidade do ar na América Latina e no Caribe (ALC) 

é a causa de mortes prematuras, afeta a saúde de centenas de milhões de habitantes e ocasiona a perda de milhões 
de dólares em gastos com atendimento médico e com a redução da produtividade da população. Desde décadas 
passadas, os países em desenvolvimento têm vivido um crescimento acelerado das suas principais cidades, criando 
grandes megalópoles com habitantes em exposição constante a concentrações de contaminantes do ar frequente-
mente superiores às experimentadas nos países industrializados na primeira metade do século XX.1 Estimativas 
da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) indicam que mais de 100 milhões de pessoas vivem expostas a 
concentrações de contaminantes no ar, que ultrapassam os níveis máximos permitidos estabelecidos nos guias de 
qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para a América Latina, calcula-se que a cada ano mor-
ram aproximadamente 35 mil pessoas em consequência da contaminação do ar intraurbano e 276 mil anos de vida 
sejam perdidos pela mesma causa.2

Além disso, considera-se que a mudança climática, ao alterar os padrões meteorológicos, também pode desem-
penhar um papel importante no aumento da frequência e da duração da má qualidade do ar.

Fontes de emissão

A principal causa da contaminação do ar urbano na ALC é o uso intensivo de combustíveis fósseis no setor indus-
trial e de transporte. Por exemplo, na Zona Metropolitana da Cidade do México, durante 2006, as fontes móveis 
foram responsáveis por 22,8% das emissões de partículas menores que 10 micras (PM10), por 61,9% das partículas 
menores que 2,5 micrômetros (PM2,5), por 48,1% do dióxido de enxofre (SO2), por 99,3% do monóxido de carbono 
(CO), por 81,9% dos dióxidos de nitrogênio (NOx), por 34,1% dos compostos orgânicos voláteis (COV), por 29% 
dos contaminantes tóxicos e por 49,8% do dióxido de carbono (CO2).3

Em Bogotá, a contaminação procedente dos veículos motorizados foi reduzida e já se luta para controlar as 
emissões procedentes das indústrias das zonas urbanas. No entanto, a contaminação atmosférica aumenta nas 
cidades médias e nas pequenas, onde se dispõe de menos recursos e tecnologias de controle e onde a gestão do 
crescimento urbano ainda é deficiente (Prefeitura Maior de Bogotá, 2007).

Com a colaboração de:

Marcelo Korc
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A república da Colômbia conta com um diagnóstico de saúde ambiental que proporciona os alinhamentos 
para a formulação de políticas integrais em matéria de saúde ambiental, com ênfase especial nos componentes de 
qualidade do ar, qualidade da água e segurança química. O subitem sobre ar permitirá planejar de maneira integral 
a gestão da qualidade do ar para a proteção da saúde da população.

No Chile, a fiscalização das fontes móveis (controle e certificação veicular) e a redução das queimadas agrícolas 
são ações importantes para a diminuição das emissões. Além disso, a melhora da qualidade dos combustíveis per-
mitiu impactar as tendências das concentrações de contaminantes na região metropolitana de Santiago de forma 
positiva para os habitantes.5

Em geral, a qualidade dos combustíveis (gasolina e diesel) melhorou, pouco a pouco, na região das Américas, 
assim como a gasolina sem chumbo e o diesel com níveis mais baixo de enxofre são cada vez mais usados.6

Tendências por países com rede de monitoramento selecionado

Com planos adequados de gestão da qualidade do ar é possível diminuir paulatinamente a concentração de conta-
minantes atmosféricos. Entretanto, a tendência das recomendações da OMS caminha a um ritmo muito distinto do 
que os países latino-americanos podem abarcar. Por exemplo, no caso da Cidade do México e sua Zona Metropo-
litana, onde foi implementada uma série de medidas efetivas que tendem a diminuir a concentração de partículas 
no ar, essas medidas não foram suficientes para conseguir que tal concentração se situasse abaixo da normatividade 
local e, o que é ainda mais grave, se encontra longe das recomendações da OMS, em cuja atualização de 2005 o Mé-
xico está muito abaixo do nível recomendado (ver tabela 21.1). Da mesma maneira acontece com o Chile, onde as 
médias anuais de PM10 do país estão acima da sua normatividade e das recomendações da OMS. O Brasil, embora 
esteja abaixo dos padrões estabelecidos pelo país, encontra-se acima dos da OMS (ver gráfico 21.1).

Gráfico 21.1  Média anual de PM10 em quatro cidades latino-americanas (Cidade do México, São Paulo,  
Santiago e Bogotá)

México

Brasil

Chile

Colômbia

Recomendação 
OMS (2005)

México: dados do Sistema de Monitoramento Atmosférico.7

Brasil: foram considerados os valores da estação C. César da rede de São Paulo.8 .
Chile: dados da rede Macam-1.9

Bogotá: dados da Prefeitura Maior de Bogotá Secretaria Distrital do Ambiente.4
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É evidente a necessidade de contar com melhores sistemas de monitoramento para formular análises de ten-
dência com dados mais completos, contínuos, confiáveis e complexos, e com metodologias comparáveis entre os 
diferentes países, que permitam estabelecer melhores medidas de intervenção para controlar a contaminação.

Normatividade 

Tanto os guias de qualidade do ar estabelecidos pela OMS como os padrões regulamentados pela Agência para a 
Proteção Ambiental (EPA, por sua sigla no inglês) nos Estados Unidos proporcionaram uma base de grande uti-
lidade para o estabelecimento da normatividade e/ou metas para diversos países da ALC, que contam, em grande 
parte, com recursos econômicos insuficientes ou com uma capacidade limitada para a produção de pesquisas que 
permitam desenvolver a normatividade, com base no próprio sustento científico.

Os guias de qualidade do ar são recomendações sobre os níveis de exposição a contaminantes atmosféricos 
para alertar sobre os riscos nocivos. As normas dispõem a concentração máxima permitida dos contaminantes 
atmosféricos durante um período definido. São valores-limite criados como uma margem de proteção diante dos riscos. 
A finalidade das normas é proteger a saúde da pessoa (normas primárias) e o bem-estar do ser humano e dos 
ecossistemas (normas secundárias). Dessa maneira, a normatividade constitui um componente muito importante 
na gestão das políticas nacionais orientadas para a proteção da saúde da população.

Geralmente, as normas de qualidade do ar são estabelecidas com base nos resultados de estudos toxicoló-
gicos e epidemiológicos que avaliam a relação entre a exposição a um contaminante e seus efeitos para a saúde. 
Na tabela 21.1, foi observada e comparada a normatividade regulamentada em vários países da América Latina.

Cabe destacar que a maioria dos países da América Latina aplica parâmetros acima dos guias desenvolvidos 
pela OMS,10 os quais poderiam proteger a população de acordo com os padrões internacionais. Além disso, apenas 
um terço da ACL estabeleceu padrões de qualidade do ar ou limites de emissão.11

Tabela 21.1 Normas de qualidade do ar em países da América Latina, OMS e EPA-US

Padrões do país
PM10 (μg/m³) PM2,5 (μg/m³) O3 (μg/m³) NO2 (μg/m³) SO2 (μg/m³) CO(ppm)

24h Anual 24h Anual 8h 1h 1h Anual 24h Anual 8h

OMS 50 20 25 10 100 200 40 20
EPA-US 150 35 15 160 240 100 372 80 9
México 120 50 65 15 157 216 395 — 341 79 11
Buenos Aires — 150* — — 200 70* 10
Brasil 150 50 160 320 100 365 9
Chile 150 50 120 400 100 250 80 8,6
Colômbia 150 70 80 120 100 250 80 10
Equador 150 50 65 15 120 160 100 350 80 8,6
Peru 150 50 65 15 120 200 100 365 8,6

* Média mensal de PM10 e SO2. Não há norma anual. Por apresentação, foram colocadas na coluna de valores anuais. 
OMS: Guias de Qualidade do Ar da OMS, 2005. (World Health Organization, 2006)
EPA: National Ambient Air Quality Standards (NAAQS). Air quality guidelines (http://www.epa.gov/air/criteria.html).
México: Normas oficiais mexicanas (Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais, 2008).
Buenos Aires: Lei Nacional 20.284 (http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/aire/ley20284.htm).
Brasil: Pronar (Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar). Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais).
Chile: Evolução da qualidade do ar da região metropolitana de Santiago 1977/2004, Comissão Nacional do Meio Ambiente 
(Conama, 2004).
Colômbia: Resolução 0601, de 2006. República da Colômbia, Ministério do Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Territorial.
Equador: Livro VI da Qualidade Ambiental, anexo IV. República do Equador, Ministério do Ambiente.
Peru: Decreto Supremo no 074-2001-PCM, República do Peru (Diretoria de Saúde Ambiental, 2005).
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A última atualização dos guias de qualidade do ar da OMS (WHO, 2005) mostra que inexistem limiares 
de proteção para a saúde humana e que os efeitos causados pela contaminação do ar podem ser encontrados 
em concentrações muito baixas. Isso marca uma tendência clara para as regulamentações ainda mais estritas, 
como as da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos na Califórnia, onde os padrões estão abaixo do 
restante do país. A OMS na Europa também mostra a tendência para que haja limiares de regulamentação mais 
baixos. No México, estão sendo trabalhados a revisão da evidência atual e o planejamento da política de qua-
lidade do ar para os próximos dez anos, o que possivelmente levará à redução dos limites permitidos nas suas 
normas nacionais.

População exposta

Mais de 560 milhões de pessoas vivem na América Latina e no Caribe de acordo com cálculos feitos em 2007, o que 
representa mais de 8% da população mundial. De 1987 a 2007, a porcentagem de população nas zonas urbanas da 
ALC aumentou de 69% para 77%, geralmente impulsionada pela migração do campo para a cidade, onde persistem 
o empobrecimento e a falta de emprego.11

A Organização das Nações Unidas calcula que em 2010 a América Latina conte com uma população de quase 
600 milhões de habitantes; destes, aproximadamente 9,4% têm de 0 a 4 anos e 6,9% mais de 65 anos.14 Isso significa 
que cerca de 100 milhões vivem entre as populações mais suscetíveis à contaminação atmosférica, quando se con-
sidera que a maior concentração de contaminantes está nas grandes cidades, e, na América Latina, pelo menos 133 
delas contam com mais de 500 mil habitantes.15 Na tabela 21.2 é mostrada a população total e a porcentagem das 
cidades com mais de 100 mil habitantes nos países da América Latina.

Políticas de intervenção: programas de controle de contaminação e 
os seus efeitos

Programa de controle na América Latina

Em nível regional

O Plano Regional sobre Qualidade do Ar Urbano e Saúde para o período de 2000 a 2009 (http://.cepis.org.pe/
bvsci/e/fulltext/planreg/planes05.pdf), proposto pela OPAS, constitui uma plataforma para o desenvolvimento de 
prioridades de gestão da qualidade do ar, para o aperfeiçoamento da coordenação e da cooperação entre diferentes 
programas de qualidade do ar na região e para a viabilização de fundos e recursos que apoiem ações com a finali-
dade de melhorar a qualidade do ar e prevenir a sua deterioração.16

O Plano Regional propõe uma série de áreas programáticas que devem ser consideradas durante o planeja-
mento de atividades a serem realizadas por país da região, de acordo com as suas capacidades:

1. Políticas, normas e regulamentos: leis e regulamentos nacionais sobre qualidade do ar, além de institui-
ções nacionais e locais com capacidade para fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos; incor-
poração da qualidade do ar nos planos e políticas de desenvolvimento regional, sub-regional, nacional 
e local.

2. Gestão da qualidade do ar: vigilância da qualidade do ar, controle de emissões, prevenção da contaminação 
do ar e informação, capacitação e comunicação pública.

3. Vigilância do efeito da contaminação do ar sobre a saúde: registro periódico dos casos de morbidade e de 
mortalidade associados à contaminação do ar; avaliação de riscos; sistemas efetivos de informação e sistemas 
de contas do custo social da contaminação do ar sobre a saúde.

4. Educação, capacitação e sensibilização pública: um sistema ajustado de sensibilização direcionado àqueles que 
tomam decisões, líderes políticos, empresários e ao público em geral sobre a importância da prevenção e da 
redução da contaminação do ar em exteriores e interiores e a incorporação de temas como qualidade do ar 
e saúde nos diferentes níveis de educação.

5. Financiamento: programas operacionais de curto, médio e longo prazos que permitam a sustentabilidade de 
programas nacionais e locais de qualidade do ar e saúde.
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Tabela 21.2 Mortes por ano por contaminação do ar exterior em países da América Latina

País População
(milhões)

Porcentagem de 
população em cidades 
com mais de 100 mil 

habitantes

Mortes por ano por 
contaminação do  

ar exterior

Média PM10
μg/m³

Argentina 38,7 74% 12.200 78
Bolívia 9,2 45% 1.000 72
Brasil 186,4 45% 12.900 35
Chile 16,3 57% 2.300 62
Colômbia 45,6 41% 2.700 42
Costa Rica 4,3 46% 200 40
Cuba 11,3 39% 1.600 38
República Dominicana 8,9 43% 500 36
Equador 13,2 48% 500 34
El Salvador 6,9 27% 300 48
Guatemala 12,6 23% 400 60
Haiti 8,5 31% 500 47
Honduras 7,2 31% 500 69
Jamaica 2,7 27% 200 43
México 107 56% 7.200 49
Nicarágua 5,5 26% 100 32
Panamá 3,2 29% 200 58
Paraguai 6,2 25% 400 103
Peru 28 53% 3.100 62
Trinidad e Tobago 1,3 4% 10 22
Uruguai 3,5 44% 1.300 154
Total 526,5 — 48.110 —

Fonte: Carga ambiental da saúde: Perfil de país.17

Por outro lado, a Iniciativa Ar Limpo nas Cidades da América Latina, do Banco Mundial (http://www.cleanair-
net.org/lac/1471/channel.html), administrada pelo Instituto do Ar Limpo, é um programa que busca a melhoria 
da qualidade do ar na América Latina. A iniciativa é uma coalizão de cidades, entidades privadas e organizações 
não governamentais que faz intercâmbio de informação sobre programas de qualidade do ar nos grandes centros 
urbanos. A iniciativa apoia o desenvolvimento e a implementação de políticas e fortalece capacidades por meio de 
atividades de capacitação e assistência técnica.16,18

Foram documentadas experiências da região voltadas para a melhoria da qualidade do ar, como o Programa 
Ar Puro na América Central, financiado pela Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação (Cosude) 
para a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador e Panamá.16 O programa foi finalizado em 
junho de 2003 e uma das suas conquistas foi estabelecer uma rede de monitoramento em cada capital dos países.

Além disso, iniciativas em nível global, como o Sistema de Informação sobre a Gestão da Qualidade do Ar 
(AMIS, por sua sigla em inglês) (http://www.cleanairnet.org/cai/1403/article-34274.html) e a rede global para a 
qualidade do ar (parte do programa de Cidades Saudáveis da OMS), permitem o intercâmbio de informação para a 
gestão racional da qualidade do ar, que inclui: o monitoramento da concentração de contaminantes do ar, o desen-
volvimento de instrumentos para a elaboração de inventários de emissões e modelos de qualidade do ar, estimativas 
dos efeitos sobre a saúde pública por meio de estudos epidemiológicos e a proposta de planos de ação detalhados 
para melhorar a qualidade do ar.
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A participação no AMIS vincula automaticamente os países participantes com a rede de apoio que conta 
com recursos e experiência.16 Algumas cidades da região – como a Cidade do México e Santiago do Chile – per-
tencem à rede. O AMIS permitiu estimar o grau de avanço ou de retrocesso na redução da contaminação atmos-
férica nas áreas urbanas em nível mundial. Por exemplo, ao comparar as médias anuais de poluentes-critério 
durante o período de 1986 a 1992 com o de 1993 a 2000, observa-se que, nos países classificados como de baixa 
renda (de acordo com os indicadores do Banco Mundial), as concentrações de PM10 aumentaram em 26 μg/m³ 
(20%), enquanto nos demais países classificados como de altas rendas e aqueles de renda média as concentrações 
de PM10 diminuíram.19

Em nível nacional 

Apesar dos esforços e das ações, não se conseguiu, em toda a região, uma gestão satisfatória da qualidade do ar 
que considere todas as áreas programáticas apontadas no Plano Regional da OPAS. Além disso, existem diferenças 
consideráveis entre países e entre cidades. As redes de monitoramento constituem o insumo básico para a proposta 
de atividades e programas, voltados para a redução gradual da emissão de contaminantes atmosféricos, até que se 
alcancem níveis que assegurem a proteção da saúde, sobretudo dos grupos mais vulneráveis. No entanto, a falta de 
insumo básico é o principal problema dos países da região, que se diferenciam pela escassez de recursos financei-
ros e humanos capacitados, para a implementação e a operação de redes de monitoramento confiáveis. Embora seja 
certo que a iniciativa Ar Limpo tenha ajudado a superar esses obstáculos, a falta dessas redes é um dos problemas 
mais urgentes para se contar com uma adequada rede latino-americana de monitoramento ambiental, que permita 
realizar estudos de pesquisa mais profundos em nível continental.

De acordo com o estudo realizado em 27 países da região sobre a situação dos programas de gestão da qua-
lidade do ar, Brasil, Chile e México são os países que contam – em algumas cidades – com uma boa capacidade 
de monitoramento de poluentes-critérios e programas de gestão bem desenvolvidos,20 ao passo que Argentina, 
Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Nicarágua, Peru, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela avança-
ram, em maior ou menor grau, em normatividade, em vigilância da contaminação ou em programas de gestão.20 
Na tabela 21.3 são apresentados os principais componentes da gestão e vigilância da qualidade do ar para alguns 
países da América Latina.

Como exemplo das ações ou estratégias incluídas nos programas de controle da qualidade do ar dos diferentes 
países da América Latina, na tabela 21.4 são apresentadas algumas propostas do Proaire do México e do Plano de 
Prevenção e Descontaminação Atmosférica de Santiago.

No México, os programas para melhorar a qualidade do ar (Proaires) constituem um dos principais instrumen-
tos para reverter as tendências de deterioração da qualidade do ar na região metropolitana do Vale do México. Para 
elaborar um Proaire, é preciso contar com informação suficiente, gerada por uma rede de monitoramento, e com o 
inventário detalhado de emissões das fontes fixas, móveis e naturais presentes. A partir disso, é determinada e ava-
liada uma série de estratégias e instrumentos, estabelecida uma rota crítica para cada uma das medidas de aplicação 
e identificados os agentes envolvidos.

O objetivo norteador do Proaire é marcadamente sanitário e de natureza restritiva por meio do controle de 
emissões de contaminantes, para proteger a população especialmente vulnerável da exposição. Para reduzir as 
emissões são aplicadas estratégias de ação, entre as quais se destacam medidas* de intervenção na infraestrutura 
urbana em sete áreas estratégicas:21 veículos e transporte, indústria, serviços, conservação de recursos naturais, 
proteção da saúde, educação ambiental e fortalecimento institucional. Parte dos efeitos da gestão da qualidade do 
ar – promovidos pelo Proaire – pode ser verificada no gráfico 21.3, que mostra as diferentes intervenções ao longo 
dos anos e os efeitos que essas intervenções tiveram sobre a qualidade do ar.

No caso do Chile, conta-se com o Plano de Prevenção e Descontaminação Atmosférica para a Região Metro-
politana (PPDA),22 que estabelece a aplicação de planos operacionais, com o objetivo de prevenir a exposição da 
população a altos índices de contaminação. Para atingir esse propósito, o PPDA contempla a aplicação de medidas 
permanentes de controle de emissões de contaminantes e medidas preventivas durante episódios. Graças a esse tipo 
de intervenções, tanto o número de episódios críticos quanto o número de horas com esses episódios estão sendo 
reduzidos na região metropolitana.

* Disponível em: <http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php?opcion=26&id=525>.
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Tabela 21.3 Gestão e vigilância da qualidade do ar em alguns países da América Latina

Países Gestão da qualidade do ar

Argentina Desde 2001, o Programa Nacional de Qualidade do Ar e Saúde-Prevenção de riscos por exposição à conta-
minação atmosférica.
Rede Nacional de Qualidade do Ar e Saúde.

Bolívia Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar (Rede Monica Bolívia), em Santa Cruz, La Paz,  
El Alto e Cochabamba.

Brasil Desde 1989, o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar (Pronar).
Rede nacional de monitoramento do ar no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Divul-
gação de resultados diários no Boletim de Qualidade do Ar.
Inventário de fontes de contaminação atmosférica.

Colômbia Em 2008, foram criados alinhamentos para a formulação da política integral de Saúde Ambiental, com ên-
fase para os componentes da qualidade do ar, da qualidade da água e da segurança química (Conpes, 2008).

•	 Articula a política e a gestão das entidades em matéria de saúde ambiental.
•	 Cria um sistema unificado de informação em saúde ambiental e fortalece processos de capacitação e pesquisa.
•	 Contém o diagnóstico que avalia a carga atribuível às condições do ambiente e seu custo na Colômbia 

(inclui ar em exteriores e interiores).

Em 2006, foi emitido um decreto que cria e regulamenta a Comissão Técnica Nacional Intersetorial para a 
Prevenção e o Controle da Contaminação do Ar (Conaire) (Conpes, 2005).
Sistema de informação da qualidade do ar (Sisaire), em desenvolvimento.
Caso Bogotá:
15 estações de monitoramento (Prefeitura Maior de Bogotá, 2007; Dama, 2009).

Chile A partir de 1991, conta com planos de prevenção e descontaminação para áreas saturadas ou latentes, como:
As fundições de cobre saturadas por material particulado respirável e/ou anidrido sulfuroso;
A cidade de Temuco e o Gran Concepción;
A região metropolitana, com o Plano de Prevenção e Descontaminação Atmosférica de Santiago (Conam, 
2009).

Equador A partir de 2004, Corporação municipal para a gestão do ar em Quito e em Cuenca (Corpaire).
Rede metropolitana de monitoramento atmosférico em Quito e Rede de monitoramento do ar em Cuenca.

México Programa Nacional de Monitoramento Atmosférico cuja origem remonta aos anos cinquenta.
Redes automáticas de monitoramento atmosférico em 23 cidades (nem todas com medições de todos os 
poluentes-critério nem com a frequência desejada).
Sistema Nacional de Informação da Qualidade do Ar (Sinaica), http://sinaica.ine.gob.mx/.
Caso Zona Metropolitana do Vale do México:
Trinta e seis estações de monitoramento.
Documento de referência: Programa para melhorar a qualidade do ar na Zona Metropolitana do Vale do 
México (Pronaire), 2002-2010.

Peru Regulamento de Padrões Nacionais da Qualidade do Ar (desde 2001):
Planos de Ação e Gestão da Qualidade do ar em nível local.

Fontes: Sinaica; Proaire, 2002-2010; Conama, 2009; Pronar; Conpes, 2005; Dama, 2009; Corpaire; Digesa, 2005.

As diferentes estratégias implementadas em cada país vão na mesma direção que as atividades propostas pelas 
OPAS no Plano Regional sobre Qualidade do Ar Urbano e Saúde. No entanto, nem sempre se conseguem avanços 
consideráveis por diversas razões, como os obstáculos financeiros que impedem a manutenção das redes de moni-
toramento e a execução de medidas de controle,27 a escassez de recursos humanos necessários para a operação de 
redes de monitoramento e a falta de um sistema de prestação de contas e de cumprimento normativo.

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   481 17/10/2011   13:26:33



482 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Quadro 21.1  Exemplo de ações ou estratégias propostas nos programas de controle de qualidade do ar  
da América Latina

Estratégias para a redução de emissões do Proaire 2002-2010 (CAM, 2002):
•	 Redução de emissões na indústria e nos serviços.
•	 Preservação e restauração dos recursos naturais e prevenção da expansão da mancha urbana.
•	 Integração das políticas de desenvolvimento urbano, transporte e qualidade do ar.
•	 Prevenção da exposição da população a altos níveis de contaminação por meio da avaliação e da comunicação de riscos.
•	 Reforço do parâmetro normativo e do seu cumprimento.
•	 Fortalecimento da educação ambiental, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
•	 Cobenefícios por meio da redução de contaminantes urbanos e de gases do efeito estufa.
Linhas de ação do Plano de Prevenção e Descontaminação Atmosférica de Santiago (Governo do Chile, 2004):
•	 Renovação tecnológica do transporte público.
•	 Emissões para veículos pesados, leves e médios.
•	 Exigências de redução de emissões para os setores industrial e comercial.
•	 Controle de emissões associadas à calefação residencial.
•	 Programa para o controle da contaminação intramuros.
•	 Programa para o controle do levantamento de pó e a geração de áreas verdes.
•	 Programa para o controle de compostos orgânicos voláteis (COV) e amoníaco.
•	 Programa permanente de vigilância e fiscalização.
•	 Programa de fortalecimento da gestão ambiental local.
•	 Programa de envolvimento da população, participação cidadã e educação ambiental.
•	 Plano operacional para enfrentar episódios críticos de contaminação.

Fontes: Comissão Ambiental Metropolitana (2002). Programa para melhorar a qualidade do ar da zona metropolitana do Vale do México, 2002-2010; 
Governo do Chile (2004). “Reformulación y actualización del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana 
(PPDA- DS.58/2004)”.

Programas europeus, dos Estados Unidos e outros

Padrões de qualidade para os contaminantes do ar

Ocasionalmente, os padrões de qualidade para os contaminantes do ar são estabelecidos a partir da normativi-
dade europeia e dos Estados Unidos. Na Europa, a qualidade do ar ambiente é controlada em todo o território dos 
Estados-membros por meio de diferentes métodos: medição, modelização matemática, combinação de ambos os 
métodos ou cálculo. Essa avaliação é obrigatória nas aglomerações de mais de 250 mil habitantes ou nas regiões 
onde a concentração esteja próxima dos valores-limite.30

A regulamentação da qualidade do ar na Europa é legislada por meio de um marco de critérios de qualidade 
do ar da União Europeia (UE). O Conselho Diretor 1999/30/EC, conhecido como “First Daughter Directive”, 
inclui os valores-limite para SO2, NO2, NOx, PM10 e chumbo, além dos limiares necessários para avaliar e gerir 
a qualidade do ar. Em comparação, o marco regulador dos Estados Unidos está enfocado em seis contaminan-
tes, conhecidos como poluentes-critérios: CO, Pb, NOx/NO2, O3, material particulado e SO2. Esses compostos 
químicos foram escolhidos por: representar perigo para a saúde pública e para o ambiente, ser encontrados em 
todo o país e procederem de uma variedade de fontes. A Agência de Proteção ao Ambiente tem como norma 
estabelecer e atualizar os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar Ambiental (National Ambient Air Quality 
Standarsd – NAQQS) para cada poluente-critério. Os estados que não conseguem cumprir com esses padrões 
devem promulgar as regulamentações específicas para permitirem que as emissões geradas por fontes locais 
sejam reduzidas. 

A UE recentemente adotou uma nova diretriz de qualidade do ar: a Diretriz de Qualidade do Ar Ambiente e  
Ar Limpo para a Europa (Diretriz 2008/50/EC). É a primeira diretriz da UE que inclui limites de concentrações de 
PM2,5 no ambiente. Além disso, propõe a redução da exposição ao PM2,5 em áreas urbanas em 20% para 2020, com 
base nos valores de 2010. Essa nova diretriz consolida, em uma só diretriz, várias legislações de qualidade do ar. 
Os governos europeus dispõem de dois anos, a partir de 11 de junho de 2008, para direcionarem suas legislações 
para os alinhamentos da diretriz.

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   482 17/10/2011   13:26:33



483A contaminação atmosférica nas Américas: tendências, políticas e efeitos

Tabela 21.5 Metas das políticas de ar limpo por diferentes entidades

SO2 (μg/m³) NO2 (μg/m³) PM10 (μg/
m³)

PM2,5 (μg/
m³)

Ozônio
(μg/m³)

1 ano 24h 1h 10 
min 1 ano 24h 1h 1 ano 24h 1 ano 24h 8h 1h

WHO
(WHO, 2005) 20 500 40 200 20 50a 10 25a 100

União Europeia
(Nadadur, Miller et al., 2007) 125 350 40 200 40 50b 120

Padrões revisados da União 
Europeia 125 350 40 200 40 50b 25 120

Japão (Viegi, Maio et al., 2006) 105 262 113 100 118c

Estados Unidos
(Shendell e Pike-Paris, 2007) 78 366 100 50 150 15 65 157

Califórnia
(Zhouy Levy, 2007) 105c 655 470c 20 50 12 65 137 180c

Fonte: Modificado de WHO, 2005. a) Não exceder por mais de três dias ao ano; b) não exceder por mais de 35 dias ao ano; e c) oxidantes fotoquímicos.

Apesar de a nova diretriz realizar um esforço importante para reduzir a contaminação do ar na Europa, os cien-
tistas ambientais insistem em ressaltar que a evidência científica atual é um chamado para padrões mais estritos. Por 
exemplo, os novos limites da UE para PM2,5 não protegeriam adequadamente a saúde pública. Os valores estabelecidos 
pela nova diretriz da UE são, em algumas ocasiões, menos estritos que algumas legislações europeias e não seguem as 
recomendações propostas pela Organização Mundial da Saúde em 2005, que, embora não sejam padrões nem critérios 
com valor legal, servem de guia para os decisores, com a finalidade de se reduzir os efeitos da contaminação do ar sobre 
a saúde, com base na na avaliação de especialistas da evidência científica atual. Na tabela 21.5 é apresentada uma com-
paração dos valores atuais de padrões de qualidade do ar na Europa, nos Estados Unidos e no Japão.

Marco regulatório de emissões

Na Europa, a Diretriz sobre os Limites Nacionais de Emissão (NECD, por sua sigla em inglês) impõe limites de 
emissões para quatro contaminantes-chave (NOx, SOx, compostos orgânicos voláteis, sem incluir o metano, COVs 
[NMCOVs] e NH3) prejudiciais para a saúde e o ambiente. A nova diretriz deverá estabelecer limites para os 
quatro compostos regulamentados atualmente e para as emissões primárias de PM2,5 a serem respeitados para 2020. 
A revisão deverá levar em consideração a legislação existente para as diferentes categorias de fontes, como Euro 5/6, 
a revisão da Diretriz do Painel Internacional da Mudança Climática e as decisões do Conselho Europeu de março 
de 2007, para reduzir as emissões do efeito estufa em 20% da energia renovável para 2020.

Com a finalidade de alcançar as metas da NECD, a atual legislação da União Europeia inclui diretrizes para a 
redução de emissões de grandes plantas de combustão, para as emissões de veículos, para a qualidade da gasolina 
e do diesel e para o conteúdo de enxofre em alguns combustíveis líquidos. Além disso, inclui uma diretriz para o 
armazenamento e a distribuição de petróleo e outra para a redução de emissões de solventes orgânicos de uso in-
dustrial, ambas com o objetivo de diminuir as emissões de compostos orgânicos voláteis.

Em nível internacional, os limites de emissões de contaminantes do ar são orientados por protocolos da Convenção 
sobre a Contaminação Atmosférica Transfronteiriça de Longo Alcance (CLRTAP, por sua sigla em inglês), da Comissão 
Econômica das Nações Unidas para a Europa (Unece, por sua sigla em inglês, 2009). O Protocolo de Gothenburg “multi-
-contaminantes” da CLRTAP inclui limites de emissões nacionais, iguais ou menos estritos que os propostos pela NECD.

Nos Estados Unidos, foram tomadas medidas de controle de emissões para o caso de as normas de poluentes-
-critério serem ultrapassadas. Considerando que os veículos motorizados contribuem mais para a contaminação do 
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ar, em nível federal e na Califórnia, conta-se com padrões para limitar a emissão veicular de cinco contaminantes: 
hidrocarburetos (HC), NOX, CO, PM e formaldeído (HCHO), e, por sua vez, o CO2 não é diretamente regulado. A 
EPA regulamenta, igualmente, os Padrões de Emissões Nacionais para Contaminantes Perigosos do Ar (Neshap, 
por sua sigla em inglês) para uma série de contaminantes de fontes industriais.35 Na tabela 21.6 estão incluídos os 
limites de controle de emissões para a NECD e para a CLRTAP.

Exemplo de sucesso

O Chile, com os investimentos surgidos do Plano de Prevenção e Descontaminação Atmosférica para a Região 
Metropolitana (PPDA), apresentou seus resultados, ao longo dos anos, que mostram a redução de emissões em dias 
com episódios críticos (ver gráficos 21.2 e 21.3).

Cerro de Navia é uma das estações mais influentes da rede, e se a análise comparativa entre 2007 e 2008 
excluísse essa estação, se obteria uma redução de 50% em alertas, 33% em pré-emergências e 12% em concentra-
ções médias para todo o período (1o de abril a 31 de agosto). Ao incluir Cerro de Navia na análise, a comparação 
acumula uma redução de 36% em alertas, sem variação em pré-emergências e redução de 11% nas concentrações 
médias para todo o período.

Para o caso da zona metropolitana da Cidade do México, no gráfico 21.4 pode ser observado como os diversos 
componentes da gestão da qualidade do ar, incentivados pelos Proaires, permitiram diminuir as concentrações de 
ozônio na região. No entanto, durante o ano de 2007, a norma horária mexicana para o ozônio foi ultrapassada em 
220 dias, motivo pelo qual o ozônio ainda é um contaminante com efeitos potenciais sobre a saúde.

Avaliação dos efeitos sobre a saúde

Efeitos sobre a saúde associados à contaminação do ar

Os efeitos da contaminação do ar sobre a saúde humana encontram-se amplamente documentados ao redor 
do mundo. A OMS estima que a contaminação do ar é responsável, em nível mundial, por 1,4% das mortes

Tabela 21.6 Metas de redução de emissões ao ar. União Europeia e Estados-membros

Diretriz da UE (NECD, 2000) Redução de emissões requerida Tempo1

SO2 Total anual 77% 1990-2010

NOX (como NO2) Total anual 51% 1990

VOC (não metano) Total anual 58% 1990

NH3 Total anual 15% 1990

Unece CLRTAP

SO2 Total anual (1985)² 30% todos³ 1980-1993

Total anual (1994) 62% UE 1980-2000

Total anual (1999) 75% UE; 65% todos¹ 1990-2010

NOX (como NO2) Total anual (1988) 0% UE; 0% todos 1987-1994

Total anual (1999) 4% UE; 44% todos 1990-2010

Total anual (1991) 30% todos 1984/1990-1999

VOC (não metano) Total anual (1999) 57% UE; 49% todos 1990-2010

NH3 Total anual (1999) 15% UE; 17% todos 1990-2010

¹ O primeiro ano é de referência; ² Ano do protocolo; ³ Países que ratificaram o convênio.

Fontes: National Emission Ceilings Directive (NECD, 2000); United Nations Economic Commission for Europe-Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution (Unece-CLRTAP 1985-1999).
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Gráfico 21.2 Episódios críticos por PM10. Região metropolitana do Chile em 1997-2008
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Fonte: Conama RM.

Gráfico 21.3 Evolução de horas com episódios críticos por PM10. Região metropolitana do Chile em 1997-2008
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e por 0,8% dos anos de vida ajustados segundo a incapacidade (AVAD).2 Foi igualmente colocado em evidência o au-
mento da expectativa de vida ao melhorar a qualidade do ar. Pope, Ezzati e cols.,36 em um estudo que inclui 211 condados 
de 51 áreas metropolitanas dos Estados Unidos, calculam um aumento de 0,61 anos ao diminuir em 10 μ/m³ a concen-
tração de PM2,5. Estes resultados são comparáveis com as previsões anteriores de redução de expectativa de vida, aumen-
tando a concentração em 10 μ/m³: 1,11 anos na Holanda, 1,37 na Finlândia e 0,80 no Canadá.37

As exposições aguda e crônica à contaminação do ar estão associadas ao aumento da mortalidade e da mor-
bidade por problemas cardiovasculares e respiratórios,38,39 a alguns tipos de câncer, a efeitos reprodutivos, ao de-
senvolvimento e a efeitos neurológicos.42 As exposições à contaminação do ar durante a gravidez e nos primeiros 
períodos da vida estão associadas ao nascimento prematuro, ao atraso no crescimento intrauterino, ao baixo peso 
ao nascer, à síndrome de morte precoce e à mortalidade infantil.41-44

Os efeitos para a saúde podem ser separados em: efeitos agudos, efeitos crônicos – sem incluir o câncer – e efei-
tos cancerígenos.44 Além disso, são classificados de acordo com o sistema afetado, ou seja, em: efeitos respiratórios, 
efeitos sobre o sistema cardiovascular, câncer, efeitos reprodutivos e para o desenvolvimento, efeitos neurológicos 
e neuropsiquiátricos, mortalidade, infecções e outros efeitos para a saúde. Estudos epidemiológicos e modelos em 
animais indicam que os sistemas mais afetados são o cardiovascular e o respiratório.

É importante mencionar que, em razão dos níveis de contaminação do ar que são registrados nas grandes cida-
des da América Latina, a população urbana – particularmente as crianças – está exposta a altos níveis de maneira 
crônica, o que tem influência sobre a saúde em longo prazo, especialmente sobre o sistema respiratório.45,46 Na ta-
bela 21.7 estão incluídos os principais efeitos para a saúde associados a diversos contaminantes do ar.47

Avaliação da influência

Atualmente, conta-se com suficiente evidência epidemiológica para quantificar a influência da contaminação do ar 
sobre a saúde pública. Uma das possibilidades para se abordar um problema de saúde ambiental – como é o caso da 
contaminação do ar – é por meio de uma avaliação de riscos. O risco é a probabilidade de que sejam apresentados 
efeitos nocivos para a saúde depois de uma exposição a um perigo ou a um agressor, e a avaliação de risco pode ser 
definida como “um processo quantitativo que é colocado em prática para caracterizar a natureza e a magnitude dos 
riscos potenciais para a saúde pública, da exposição a substâncias perigosas, contaminantes ou agentes liberados de 
lugares específicos”.48,49

Existem diversas propostas metodológicas para se realizar uma avaliação de riscos, como a de Evans, Fernández- 
-Bremauntz et al., 48 (EPA, consulta realizada em: junho de 2009) ou a proposta da Agência para Substâncias Tóxicas 
e Registro de Doenças.50

A Avaliação da Influência para a Saúde (HIA, por sua sigla em inglês) é uma metodologia derivada do enfoque 
de avaliação de riscos. É definida como: “uma combinação de procedimentos, métodos e ferramentas por meio das 
quais uma política, um programa ou um projeto podem ser julgados com relação aos seus potenciais efeitos para a 
saúde da população”.51,52

A avaliação da influência é uma ferramenta que busca reduzir a lacuna entre a pesquisa e a tomada de decisões 
e foi amplamente utilizada na Europa e nos Estados Unidos em diversas áreas, entre elas, a da saúde ambiental. Essa 
ferramenta se baseia em uma aplicação de métodos para obter a fração atribuível.53 É a fração de um problema de 
saúde que pode ser atribuída a uma exposição específica ou a uma mudança na exposição (em comparação com a 
linha básica de exposição). Quando se reconhecer a carga total de um problema de saúde em uma população espe-
cífica, poderão ser calculados os casos atribuíveis a determinados problemas.53

No gráfico 21.5 podem ser observadas as principais etapas de uma avaliação da influência sobre a saúde. 
São três os fatores que permitem estimar os casos atribuíveis: a) a frequência do problema de saúde na po-
pulação; ou seja, o número de eventos por ano por problemas específicos de saúde (dados sobre mor-
talidade e morbidade) b) o nível de exposição da população ao fator de risco (dados sobre contaminação 
atmosférica) e c) a associação quantitativa entre a exposição e o efeito para a saúde (a função de concentração-
-resposta ou FCR).53 Além desses fatores, a avaliação da influência sobre a saúde depende: da definição da área 
de estudos, da seleção das medidas de exposição, da seleção dos eventos em saúde e do grau de incerteza.
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Tabela 21.7 Efeitos sobre a saúde associados às contaminação e populações em maior risco

Contaminante População suscetível Consequências clínicas

Partículas (PM10, PM2,5) Crianças

Doentes crônicos do fígado ou 
coração
Asmáticos

Aumento da mortalidade por causas cardiovasculares e res-
piratórias
Aumento da mortalidade por causas cardiovasculares diante 
de exposições crônicas
Aumento das internações hospitalares por problemas respira-
tórios e cardíacos
Aumento dos sintomas respiratórios
Diminuição da função pulmonar
Aumento da prevalência de bronquite crônica
Aumento do risco de câncer de pulmão
Aumento de fibrinogênio no sangue
Aumento dos marcadores inflamatórios
Redução da variabilidade da frequência cardíaca

Dióxido de enxofre Adultos sadios e pacientes com 
doença pulmonar obstrutiva 
crônica
Asmáticos

Aumento dos sintomas respiratórios
Aumento da mortalidade por causas respiratórias e aumento 
de visitas hospitalares por doenças respiratórias
Broncoconstrição aguda em asmáticos

Aerossóis ácidos Adultos sadios
Crianças

Aumento de doenças respiratórias
Diminuição da função pulmonar

Ozônio
Atletas  e  trabalhadores  em 
exteriores

Asmáticos (outros com doenças 
respiratórias)

Crianças

Aumento das internações hospitalares por doenças respirató-
rias agudas
Agravamento da asma
Sensibilidade aumentada dos brônquios
Diminuição da função pulmonar 
Inflamação pulmonar
Aumento de sintomas respiratórios
Capacidade de exercício diminuída (aumento das hospita-
lizações)

Dióxido de nitrogênio

Crianças asmáticas
Crianças pequenas

Aumento da morbidade por causas respiratórias
Aumento da reatividade das vias respiratórias 
Diminuição da função pulmonar
Aumento dos sintomas respiratórios
Aumento das doenças respiratórias

Monóxido de carbono Adultos sadios
Pacientes com isquemia cardíaca

Aumento da isquemia cardíaca
Capacidade de exercício diminuída

Fonte: Adaptado de ROMIEU, I. et al. Ambient Air Pollution. In: LEVY, B. et al. Occupational and environmental health: Recognizing and preventing 
disease and injury. 5. ed. Filadélfia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. p. 397-413.

Antecedentes da avaliação de impacto na América Latina

Seguindo a metodologia proposta por Ostro,54 a Organização Mundial da Saúde calculou a carga atribuível a riscos 
ambientais por país. Para a América Latina, estima-se que 48.110 mortes ao ano são causadas pela contaminação do 
ar exterior.55 Na tabela 21.2 foram observados os dados de diferentes países da região.17
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Em 2006, Bell e colaboradores calcularam a influência das políticas de controle da contaminação do ar para 
a saúde, na Cidade do México, em Santiago e em São Paulo.55 Os resultados indicam que poderiam ser evitadas, 
durante o período de 2000 a 2020, 33.084 mortes na Cidade do México, 6.733 em Santiago e 113.165 em São Paulo, 
se fosse aplicada a tecnologia disponível até agora para reduzir as emissões de PM10 e de O3 nos setores energético, 
de transporte, industrial e residencial.55 Do mesmo modo, seriam evitadas 2.684, 385 e 735 mortes infantis no Mé-
xico, em Santiago e em São Paulo, respectivamente, além de cerca de 4 milhões de ataques de asma, 300 mil visitas 
médicas pediátricas e 48 mil casos de bronquite crônica, no total para a três cidades.

Em um estudo multicêntrico da Cidade do México, de Santiago, de São Paulo e de Nova York, calculou-se que 
seriam evitadas aproximadamente 64 mil mortes prematuras, 65 mil casos de bronquite crônica, 91 mil admissões 
hospitalares e 37 milhões de pessoas-dia de faltas ao trabalho, durante o período de 2000 a 2020, se fossem redu-
zidas as emissões de material particulado e de ozônio (em aproximadamente 10%) ao se adotarem as políticas de 
redução de emissões do efeito estufa.56

Além dos estudos mencionados, no México existem três estudos sobre os efeitos da contaminação do ar para a 
saúde, que avaliaram diferentes cenários de redução das concentrações de PM10 e de O3. Um estudo de “Avaliação 
econômica do melhoramento da qualidade do ar na região metropolitana do Vale do México” (ZMVM) (IVM, 
DGSA-SSA/Censa et al., 2000) outro sobre “Contaminação atmosférica na ZMVM e saúde humana”;57 e um ter-
ceiro estudo, publicado por Evans e cols., que fez parte do projeto “Programa Integral sobre Contaminação do Ar 
Urbano, Regional e Global: Caso de estudo da Cidade do México”, dirigido pelo Dr. Mario Molina.58 O estudo de 
valorização econômica calcula um benefício econômico US$ 717 a US$ 1.129 milhões durante 2010 se forem redu-
zidas as concentrações de ozônio até que seja cumprida a norma e de US$ 3 bilhões a US$ 5,595 bilhões se forem 
reduzidas as concentrações de PM10 até que seja cumprida a norma.

Nos parágrafos seguintes são apresentados alguns dos estudos realizados na atualidade para avaliar os efeitos 
da contaminação atmosférica para a saúde, em alguns dos países da América Latina, além de um estudo de caso em 
Riverside, Califórnia, que está para ser publicado.59

Gráfico 21.5 Principais etapas da avaliação da influência sobre a saúde
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Fonte: Adaptado de (WHO, 2005).
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Efeitos sobre a mortalidade (Escala)

O projeto Escala (Estudo de Saúde e Contaminação do Ar na América Latina) tem o objetivo de examinar a associa-
ção entre a exposição à contaminação do ar e algumas causas de mortalidade, durante o período de 1997 a 2005, nas 
seguintes cidades da América Latina: Zona Metropolitana do Vale do México, Monterrey e Toluca, para o caso do 
México; São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, no Brasil; e Santiago, Temuco e Concepción, no Chile. O projeto 
utiliza o mesmo parâmetro analítico nos três países com a finalidade de comparar os resultados; além disso, inclui 
uma avaliação do efeito do nível socioeconômico na associação entre a contaminação atmosférica e a mortalidade. 
O projeto foi iniciado em 2006 e está para ser concluído.59

Exemplo de avaliação dos efeitos: zona metropolitana do Vale do México

Uma avaliação dos efeitos da contaminação atmosférica sobre a saúde (especificamente de ozônio e PM10) na zona 
metropolitana do Vale do México encontra-se na última fase. Essa avaliação calcula as mortes por diferentes causas, 
que poderiam ser evitadas ao serem reduzidos os níveis de ozônio e PM10, assim como o efeito dessa redução sobre a 
morbidade. Para isso, foram selecionadas as funções de concentração-resposta a partir de diversas fontes: metanálises 
internacionais, estudos da Cidade do México e as estimativas do projeto Escala; análises de diferentes cenários de redu-
ção de níveis de ozônio e PM10; além de se recorrer a um sistema de informação geográfica para calcular as exposições 
da população aos contaminantes.

Ao utilizar os CFR do projeto Escala, calcula-se que poderiam ser evitadas 2.306 (95% IC: 1029-2184) mortes se 
fossem reduzidas as concentrações anuais de PM10 a 20μ/m³, que é o estabelecido nas recomendações da OMS. Para 
o caso do ozônio, seriam evitadas 389 (95% IC: 219-559) mortes se fossem reduzidas as concentrações da média 
anual de oito horas de ozônio a 50 ppb, como recomenda a OMS (comunicação pessoal com Isabelle Romieu).

Os resultados obtidos servirão de fonte de informação para os decisores que desenvolverão o programa de 
controle de contaminação do ar na metrópole para os próximos dez anos.

Estudo de caso. Prevenção de eventos associados à asma em crianças com a melhora da 
qualidade do ar em Long Beach e Riverside, Califórnia

Um estudo de avaliação da influência da qualidade do ar sobre a saúde foi realizado no sul da Califórnia, 
Estados Unidos, por Laura Pérez, pesquisadora do Centro de Pesquisa em Epidemiologia Ambiental de Bar-
celona, Espanha (Creal), e colaboradores, para avaliar o número de eventos associados à asma que poderiam 
ser evitados com a melhora da qualidade do ar em Long Beach e Riverside. Nessa avaliação, recorreu-se aos 
CFR obtidos de estudos epidemiológicos, como o Southern Califórnia Children’s Health Study (CHS) sobre 
contaminação do ar e saúde respiratória, que inclui as áreas de Long Beach e Riverside.60 Na tabela 21.8 foram 
observadas algumas das estimativas de eventos associados à asma (95% IC), atribuíveis à contaminação do ar 
por ano em crianças de Riverside, considerando-se um cenário de redução de níveis de NO2 a 15 ppb e de O3 
a 30 ppb, na média anual de oito horas (concentração presente nas comunidades mais limpas da costa sul da 
Califórnia).

Informação necessária para melhorar a avaliação dos efeitos

Monitoramento

O monitoramento do ar é o resultado de procedimentos de amostragem e análise de contaminantes atmosféricos. 
As medições são direcionadas, primordialmente, a quantificar a concentração de contaminantes estabelecidos na 
normatividade própria de cada país e, em geral, se referem àqueles comumente denominados “poluentes-critério”. 
Essas medições costumam estar voltadas para os seguintes contaminantes: dióxido de enxofre (SO2), monóxido de 
carbono (CO), partículas suspensas totais (PST), material particulado (PM10 e PM2,5), ozônio (O3) e óxidos de 
nitrogênio (NOX).

Das redes estabelecidas na atualidade, destacam-se por seu grau de desenvolvimento, cobertura e importância: 
Cidade do México, Santiago e São Paulo. No entanto, o monitoramento e o estabelecimento de redes nos países são 
insuficientes (o monitoramento de PM2,5 é praticamente nulo). A disponibilidade de dados que mostrem o estado
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Tabela 21.8  Número de eventos ( 95% IC) atribuíveis à contaminação do ar por ano, para crianças que vivem  
em Riverside

Contaminante Evento avaliado

Estimativas 
basais dos  
diferentes 
eventos

Cenário (30 ppb O3)*

Atribuível à 
contaminação 

atmosférica

Atribuível 
a outras 

causas por 
contaminação 
atmosférica em 

asmáticos

Total**

Número de 
casos que se 
evitariam

Porcentagem

Exposição por viver 
perto do tráfego em 
Riverside

Casos de asma 11.382 690*** 
(630-750) na 690 

(630-750)
6,1 

(5,5-6,6)

O3 em Riverside Episódios de bronquite 
em asmáticos  4.405 3.100 

(170-4200)
80 

 (14-250)
3.200 

(420-4.200)
72,6 

(9,5-93,3)

Visitas por asma à sala 
de emergência  4.317 250  

(160-330)
245 

 (223-267)
508 

(417-595)
11,8 

(9,7-13,8)

Visitas clínicas por 
asma  8.560 220 

(20-410)
250 

 (220-270)
490 

(410-580)
5,7 

(4,8-6,8)

Internações hospitala-
res por asma 120 12 

(9-16)
4 

 (3-4)
16 

(13-19)
13,3 

(10,8-15,8)

* O cenário implica a redução da concentração da média anual de oito horas de ozônio a 30 ppb, ou seja, reduzir a exposição a 
ozônio em 27 ppb.
** Não obtidos da soma de outras colunas. Distribuições de incertezas obtidas por simulações Monte Carlo; NA: não se aplica.
*** Estimativa do número de casos de asma associados ao fato de viver perto de uma rua com muito trânsito.

atual e as tendências de contaminantes é muito limitada, e em vários países, são feitos esforços isolados por perí-
odos muito curtos cuja continuidade das medições impede de colocar em prática modelos geoestatísticos de dis-
persão de contaminantes. A tendência no uso desse tipo de modelos no mundo está aumentando, e é importante 
que na América Latina surjam iniciativas destinadas a estabelecer modelos adequados para designar a exposição.

Essas novas tendências no uso de modelos geoestatísticos para designar a exposição podem ser de grande 
utilidade em países onde as capacidades ou necessidades de redes de monitoramento são limitadas, pois com eles 
podem ser obtidas estimativas que capturem a variabilidade intraurbana na dispersão dos contaminantes do ar.

Avaliação de exposição

Um dos principais pontos tanto para a avaliação dos efeitos de um contaminante sobre a saúde quanto para uma 
gestão adequada do risco é a avaliação da exposição. A exposição da população a contaminantes do ar é determi-
nada, em grande parte, pela sua concentração nos microambientes onde as pessoas permanecem e a quantidade de 
tempo que passam dentro deles. Na atualidade, existem múltiplas linhas de pesquisa sobre os efeitos da exposição a 
contaminantes do ar sobre a saúde populacional. A associação entre a concentração e seus efeitos adversos foi sendo 
estabelecida para valores cada vez mais baixos; a Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou que não existe um 
limiar e que os riscos podem ser apresentados para qualquer concentração.10 

Os estudos epidemiológicos geraram diversas metodologias para avaliar a exposição populacional a con-
taminantes do ar. Por vários anos, o principal método utilizado consistia em designar a exposição de acordo 
com a cobertura radial das estações das redes de monitoramento locais, atribuindo seus valores segundo  
a proximidade aos sujeitos ou grupos de estudo.61 Nos últimos anos, os modelos de exposição populacional a 
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partículas e a outros contaminantes evoluíram significativamente, em grande parte impulsionados pelo uso de 
software aplicado à gestão de Sistemas de Informação Geográficos (SIG) e a sua integração com técnicas de aná-
lise geoestatística.

Estudos recentes sugerem que a variabilidade na concentração de contaminantes em ambientes intraurbanos 
pode gerar diferenças, mesmo dentro da mesma área de cobertura de uma estação de monitoramento,62 motivo 
pelo qual o desenvolvimento de modelos para avaliar a exposição a contaminantes do ar em ambientes intraurbanos 
foi de suma importância em pesquisas recentes.63 Nos últimos anos, os modelos baseados em Sistemas de Infor-
mação Geográficos (SIG), como Land Use Regression (LUR), mostraram solidez em estudos epidemiológicos para 
estimar a exposição.62

Dados epidemiológicos

Muitas das avaliações dos efeitos realizadas até agora utilizaram como marcador de contaminação atmosférica as 
partículas ambientais em suspensão, particularmente as PM10. Existem muitos estudos epidemiológicos que docu-
mentam a associação de PM10 com diferentes efeitos sobre a saúde em diversos grupos etários. Infelizmente, esses 
estudos não são suficientes na América Latina, sobretudo para se avaliar a morbidade e outros fatores (como a 
absenteísmo escolar), motivo pelo qual é necessário – para calcular os efeitos da contaminação do ar – recorrer a resul-
tados de estudos realizados em outras regiões, o que representa maior incerteza nas estimativas. No entanto, mesmo 
que se considere essa situação, dispõe-se de evidência suficiente do efeito da contaminação atmosférica sobre a 
saúde para se tomar medidas e reforçar as políticas de controle de contaminação do ar. A tendência global é a de 
desenvolver evidência científica do efeito de partículas menores, como PM2,5 ou inclusive PM1, assim como evidên-
cia sobre o efeito da composição química do material particulado, como sulfatos, metais pesados e hidrocarburetos 
aromáticos policíclicos, além de evidência do efeito de outras substâncias (como os compostos orgânicos voláteis).

Tanto para o desenvolvimento de estudos epidemiológicos como para a realização de avaliações dos efeitos 
sobre a saúde são necessários dados basais sobre os eventos considerados. Na América Latina, um limitante signifi-
cativo é a falta de informação fidedigna e sistematizada sobre a morbidade (e, em menor grau, sobre a mortalidade) 
na maioria dos países da região. Apenas a melhoria no registro dos atestados de óbito e um bom sistema de vigilân-
cia epidemiológica, que compreenda não somente as instituições públicas de saúde, mas também as privadas e que 
facilite a vigilância epidemiológica ambiental, permitirão contar com a informação sistematizada necessária para 
se propor estudos de qualidade.

Recomendação para políticas e programas de intervenção

A qualidade do ar é um dos elementos essenciais para um ambiente sadio. Tanto em documentos internacionais 
quanto nacionais, fica estabelecida a obrigação do Estado de respeitar, proteger e garantir o direito humano a um 
ambiente sadio, sobretudo porque é um direito ligado ao exercício de outros direitos fundamentais, como o relacio-
nado com a saúde e com a qualidade de vida digna.64

Muitas das recomendações sugeridas em informativos e documentos de diversos países da América Latina se 
aplicam a toda a região. Foram apresentadas algumas estratégias do Proaire da Cidade do México28 e do Plano de 
Prevenção e Descontaminação Atmosférica de Santiago.29

A seguir, estão incluídas as recomendações emitidas pela Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal,64 
pelo Conselho Nacional de Política Econômica e Social24 e por experiência própria:

•	 Identificar as necessidades de informação, debilidades e requisições técnicas para o fortalecimento da vigilância 
epidemiológica associada com a contaminação do ar.

•	 É necessário avaliar a cobertura espacial atual do sistema de monitoramento atmosférico, além de garantir o 
monitoramento naquelas regiões de desenvolvimento recente.

•	 Ampliar o monitoramento de contaminantes tóxicos, especificamente os compostos orgânicos voláteis que 
têm um potencial cancerígeno.

•	 Incentivar ou reforçar a pesquisa sobre os efeitos da contaminação atmosférica na saúde por meio de estudos 
epidemiológicos e avaliações dos efeitos, assim como a pesquisa sobre a influência da mudança climática nas 
taxas de mortalidade e na incidência de doenças respiratórias vinculadas à contaminação do ar.
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•	 A gestão ambiental deve se tornar um tema transversal da gestão pública. É preciso articular a informação entre 
os setores ambiental, energético, de transporte e saúde. É necessário propor os assuntos ambientais como eixos 
que atravessam a política de desenvolvimento, principalmente para garantir soluções efetivas para problemas 
complexos, como o da contaminação ao ar.

•	 Incorporar aos informes de gestão um capítulo específico para a prestação de contas e o cumprimento 
normativo.

•	 Promover a revisão, atualização ou elaboração dos parâmetros de exposição da população, enfatizando a saúde 
humana e dos ecossistemas. Direcionar iniciativas, primeiro para cumprir as normas nacionais, mas com a fi-
nalidade de cumprir critérios mais estritos como os das recomendações da OMS, ou as adotadas na Califórnia.

•	 Elaborar avaliações de desempenho das propostas do Estado por organismos independentes da gestão. Na 
América Latina, as atividades para prevenir e controlar a contaminação do ar foram desenvolvidas de maneira 
isolada e praticamente não foram avaliadas; seus sucessos não estão documentados e seus benefícios dificil-
mente são comparáveis entre si.

•	 Garantir que os recursos arrecadados pelos programas ambientais como a verificação veicular sejam des-
tinados a melhorar, desenvolver e consolidar as iniciativas para prevenir, controlar e remediar a contami-
nação do ar.

•	 Criar políticas que promovam os incentivos fiscais, compensações ou prêmios para as ações individuais, que 
garantam o direito a um ambiente sadio.

•	 Incentivar no cidadão comum uma cultura de proteção do ambiente.
•	 A política pública para melhorar substancialmente a qualidade do ar deverá estar apoiada no menor uso dos 

recursos energéticos e na menor geração de desperdícios.
•	 Promover painéis de especialistas que realizem avaliação, atualização e acompanhamento das medidas de 

intervenção.
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Antes de qualquer coisa, é importante diferenciar violência e conflito. O conflito é um fenômeno social normal, 
que existe em todas as sociedades e expressa diferenças nas formas de pensar, sentir e atuar dos membros da 

sociedade. O conflito se transforma em violência quando uma das partes tenta impor seus pontos de vista por meio 
da força ou da intimidação. Tanto a violência quanto o conflito são fenômenos muito antigos1 e estão presentes em 
todas as sociedades.

Segundo estimativas da OMS,2 a cada ano mais de 1,6 milhões de pessoas perde a vida de maneira violenta no 
mundo. Desse total, 37% correspondem a homicídios, 51% a suicídios e 11% a guerras e conflitos civis. Das seis 
regiões em que a Organização Mundial da Saúde agrupa seus países membros, a região das Américas, com uma 
taxa de homicídios de 16,4 por 100.000 habitantes para o ano de 2004,3 é a segunda mais violenta do mundo, sendo 
superada apenas pela África subsaariana.4

Estima-se que no continente americano morram anualmente cerca de 130.000 pessoas por homicídio.5 O risco 
de que um homem morra por homicídio é 4,2 vezes mais alto que o de uma mulher; na América Latina e no Ca-
ribe, esse índice sobe para 8,9. Em função dessa diferença, costuma-se analisar os dados de violência relacionados 
a homens e mulheres em separado.

A violência alcança proporções epidêmicas e é uma das principais causas de morte na população com idade 
entre 15 e 44 anos, além de ser responsável por 15% das mortes da população masculina e 7% da feminina.6

Existem grandes diferenças no número de homicídios entre países do continente americano. Como pode ser 
visto no gráfico 22.1, o risco de morte de um homem por homicídio em El Salvador, na Guatemala e na Colômbia 
é 40, 37 e 28 vezes maior, respectivamente, que no Canadá.

Nos últimos anos, a mortalidade por homicídios em países americanos tem variado tanto na magnitude quanto 
na tendência. No gráfico 22.2 são apresentadas as tendências dos últimos 25 anos em sete países.

Estima-se que no ano 2000, 14% do Produto Interno Bruto dos países do continente americano foi perdido por conta 
da violência.7 Em muitos países da região, a violência é a primeira causa de morte para a população geral, e, em quase 
todos, é a primeira causa de Anos de Vida Saudável Perdidos (AVISA). Na Colômbia, calcula-se que em 2007 foram per-
didos 560.607 anos de vida potencial por causa da violência intencional, sobretudo entre jovens.8

A taxa AVISA – por 1.000 habitantes, em função de agressões a terceiros e homicídios é maior na América 
Latina e no Caribe (11,0) do que na África (9,2). Em contrapartida, quando se compara a mortalidade ajustada 
por idade, o risco de morte em função de causas relacionadas à violência é ligeiramente maior nos países africanos 
(29,9) do que nos de nossa região (25,5) (ver o quadro 22.1). Isso está relacionado, possivelmente, ao fato de que 
maior quantidade de pessoas na América Latina sobrevivem à agressão, mas que ficam com diferentes tipos de 
sequelas incapacitantes (ver o quadro 22.1).

A violência e a insegurança ocupam os primeiros lugares na preocupação pública quase na totalidade dos 
países americanos. Em alguns casos, como em El Salvador, nos Estados Unidos e na Guatemala, grande parte da 
violência homicida é produzida pelas quadrilhas juvenis. 
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A violência e a saúde pública

Desde que Abad Gómez propôs a aplicação dos métodos epidemiológicos para a violência colombiana,9 a saúde 
pública se interessou pela prevenção da violência nas Américas.10 “A violência como um problema de saúde pública 
é uma ideia relativamente nova” escreveu, em 1985, Everett Koop, o “Surgeon General” dos Estados Unidos.11 No 
ano de 1993, os ministros da Saúde de vários países americanos, reunidos no Conselho Diretor da Organização 
Pan-americana da Saúde, decretaram que a violência era prioridade de saúde pública nas Américas;12 por sua vez, a 
49a Assembleia Mundial da Organização Mundial da Saúde aprovou uma resolução similar.13

Ao contrário do que se pensa geralmente, a saúde pública e a epidemiologia são ciências que estudam não 
apenas as doenças infecciosas. A epidemiologia é uma parte da saúde pública que se dedica a estudar as causas 
da doença e, embora em uma etapa inicial tenha se concentrado nas doenças produzidas por agentes infecciosos, 

Fonte: OMS, Base de dados de mortes vários anos, ONU, Projeções de população no ano 2008.
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Gráfico 22.1  Mortalidade por homicídio em homens (ajustada por idade). Países selecionados das  
Américas, 2005.
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posteriormente foi aplicada às doenças produzidas por agentes químicos ou do ambiente físico e, mais recente-
mente, àquelas de natureza social.14

Definição de violência

Existem múltiplas formas de definir a violência: de acordo com a pessoa que a sofre, nos casos de violência contra 
crianças, mulheres ou idosos; de acordo com a natureza da agressão, se física, psicológica, sexual, etc.; de acordo 
com o motivo ou a razão aparente, como política, racial, etc.; de acordo com o lugar onde ocorre, se doméstica ou 
do ambiente do trabalho, urbana, rural, etc. Não existe nenhuma classificação que satisfaça a todos os interesses e 
tenha aceitação geral, mas a da Organização Mundial da Saúde (OMS) é possivelmente a de maior difusão.

Gráfico 22.2  Tendências de mortalidade em homens por homicídio (ajustadas por idade). Países  
selecionados nas Américas, 1979-2004.

Fonte: OMS, Global Burden of Diseases, 2004.

Fonte: OMS Base de dados de mortes vários anos. ONU. Projeções de população 2008.

Quadro 22.1  Mortes e anos de vida saudáveis perdidos (AVISA)s por homicídios na África,  
nas Américas em geral e na região da América Latina e no Caribe, 2004.

Mundo África Américas América Latina  
e Caribe

Mortes (em milhões) 600  182  155 138

Anos de vida saudáveis perdidos, AVISA (em milhões) 21.701  6.333  6.648 6.078

Mortalidade (ajustada por idade) por 100.000 habitantes    9,3 29,9 18,1 25,5

AVISA (ajustados por idade) por 1.000 habitantes    3,4 9,2 7,9 11,0
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A OMS define a violência como “o uso intencional da força ou do poder físico, de fato ou como ameaça, contra 
si mesmo, outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que cause ou tenha muitas possibilidades de causar lesões, 
morte, danos psicológicos, transtornos do desenvolvimento ou privações”.15

Essa definição inclui a violência interpessoal, a dirigida contra si mesmo e a coletiva, produzida por grupos 
políticos, terroristas ou mesmo pelo Estado. É claro que essa definição exclui casos de quedas, lesões de trânsito, 
etc., nos quais não há a intenção de produzir um dano, os comumente chamados acidentes.

No presente trabalho, nos referiremos exclusivamente à violência interpessoal e à coletiva.
Violência interpessoal é a que uma pessoa exerce contra outra. Nessa categoria, estão incluídas a violência do-

méstica e também a comunitária.
Violência doméstica se refere a atos de abuso físico, sexual ou psicológico, geralmente entre membros da fa-

mília ou companheiros, e costuma acontecer dentro de casa, ainda que o ambiente em que ocorra possa variar.16 
Nessa categoria, estão os maus-tratos infantis, uma forma importante de violência com grande influência social, 
definida como “atos de co-omissão ou omissão por parte de um dos pais ou guardião, considerados inapropriados 
ou prejudiciais, de acordo com a opinião combinada de especialistas e os valores da comunidade”.17 Na categoria 
“doméstica”, inclui-se ainda a violência contra idosos.

Violência comunitária, segundo a OMS, é a que ocorre fora do ambiente familiar e entre pessoas que não ne-
cessariamente tenham laços de parentesco, que podem se conhecer ou não, e que afeta às crianças em múltiplas 
manifestações.

Essa categoria abarca a violência juvenil – que abrange as guerras entre gangues –, outras violências de rua, o 
abuso sexual e a violência escolar, definida como a agressão interpessoal que ocorre no âmbito escolar – que inclui 
não apenas o ambiente escolar, mas também os campos desportivos e as vias de acesso – e abarca os atos de violên-
cia cometidos por alunos contra professores, professores contra alunos e pais contra professores.

Violência juvenil e de gangues. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no ano 2000 ocorreram 199.000 
homicídios (uma taxa de 9,2 por 100.000 habitantes) de jovens entre 10 e 29 anos de idade. As taxas de homicídios 
variam bastante entre as diversas regiões e países, mas registra-se que a região das Américas é a mais violenta do 
mundo.18 No ano de 2004, a Colômbia – com uma taxa de 84,4 homicídios por 100.000 habitantes – e El Salvador 
– com uma taxa de 50,2 por 100.000 – figuravam entre as nações com as taxas de violência juvenil mais altas entre 
as registradas pela OMS.19 Em quase todos os países americanos, as taxas são bem mais altas para homens do que 
para mulheres – a razão entre as taxas de homicídio masculinas/femininas está por volta de 7:1 –, o que sugere que 
ser homem é um fator de risco de caráter demográfico.20

Grande parte da violência juvenil é executada pelas chamadas gangues, organizações mal definidas e que de-
sempenham um papel social importante no processo normal dos jovens para alcançar autonomia. Elas podem ir 
desde o inocente grupo de amigos que se reúnem em uma esquina até organizações altamente estruturadas que se 
dedicam a realizar atividades criminosas. Por essa razão, é difícil estimar a contribuição das gangues para a violên-
cia juvenil.

Como não existe uma definição precisa, é difícil estimar a magnitude do problema das gangues. Nos Estados 
Unidos, em 1995, estimava-se que existiam aproximadamente 25.000 gangues, com 650.000 integrantes, dos quais 
54,6% eram de origem africana e 32,6% de origem latina.21 Algumas gangues “deportadas” dos Estados Unidos con-
servam o nome original ao voltarem a seu país de origem, como as famosas e violentas Salvatrucha ou a Dieciocho 
Calle, em El Salvador.22

De acordo com o Caribbean Adolescent Health Survey do ano de 1997, um em cada 11 adolescentes informou 
pertencer a uma gangue, e 10% dos entrevistados relatou ter pertencido a uma no passado. Entre os jovens de 16 a 18 
anos, um em cada nove informou ter estado envolvido em uma disputa com armas no ano imediatamente anterior.23

Violência coletiva é aquela cometida por pessoas que se identificam como pertencentes a um grupo, com o fim 
de atingir objetivos políticos, econômicos ou sociais. A OMS subdivide a violência coletiva em violência social, 
política e econômica. O Centro Latino-Americano de Estudos de Violência, CLAVES, prefere utilizar o termo vio-
lência social não como subclassificação da coletiva, já que a violência é um fenômeno social. Da mesma maneira, 
o CLAVES distingue, nessa categoria: a) a violência estrutural (aquela que busca manter as desigualdades sociais, 
culturais, de gênero, etc.); b) a violência cultural (aquelas formas de discriminação aceitas pela sociedade, como a 
racial), e c) a violência institucional, aquela que se expressa em regras e normas de funcionamento e reproduz estru-
turas sociais injustas (como as regras para o acesso e manejo de pacientes em hospitais oficiais).24
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A saúde pública e o estudo da violência

Uma contribuição importante da saúde pública para o estudo da violência é a forma de abordar o conceito de cau-
salidade. Para a epidemiologia, a causalidade é interpretada sempre em termos de probabilidade, o que quer dizer 
que para que determinado fator seja considerado causa, basta que sua presença aumente (ou diminua, se é fator de 
prevenção) a doença.25

O conceito de causalidade pode ser compreendido melhor ao se analisar o exemplo da doença cardiovascu-
lar, DCV, a qual pode oferecer uma analogia especial com o caso da violência. Sabe-se que a DCV é causada pela 
acumulação de gorduras nas artérias do organismo, por um processo metabólico próprio de cada pessoa, regulado 
geneticamente. O fator genético é, pelo menos até o momento, impossível de controlar; mas também se sabe que há 
outros fatores (que a epidemiologia chama de fatores de risco), como a dieta, o consumo de cigarro, a falta de exercí-
cio físico e o estresse, que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver a DCV. Diante da impossibilidade 
de abordar o componente genético da DCV, as campanhas de prevenção têm se concentrado em modificar seus fa-
tores de risco mais importantes, como o cigarro, o consumo de gorduras saturadas, o sedentarismo e os altos níveis 
de estresse, e com essa estratégia vêm conseguindo reduções muito importantes na mortalidade por essa doença.26

Assim como ocorre com a DCV, o comportamento violento da espécie humana tem, como em outras espécies 
de animais, um fator genético que impulsiona à agressão e à violência, e alguns fatores de risco que favorecem esse 
tipo de comportamento. Esse impulso à agressão foi conhecido apenas muito recentemente. Os estudos dinâmicos 
da função cerebral têm permitido identificar os locais anatômicos onde se instala, e se começa a compreender a 
natureza dos mediadores químicos, neurotransmissores, que permitem a expressão de comportamentos violentos.27 
No entanto, até o momento, esses conhecimentos têm poucas consequências práticas.

Porém, a experiência demonstrou que também existem outros fatores de risco que facilitam a manifestação 
da agressividade como um comportamento violento. Entre esses fatores, por exemplo, estão a exposição precoce 
à violência no ambiente familiar ou na escola, o abuso infantil, o abuso do consumo de álcool, etc. (gráfico 22.1). 
Como no caso da DCV, o método da saúde pública recomenda que sejam modificados os fatores de risco do com-
portamento violento para controlá-lo.

Fatores de risco para a violência

A seguir, serão analisados alguns fatores de risco que ocorrem com mais frequência, em especial os que acontecem 
na região das Américas e aqueles nos quais a evidência empírica tem corroborado para seu controle. O gráfico 22.3 
apresenta um modelo teórico dos fatores de risco mais importantes, mas, por se tratar de um modelo teórico, esses 
fatores são mostrados como tendo igual importância, mesmo quando, na prática, uns sejam mais importantes que 

Gráfico 22.3 Modelo teórico de fatores de risco para violência interpessoal.
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outros. O peso de cada fator de risco, ou seja, sua contribuição para o problema da violência (por exemplo, o do 
crime organizado ou o da cultura), varia de um país para outro.

Fatores genéticos

Em alguns casos raros, foi encontrada uma predisposição genética à violência, dependente do gene monoamina 
oxidase A,28 que, como um “interruptor”, ativa ou desativa a enzima que regula as químicas cerebrais, cuja carência 
predispõe à agressão e cuja presença determina a conduta pacífica. É de especial interesse notar que se descobriu 
que o gene da monoamina oxidase se expressa em ambientes que podem agravar seu efeito; no entanto, quando as 
crianças crescem em ambientes saudáveis, a probabilidade de incorrer em condutas antissociais é a mesma para os 
que possuem o gene ativado e para aqueles que não o possuem.

A neurobiologia tem demonstrado que o cérebro humano tem uma grande plasticidade e que o “permanente” 
ou o “crônico” não é necessariamente irreversível porque as interações sociais positivas podem reconstruir os cir-
cuitos alterados e liberar as químicas cerebrais cuja carência facilita a conduta violenta.

Exposição precoce à violência

Um estudo realizado pelo Instituto CISALVA, da Universidade do Valle, com chefes de família de Bogotá, Cali e Medellín, 
mostrou que 62% dos pais e mães admitiram, no último mês, ter gritado com seus filhos, 27% admitiu ter dado palmadas 
e 17% tê-los agredido com um objeto duro que poderia causar algum dano físico.29 O curioso é que se a essas pessoas 
fosse perguntado se maltrataram seu filho no último mês, provavelmente teriam respondido que não. Embora os efeitos 
nocivos do abuso infantil sejam conhecidos desde a antiguidade e o apóstolo São Paulo tenha se referido a ele: “Os pais 
não devem tratar mal seus filhos para que não se tornem desanimados”,30 o certo é que o uso de métodos violentos para 
educar os filhos está tão arraigado na cultura colombiana e latino-americana, que práticas como as descritas, ilegais em 
muitos países, não são consideradas abuso infantil, mas sim atitudes necessárias, apropriadas e desejáveis para “educar”.

A conduta de cada pessoa depende da interação entre diferentes fatores, como o gênero, o temperamento, a 
idade, o bairro e a cultura a que é submetida. Entre esses fatores, o bairro e a cultura são ambientais, e a idade, o 
gênero e o temperamento são intrínsecos ao menino ou à menina. Cada experiência social altera a química cerebral 
e deixa uma marca nos circuitos neurais que intervieram nela. A ativação recorrente dos circuitos de agressão dilata 
e estabiliza os circuitos neurais; assim, se estabelece o que poderia ser chamado “formatação ou autopista neuronal”, 
cujos circuitos e química cerebral alterados predispõem à agressão impulsiva crônica.31 Quando as crianças crescem 
com padrões negativos de interação com seus pais, esses padrões são expressos por condutas disruptivas que incen-
tivam a rejeição de colegas e professores, o que leva ao reforço negativo de sua conduta disruptiva. O conjunto e a 
persistência desses fatores produzem alterações neurológicas que predispõem à agressão.32

Os adultos violentos costumam ter uma história de trauma precoce. Dito de outra forma, como consequência 
das marcas neurológicas do abuso físico ou emocional, tanto aqueles que sofreram violência na infância, em casa ou 
na escola, quanto aqueles que presenciaram a violência entre seus pais, tendem a se tornar adultos violentos, porque 
aprendem que a agressão é o modo natural de resolver os conflitos. Assim, estabelece-se uma espiral de violência que 
começa no ambiente familiar, continua na escola, se implanta na sociedade e se transmite de geração em geração.

Segundo Garbarino, aqueles elementos da cultura que atentam contra a personalidade das crianças e sua con-
cepção de si mesmos, os fazem sentir-se incompetentes, vulneráveis e ameaçados, impedem ou distorcem seu jul-
gamento moral, destroem sua esperança e perturbam o desenvolvimento das bases ideológicas e emocionais de seu 
bom desempenho na vida, todos eles podem ser considerados verdadeiros tóxicos sociais.33

Os tóxicos sociais que mais afetam o desenvolvimento das crianças incluem a exposição a experiências trau-
máticas e a tudo aquilo que destrói seu sentimento de confiança no meio: o medo coletivo; as discriminações e as 
rejeições contra as minorias; a violência em sua família; a rejeição e o abuso por seus pais; a falta de supervisão e 
de modelos de identificação; a superficialidade e o materialismo culturais; a tolerância da violência emocional; a 
aceitação de uma linguagem agressiva e despersonalizante; e a exposição à violência nos meios de comunicação.34

Álcool

Sabe-se que o consumo de álcool produz alterações metabólicas importantes no organismo, especialmente em 
alguns dos neurotransmissores relacionados à violência e que estão associados a quase todas as formas de compor-
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tamento violento, especialmente quando seu consumo é compulsivo (chamado binge drinking nos Estados Unidos) 
e ocorre em certos contextos culturais.35 Por essa razão, o consumo de álcool é considerado fator de risco.36 Por sua 
vez, o alcoolismo do marido está associado à violência contra a mulher;37 vários estudos de homicídios mostram 
um elevado consumo de bebidas alcoólicas entre as vítimas38 e entre os agressores ou algozes.39 Dados do programa 
DESEPAZ revelaram que 56% dos homicídios em Cali, na Colômbia, ocorreram nos três dias do fim de semana e 
um quarto deles no domingo; descobriu-se, igualmente, que havia um aumento de ocorrências nos dias de celebra-
ções especiais, como o dia das mães, a época do Natal, a noite de Ano Novo e as vitórias esportivas.40

Cultura da resposta violenta ao conflito

As diversas sociedades têm padrões culturais mais ou menos violentos para resolver seus conflitos. Assim, enquanto 
em alguns países a solução do conflito raramente chega à violência, em outras partes a solução violenta aparece 
legitimada culturalmente. Os movimentos guerrilheiros predominantes na América Latina e o narcotráfico têm 
contribuído, sem dúvida, para a legitimação da violência e o estabelecimento de padrões de resposta violenta ao 
conflito. Um estudo sobre atitudes e normas culturais mostrou que 40% dos moradores do Rio de Janeiro aprova-
vam, ou pelo menos compreendiam, quem mandava matar o estuprador de sua filha.41

Um volume importante de publicações revela que o comportamento violento começa a tomar forma no início 
da infância e que as práticas e as crenças sobre a educação influenciam de maneira notória esse processo.

Impunidade e ineficácia da justiça e da força policial

A seleção da resposta a um insulto é influenciada pelas atitudes relativas a outras estratégias possíveis.42 A percep-
ção da população da ineficácia do sistema judiciário e a pouca credibilidade nas forças policiais são outros fatores 
de risco que operam em muitos países americanos, porque levam à aplicação da justiça pelas próprias mãos, ou seja, 
à legitimação da violência. Os dados do DESEPAZ relativos a 1983 revelavam que apenas em 6% dos homicídios 
de Cali era identificado o agressor; dados de Bogotá e de Medellín mostravam resultados similares. Levando-se em 
conta que apenas uma pequena parte daqueles agressores identificados será finalmente condenada, ficará evidente 
a probabilidade muito baixa de punição, o que pode estimular o comportamento agressivo.

Violência nos meios massivos de comunicação

Diante da controvérsia sobre o papel dos meios de comunicação, é necessário insistir no fato de que a implantação 
da violência nesses meios é apenas um dos vários fatores de risco cujo efeito se soma aos mencionados anterior-
mente, mas não explica de maneira exclusiva o comportamento violento. Não existe dúvida sobre a existência de 
uma relação de causalidade entre o consumo de conteúdos violentos na televisão e a conduta violenta43 e que a im-
plantação da violência nos meios de comunicação estimule o comportamento violento, especialmente nos jovens, o 
que tem sido chamado aprendizagem por observação ou aprendizagem vicária. Através dos meios de comunicação, 
as crianças e os jovens aprendem a aceitar a agressão como normal e a interpretam como uma forma efetiva de 
resolverem problemas interpessoais. Assim como a poluição do ar afeta a saúde física, a exposição repetida ao com-
portamento violento é uma forma de toxicidade social que afeta o desenvolvimento da personalidade e pode levar 
à morte por suicídio, homicídio, abuso de drogas e outras condutas autodestrutivas.44

Pobreza, desigualdade social e marginalidade

Nos Estados Unidos, as taxas de homicídio para todos os grupos étnicos são 2,5 vezes maiores nos níveis socioeco-
nômicos baixos do que nos altos.45 Os dados do programa DESEPAZ de Cali mostram, igualmente, uma taxa mais 
elevada de homicídios entre as camadas socioeconômicas mais baixas.46 No entanto, em outros estudos, com dados 
nacionais, não foi possível encontrar uma associação entre os níveis de pobreza e as taxas de homicídio.47 Não há 
dúvida de que a violência intencional urbana se apresenta com maior frequência nos grupos socioeconômicos mais 
baixos.48-50 Por sua vez, os pobres são, ao mesmo tempo, agressores e vítimas. Para alguns, mais que a pobreza abso-
luta, o que importa é a pobreza relativa, a qual leva a uma sensação de rejeição, frustração e incapacidade e produz 
uma “angústia flutuante livre” que facilita a agressão.51

A associação entre pobreza e violência é de difícil interpretação, em função, principalmente, dos múltiplos 
fatores de caráter social e educativo associados à pobreza. Junto com a baixa renda, os pobres sofrem privações 
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de caráter múltiplo, que podem ser também fatores de risco de violência.52 A única certeza é que a erradicação da 
pobreza e das desigualdades sociais e econômicas deve fazer parte integral de qualquer programa de luta contra 
a violência.

Armas de fogo

O alto nível das taxas de homicídio dos Estados Unidos observado na década de 1990 deveu-se ao aumento dos ho-
micídios causados por armas de fogo, já que os produzidos por outras causas permaneceram constantes.53 Segundo 
o mesmo estudo do Centro Carter, mencionado na referência anterior, observou-se que 80% dos homicídios de 
jovens dos Estados Unidos são causados por armas de fogo. Estudos realizados em outros locais permitiram iden-
tificar a proliferação de armas de fogo como um fator de risco e determinar, especialmente, o quanto tornam mais 
letal a agressão, razão pela qual recomendam a restrição na venda e no porte dessas armas.54 Foi demonstrado que 
a posse de um arma de fogo aumenta 2,7 vezes o risco de morte para os membros da família.55

Segundo o Instituto de Medicina Legal da Colômbia, em 2007, 80% dos homicídios de homens e 68% dos de 
mulheres na Colômbia foram causados por armas de fogo.56 Números similares são apresentados para Cali e Medel-
lín. Um relatório da Polícia Metropolitana de Bogotá revelou que 31,3% das armas apreendidas pela Comissão de 
Delitos foram vendidas legalmente pela INDUMIL – a Indústria Militar de Armamentos da Colômbia – e que 20% 
delas contavam com uma autorização legal.57 De acordo com os dados da prefeitura de Bogotá, em 1994 foram ex-
pedidas 156.283 autorizações para porte ou posse de armas de fogo nessa cidade. Se a esse valor forem adicionadas 
as armas de fogo que não estavam amparadas legalmente e as perfurocortantes que circulavam, é possível deduzir 
que essa cidade tinha uma proliferação extraordinária de instrumentos letais de agressão.

Uma avaliação da política de desarmamento nos fins de semana selecionados, implantada em Cali durante 
o ano de 1994, mostrou uma redução significativa nos homicídios por arma de fogo, mas, ao mesmo tempo, não 
foram observadas mudanças nas produzidas por outros meios.58 Observações como as anteriores demonstram que 
o controle do porte de armas de fogo ajuda a reduzir da violência homicida.

A violência e os direitos humanos

Os estudiosos da história da civilização e da violência concordam ao afirmarem que o tema da violência se torna 
relevante para uma sociedade, na mesma medida em que nela se desenvolve a consciência dos direitos humanos. A 
violência esteve presente em toda a história da humanidade, aparecendo inclusive na narrativa bíblica, o crime de 
Caim contra seu irmão Abel, mas só existe como problema social em tempos recentes, junto com o aparecimento 
das sociedades modernas. Não há dúvida de que crimes como sequestros e torturas, entre outros, possuem uma 
especial relevância no caso das violações aos direitos humanos e devem ser estudados cuidadosamente.

A primeira carta de direitos humanos foi formulada na Inglaterra durante o século XVII, no chamado Bill of 
Rights, em que foram afirmados os direitos e as liberdades do povo inglês e se restringiu o poder absoluto do sobe-
rano. Posteriormente, os estadunidenses, que acabavam de sair de sua condição de colonos, incorporaram similares 
liberdades e direitos na Constituição Americana, de 1791. Mas, certamente, o documento-chave nesse assunto é a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada durante a Revolução Francesa pela Assembleia Nacional, 
em 1789. Nessa declaração foram estabelecidos os princípios de liberdade e igualdade de todos os seres humanos e 
reivindicados seus direitos naturais e inalienáveis à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. 
(Como nota curiosa, determinada pelas condições históricas da época, a Assembleia rejeitou uma declaração dos 
direitos das mulheres, proposta pela poeta Olympe de Gouges.)59

A atual Declaração Universal dos Direitos Humanos60 foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
em 10 de dezembro de 1948 e nela foram reconhecidos os direitos civis, políticos e sociais da humanidade. No 
campo dos direitos civis, a declaração contempla: a) a liberdade de expressão, de opinião, de associação e de cir-
culação; b) o direito universal à vida, que inclui o respeito à integridade física, a proteção contra a tortura, contra 
as execuções sumárias e o fim da escravidão, e c) o direito de viver uma vida digna, à justiça social e ao bem-estar, 
independentemente de gênero, raça ou nacionalidade.

A Declaração Universal reconhece que na raiz de muitos problemas estão as profundas injustiças e desigualda-
des sociais; daí a necessidade de se formular e implantar uma agenda mínima de direitos econômicos e sociais para 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   504 17/10/2011   13:26:37



505Violência e saúde: o desafio de um problema social nas Américas

toda a humanidade. Essa visão foi seguida por um crescente consenso de que o acesso à educação, ao trabalho, à 
saúde e à justiça fazem parte também dos direitos humanos.

O debate sobre os direitos humanos e, em particular, sobre a proteção da integridade física ganhou força no fim 
dos anos 1970 ao tornarem-se públicas as violações sistemáticas dos direitos dos dissidentes e pelo florescimento de 
uma rede internacional de organizações não governamentais defensoras dos direitos humanos.

Apesar desses desenvolvimentos, em muitas nações as desigualdades continuam crescendo, da mesma forma 
que persistem em alguns países formas de violações graves dos direitos humanos perpetradas por agentes do Estado 
ou por grupos organizados da sociedade: esquadrões da morte, execuções sumárias, desaparecimentos, linchamen-
tos, abusos da força pública e pouco acesso à justiça pela população mais carente.61

Programas de prevenção exitosos

Observatórios criminais

Na América Latina, reconhece-se que a ausência de informação confiável e oportuna é um fator limitante para o 
avanço na identificação da magnitude e das características das diferentes formas em que se expressa a violência, 
bem como o monitoramento e a avaliação de programas e projetos para sua prevenção e controle.

Para suprir essa ausência, foram criados diversos modelos, que buscam melhorar a coleta de informação. Um 
deles é a vigilância epidemiológica, ferramenta de uso comum em saúde pública e entendida como um método 
para o monitoramento contínuo, oportuno e ordenado de eventos ou fatores causadores de doenças ou condições 
de saúde nas populações, a fim de estabelecer respostas adequadas para sua prevenção. Esse método foi aplicado 
igualmente ao estudo da violência e das lesões.

Uma das primeiras iniciativas teve início na Prefeitura de Cali, em 1993, como parte do programa Desen-
volvimento, Segurança e Paz, DESEPAZ,62 dirigido à prevenção e ao controle da violência como um componente 
da gestão pública do prefeito. Posteriormente, baseadas na experiência do DESEPAZ, foram desenvolvidas outras 
experiências entre 1999 e 2001, conduzidas pela Secretaria Departamental de Saúde do Valle del Cauca,63 quando 
foram adaptados os observatórios em 18 municípios do departamento. Mas foi a partir de 2002 que esses sistemas 
de vigilância, denominados Observatórios, tiveram seu maior desenvolvimento na Colômbia, onde o processo se 
consolidou em 24 municípios de nove departamentos, em uma aliança entre o Instituto CISALVA da Universidade 
do Valle e o Programa Colômbia da Universidade de Georgetown.

A metodologia foi introduzida na América Central a partir de 2004, quando a Coalizão Interamericana para 
a Prevenção da Violência, IACPV, sigla do inglês, por meio de sua Secretaria Técnica, com base na OPAS, desen-
volveu o projeto Trabalhando com os Governos Locais na América Central: Plano Piloto para Reduzir a Violência, 
com o apoio financeiro de USAID.64 No âmbito dessa iniciativa, foram estabelecidos observatórios em municípios 
da Nicarágua, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras e Costa Rica, com resultados animadores nos três pri-
meiros países. Cabe destacar que em Honduras foram implementados com êxito um observatório nacional e um 
observatório local na capital do país, que funciona com base na Universidade Nacional Autônoma de Honduras, 
UNAH, com o apoio técnico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e financeiro da 
Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional, ASDI. Adicionalmente, outros organismos de cooperação 
técnica e financeira regional, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, membro ativo da IACPV, 
impulsionaram o desenvolvimento de observatórios de violência e lesões em algumas cidades da Colômbia, da 
Guiana e de Trinidad e Tobago, bem como o projeto de um observatório nacional para o Peru, com o apoio técnico 
de CISALVA nos países mencionados.65,66

Para um adequado funcionamento dos observatórios, é necessário que haja liderança e vontade política dos 
prefeitos que estiveram envolvidos em seu desenvolvimento, além de capacidade técnica em setores como saúde, 
segurança cidadã e trânsito que puderam orientar o desenvolvimento das ações propostas. Foi muito importante 
o acompanhamento contínuo no início da estratégia pelo setor acadêmico, o que permitiu que o problema da 
violência fosse uma prioridade para as administrações municipais e garantisse apoio e suporte técnico a essas 
iniciativas.

Como exemplos de sua efetividade, foram apresentadas três experiências exitosas de ações e políticas desenvol-
vidas por municípios da América Latina a partir de observatórios.
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San Juan de Pasto (Colômbia)

•	 O observatório tem sido um insumo importante para o planejamento do município, já que a informação 
que produz é de consulta obrigatória para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Municipal, docu-
mento no qual se apresenta a gestão que deve desenvolver o prefeito com seu gabinete em todas as áreas 
de sua competência e responsabilidade (saúde, educação, bem-estar, segurança, convivência, economia, 
transporte, etc.). 

•	 O observatório é usado na priorização de territórios para programas de intervenção ou pesquisa por se tratar 
de áreas de alto risco para morte violenta (saúde, educação, trânsito, segurança pública, etc.) e em acordos com 
universidades locais para conduzir pesquisas sobre eventos violentos. 

•	 A informação é básica para o diálogo do prefeito com a comunidade em espaços denominados Conselhos 
Comunitários de Convivência, Segurança e Justiça. 

•	 O observatório é o insumo na estruturação do Plano de Segurança do Município, sob a responsabilidade da 
Secretaria de Governo em conjunto com os órgãos dedicados à segurança pública. 

•	 A partir da informação, foi desenvolvido um programa de justiça alternativa. O prefeito priorizou os problemas 
de jovens, que são as principais vítimas para sua agenda do ano 2007. 

•	 Sobre a questão do trânsito, a informação do observatório foi um insumo fundamental para o desenvolvimento 
de um estudo de mobilidade viária, que visa à reorganização do trânsito da cidade. 

•	 Com base no funcionamento do observatório, foi constituída a Rede Municipal de Intervenção do Suicídio. 
Foi oferecida capacitação aos jornalistas de meios de comunicação em gestão da notícia em casos de suicídio 
e foi criado um conselho municipal (especialistas) para o tratamento da conduta suicida. 

•	 A informação sobre queimaduras com pólvora gerou a expedição de um decreto de proibição de uso de pól-
vora (produção, venda, transporte e comercialização), acompanhado de um programa de substituição de sua 
venda por projetos produtivos em dezembro e no Carnaval, como opção de geração de renda a produtores 
tradicionais e comerciantes de pólvora. 

Santa Tecla (El Salvador)

•	 Recuperação do espaço público para a população, em associação com jornadas de limpeza de paredes e muros 
para remover pichações e símbolos. 

•	 Agilização de processos judiciais e atenção a jovens de gangues e suas famílias. 
•	 Prevenção em colégios e centros escolares para impedir e controlar a venda e a distribuição de substâncias 

psicoativas e outros fatores que geram a violência, por meio de uma estratégia de escola de pais e programas 
de atenção a condutas agressivas nas salas de aula. 

•	 Para prevenção de acidentes de trânsito, foram construídos e equipados miniterminais que acabaram com a 
desordem do transporte intermunicipal. 

•	 Foram realizadas campanhas de educação de trânsito para estudantes e outras iniciativas voltadas para a edu-
cação em deveres e direitos a condutores e pedestres. 

•	 A localização dos acidentes permitiu orientar a colocação de rampas, lombadas, semáforos, passarelas, faixas 
de pedestre e redutores de velocidade, bem como reforçar a sinalização e o controle do tráfego. 

San Miguelito (Panamá)

•	 A informação obtida no observatório permitiu a realização de oficinas especiais de análise impulsionadas pela 
CIPV e conferências internacionais com transferências de experiências regionais (Costa Rica). 

•	 Entre os resultados importantes, foi realizado um Convênio de Cooperação Técnica entre países como Panamá 
e Colômbia e foram obtidos bafômetros para uso exclusivo da área territorial do distrito de San Miguelito na 
prevenção de acidentes de trânsito. 

•	 Após a identificação do alto grau de álcool em vítimas, a prefeitura suspendeu novas autorizações para a aber-
tura de locais de venda de bebidas alcoólicas. 

•	 Ação de prevenção policial nas áreas de maior incidência de violência, durante dias e horas específicas da 
semana e ações preventivas destinadas a grupos de risco, como jovens e crianças. 
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O caso de Bogotá

Em menos de um século, Bogotá deixou de ser um pequeno povoado tradicional para se transformar em uma 
metrópole importante com cerca de 7 milhões de habitantes. Esse processo de crescimento, por múltiplas causas 
(desemprego no campo, grandes migrações de outras regiões, desejos de progresso na capital, deslocamentos pela 
violência, etc.), levou os novos habitantes de Bogotá a se acomodar a uma nova realidade urbana, difícil e estranha, 
na qual não encontram nenhum dos elementos de identificação cultural que deixaram ou abandonaram e, portanto, 
nenhuma guia de apropriação da cidade e de seus códigos.

Em meio a esse ambiente, era normal que todos os cidadãos se convertessem em agentes de violência e em 
vítimas dela: brigavam para passar por uma rua, não respeitavam os semáforos e havia conflitos entre motoristas 
e pedestres, entre pedestres e pedestres e entre motoristas e motoristas. Poucos formavam fila para entrar em um 
ônibus, ninguém se incomodava por jogar lixo na rua, se apropriar de uma passarela, empurrar os demais, fumar, 
provocar confusões, etc. Também eram cometidos crimes contra a propriedade, assaltos, furtos e atentados contra 
a vida: brigas, lesões e homicídios eram ocorrências comuns.

Em meados da década de 1990, a cidade registrou seus índices de mortes violentas mais altos, com taxas de 80 
homicídios por 100.000 habitantes em 1993 e 25 mortes em acidentes de trânsito em 1995.

O prefeito Antanas Mockus, no início de seu governo, em 1995, considerou prioritária a recuperação da segu-
rança e a convivência cidadã e, para isso, estabeleceu uma regulamentação especial, cujos componentes principais 
serão descritos a seguir.67

Observatório criminal

Inicialmente, a cidade realizou um convênio com o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses com o objetivo 
de manter um registro contínuo e georreferenciado das atividades criminosas mais importantes da cidade. Atual-
mente, Bogotá conta com o Sistema Unificado de Informação de Violência e Delinquência, SUIV, do qual fazem 
parte a Medicina Legal, a Polícia e a Prefeitura, que, além de fornecer a informação do crime, adianta as investiga-
ções sobre diferentes temas que afetam a segurança e a convivência.

Institucionalização dos temas de violência e delinquência

Com o propósito de institucionalizar o manejo da convivência e da segurança, foi criada uma assessoria que evoluiu 
para uma Subsecretaria para Assuntos de Convivência e Segurança Cidadã, em 1996. Hoje, um grupo de profissio-
nais está dedicado a analisar essa questão a fim de fortalecer o dia a dia a política pública.

Regulamentação cultural da violência. Lei, moral e cultura

De acordo com o prefeito Mockus, a sociedade colombiana está caracterizada por um alto grau de separação entre 
lei, moral e cultura. Ou seja, verifica-se uma falta de congruência entre a regulamentação cultural do comportamento 
e suas regulamentações moral e jurídica; bem como uma falta de congruência que se expressa como violência, de-
linquência, corrupção, ilegitimidade das instituições, enfraquecimento do poder de muitas das tradições culturais e 
como crise ou fraqueza da moral individual. A convivência cidadã pressupõe, pelo contrário, uma harmonia entre 
os três sistemas reguladores: lei, moral e cultura, que conservam sua diferenciação, mas não há justificativa moral 
para o comportamento ilegal, exceto quando seja considerado que a lei viola princípios éticos universais.

Neste âmbito, desde 1995 iniciou-se uma série de programas, projetos e ações educativas, como o uso de “mí-
micos” para ensinar o respeito às leis de trânsito; a pedagogia do bem comum acima do bem particular; o respeito 
à vida e a rejeição às ações violentas dos grupos armados. Em todas essas ações, a figura do prefeito Mockus foi 
protagonista e ele se tornou o grande pedagogo da convivência.

Fortalecimento institucional. Melhoria da polícia

Com o objetivo de melhorar a ação da Polícia Metropolitana, a administração distrital pôs em prática múltiplas 
estratégias: iniciou um processo de modernização das comunicações, que se traduziu em uma diminuição substan-
cial nos tempos de resposta às solicitações dos cidadãos; começou a ampliação da frota, que duplicou o número de 
patrulhas e motos, o que significou uma maior mobilidade; foram destinados recursos para a capacitação de ofi-
ciais, suboficiais e agentes; foram realizados contratos com universidades privadas para capacitar as forças policiais 
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em temas como direitos cidadãos e a história da cidade; foram reduzidos os cargos administrativos e aumentado o 
patrulhamento das ruas.

A Polícia Metropolitana lançou as Escolas de Segurança Cidadã, onde a comunidade é capacitada em temas de 
segurança para que apoiem as autoridades na prevenção da violência e da delinquência, e impulsionou a criação das 
Frentes Locais de Segurança, organizações integradas de setores e bairros para combater o medo, a apatia, a indife-
rença e a falta de solidariedade diante da ação dos violentos e delinquentes. Foi colocada em funcionamento uma 
nova modalidade do serviço policial, a Polícia Comunitária, cujo objetivo é aproximar o policial da comunidade e 
propiciar uma cultura de segurança cidadã no bairro.

Fortalecimento institucional. Melhoria da justiça

Para melhorar a atenção aos conflitos devidos à intolerância, problemas dentro de casa e entre vizinhos, foram re-
forçadas as Comissões de Família, que passaram de cinco para 20 em 2000; foram criadas 12 unidades de mediação 
e conciliação e várias Casas de Justiça (estruturas localizadas nas comunidades de maior incidência de conflitos, 
onde os cidadãos podem tramitar seus litígios e encontrar solução para diversos conflitos legais) foram colocadas 
em funcionamento.

Para o fortalecimento da justiça punitiva, foi criada uma Unidade Permanente de Justiça, da qual fazem parte a 
Procuradoria Geral da Nação, o Instituto Nacional de Medicina Legal, a Polícia Metropolitana e de Trânsito e uma 
Inspeção de Polícia, aberta 24 horas por dia, onde a Procuradoria e a Medicina Legal definem rapidamente a situa-
ção de pessoas acusadas de crimes. Nessa linha, foi ampliada a capacidade do Presídio Distrital de 450 para 1.100 
presos, em um moderno edifício, e foi implementado em seu interior um programa de ressocialização, que busca 
dignificar o recluso e fortalecer sua autoestima.

Atenção a jovens envolvidos em assuntos de violência e consumo de drogas

Desde 1998, a Administração Distrital elaborou um projeto para a redução dos fatores associados à violência juve-
nil, que já atendeu mais de 20 mil jovens. Nesse sentido, o governo tem atuado sobre temas como a educação, a ocu-
pação do tempo livre dos jovens, a possibilidade de obter renda e a participação juvenil; também realizou atividades 
como cursos de Ensino Médio mais curtos, com ênfase na convivência, para jovens de gangues e quadrilhas em 
processo de reinserção na sociedade, atividades de formação para o trabalho, desenvolvimento de hábitos e compe-
tências básicas, atividades culturais, recreativas e de formação para a gestão de conflitos em instituições escolares.

Recuperação do espaço público e melhoria de locais críticos

O Programa Missão Bogotá se concentrou na recuperação do espaço público e na melhoria dos espaços críticos em 
matéria de segurança e convivência, para o qual, com o apoio da Polícia Metropolitana, definiu e aplicou planos e 
ações para melhorar a segurança e fortalecer os laços que vinculam os cidadãos a seus ambientes comunitários.

Por meio do programa Renovação Urbana, atuou-se na área mais violenta da cidade, conhecida como “O Car-
tucho”, onde eram comercializadas drogas e armas e organizadas atividades criminosas. Essa área se transformou 
no lugar onde eram desenvolvidas atividades criminosas sem que as autoridades distritais e nacionais pudessem 
fazer algo, até que em 1998 foi tomada a decisão de construir ali um parque. Bogotá concebeu e implementou um 
ambicioso plano de melhoria do ambiente público que incluiu a construção de passeios (calçadas), zonas para pe-
destres, ciclovias, parques, bibliotecas públicas e realocação de vendedores ambulantes, entre outras iniciativas. Esse 
investimento teve um valor aproximado de 3.000 milhões de dólares.

Lei Seca e controle do porte de armas de fogo

Durante o governo de Mockus foi estabelecido um limite para a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos 
públicos. Por exemplo, em Cali, proibiu-se a venda de bebidas após as 2h da manhã em dias de semana e 3h da 
manhã durante os fins de semana. Esse regime de horário ficou conhecido por “Lei Seca” e foi amplamente difun-
dido e aplicado por Mockus, que, com frequência, fechava pessoalmente os estabelecimentos na hora marcada.

A Prefeitura de Bogotá expediu um decreto que proibia o porte de armas de fogo durante certos perío-
dos: lei de desarmamento da população civil. Essa medida provocou uma controvérsia judicial sobre se era o 
prefeito ou o Exército Nacional a autoridade habilitada para tal decisão. Os tribunais determinaram que os 
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prefeitos colombianos podem, como responsáveis pela ordem pública, restringir o porte de armas de fogo em 
determinadas situações.

Conclusões e recomendações

A região das Américas é uma das mais violentas do planeta, mas, diferentemente de outras regiões onde predo-
minam casos de violência autoinfligida (suicídios), nas Américas a violência é principalmente interpessoal e se 
expressa por altos índices de homicídios, lesões, sequestros e outras violações dos direitos humanos fundamentais.

Dada a extraordinária diversidade entre os países americanos, é impossível encontrar uma série de recomenda-
ções para reverter a situação de violência social que seja aplicável a todos. Por isso, em vez de buscar uma fórmula 
mágica, é melhor encontrar um método que permita identificar as intervenções necessárias. Esse método, como foi 
descrito, consiste em definir o problema, buscar suas características descritivas, seus fatores de risco e, com base 
nessas informações, projetar as intervenções.

Apesar das grandes diferenças entre os países, existem várias lições que podem ser extraídas das experiências 
anteriores.

Em primeiro lugar, a violência é previsível e o continente americano não está condenado inexoravelmente a 
sofrer. Há intervenções no nível familiar, especialmente na primeira infância, e no nível escolar, que são muito efi-
cazes e apresentam uma relação custo-benefício muito favorável.

Em segundo lugar, a violência possui múltiplas causas, e portanto, as políticas adotadas devem envolver a 
maior parte possível dos diferentes fatores de risco existentes em cada lugar. É possível controlar e prevenir a vio-
lência, mas não existe uma fórmula simples para preveni-la, uma vez que ela é resultante de uma trama complexa 
de interações sociais (fatores de risco) de caráter cultural, socioeconômico e ambiental. As medidas de caráter social 
devem ser acompanhadas de outras de controle e de apoio aos sistemas de justiça e de polícia.

Em terceiro lugar, é necessário haver vontade política das autoridades locais, que devem dirigir e manejar o 
problema e assumir a adoção das medidas de controle que, como no caso da restrição ao porte de armas de fogo ou 
ao consumo de álcool, podem não ser muito populares em dado momento.

Em quarto lugar, os governantes, sejam prefeitos, governadores ou ministros, devem dispor de informação 
oportuna e confiável, que permita monitorar a situação da violência e o crime e avaliar a transcendência das medi-
das adotadas. Os chamados Observatórios de Violência e Crime, que se desenvolveram em alguns países america-
nos, são uma forma prática, eficiente e oportuna de dispor da informação necessária. É necessário dedicar especial 
atenção à tendência observada em alguns lugares ao sub-registro das mortes violentas, especialmente de suicídios 
e homicídios, utilizando vários subterfúgios de classificação.

Em quinto lugar, são de grande importância a continuidade e a permanência dos programas, já que se trata de 
modificar comportamentos, atitudes e realidades inseridas nas sociedades, que não podem ser modificadas da noite 
para o dia. As políticas de prevenção devem se transformar em políticas de Estado, mais do que em programas dos 
governantes da vez, que, por essência da democracia, são volúveis.

Quadro 22.2 Intervenções mais importantes em Bogotá.

•	 Observatório criminal (SUIV). 
•	 Institucionalização do tema da violência. 
•	 Regulamentação cultural da violência. 
•	 Melhoria da polícia. 
•	 Melhoria da justiça. 
•	 Atenção especial aos jovens. 
•	 Recuperação do espaço público. 
•	 Desarmamento da população civil. 
•	 Lei Seca. 
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Introdução: a gravidade do problema nas Américas

Segundo o Relatório Mundial sobre prevenção dos traumatismos causados pelo trânsito,1 os acidentes de trânsito 
são classificados como um problema de saúde pública, pois a cada dia morrem no mundo mais de 3 mil pessoas 

por lesões resultantes do trânsito, que deixam uma média anual de 1,2 milhão de falecidos e aproximadamente 
50 milhões de feridos. Em torno de 85% dessas mortes está concentrada nos países com rendas baixa e média. As 
projeções mostram que, entre 1990 e 2020, essas mortes terão uma queda de quase 30% nos países com renda alta, 
porém aumentarão 80% nos países com rendas baixa e média.

Na América Latina e no Caribe, segundo Kopits e Cropper2 apud Peden et al.,1 a taxa de mortalidade em 2000 
foi de 26,1 mortos para cada 100 mil habitantes, para uma média mundial de 13,0. Na região morrem 130 mil 
pessoas por ano e cerca de um milhão e meio sofrem traumatismo ou ficam parcial ou totalmente incapacitadas 
em consequência de colisões e atropelamentos em vias públicas. As mortes e ferimentos representam um custo 
de US$ 18 bilhões por ano para a região, ao redor de 1,5% do PIB regional.3 A expectativa é de que, entre os anos 
2000 e 2020, haja um aumento de 48% no número de mortes em acidentes de trânsito.2 Nessa última data, se 
alcançaria uma taxa de mortalidade de 31 mortes para cada 100 mil pessoas, o que representaria um pouco 
menos que o dobro da média mundial estimada em 17,4, além de representar quatro vezes a taxa dos países com 
renda alta, estimada em 7,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Ao se analisar a carga mundial de morbidade e 
ferimentos, por não se empreenderem as ações pertinentes, segundo Murray e López,4 prevê-se que, em 2020, as 
lesões causadas por acidentes de trânsito serão a terceira causa responsável por carga, se for usada a cifra anual 
de anos de vida ajustados em função de deficiência – Avad –, perdidos por conta dessas lesões. Em termos gerais, 
a falta de um enfoque sistêmico e sustentável da segurança no trânsito verificada nos países da América Latina 
associa-se a um marcante crescimento da taxa de motorização privada; à insuficiência e inadequação do inves-
timento em infraestrutura de trânsito e em sua sinalização e fiscalização; ao reduzir o controle da operação das 
vias públicas, as quais apresentam problemas de projeto; à precariedade e sobrecarga do sistema de transporte 
público; à crescente exclusão social que aumenta a locomoção não motorizada e o transporte público informal 
mais perigoso em sua operação; ao crescimento e densidade pouco planificadas da ocupação urbana, e a um qua-
dro regulatório incompleto e disperso. 

Neste capítulo serão analisados somente os dados de acidentes terrestres que ocorrem em vias públicas com pe-
destres e com pessoas que circulam em veículos motorizados e não motorizados. Não estão incluídos os transportes 
com metrô, trem, aviões ou embarcações. 

Cinco países foram eleitos para um estudo mais detalhado – Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Equador e 
México –, por apresentarem condições econômicas e sociais distintas, além de diversas experiências recentes no 
sentido de tentar mudar as condições de segurança rodoviária.
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A tabela 23.1 resume os dados de todos os países das Américas e do Caribe. Entre os países mais desenvolvidos, 
o Canadá tem a menor taxa (8,79) e entre os demais (incluindo todas as nações da América Latina e do Caribe) a 
Venezuela tem a mais alta.

Os cinco países eleitos mostram detalhes importantes para uma compreensão do fenômeno.
Nos Estados Unidos, o problema teve início com o enorme e rápido aumento do número de automó-

veis no país. Em 1900, existiam 8 mil automóveis, quantidade que cresceu para 244 milhões em 2006.5 Como 
consequência, as rotas para veículos em 2000 eram vinte vezes maiores que na década de 19206. Na primeira

Tabela 23.1 Taxa de mortalidade ajustada por notificação e por definição, 2007

Categoria segundo  
o tamanho  

da população
País Mortes População Taxa relatada Taxa ajustada1

Mais de 60 milhões
Estados Unidos
Brasil
México

42.642
35.155
17.003

305.826.246
191.790.929
106.534.880

13,94
18,33
15,96

13,94
18,33
20,75

De 30 milhões a 59.999 
milhões

Colômbia
Argentina
Canadá

5.409
4.063
2.889

46.155.958
39.531.115
32.876.047

11,72
10,28
 8,79

11,72
13,73
 8,79

De 15 milhões a 29.999 
milhões

Peru
Venezuela
Chile

3.510
6.218
2.280

27.902.760
27.656.832
16.634.760

12,58
22,48
13,71

21,51
21,81
13,71

De um milhão a 14.999 
milhões

Guatemala
Equador
Cuba
República Dominicana
Bolívia
Honduras
El Salvador
Paraguai
Nicarágua
Costa Rica
Porto Rico
Panamá
Uruguai
Jamaica
Trinidad e Tobago

581
1.801

994
1.414
1.073

974
1.493

845
522
710
452
425
427
350
214

13.353.911
13.341.197
11.267.883

9.759.664
9.524.568
7.106.001
6.857.328
6.127.077
5.603.190
4.467.625
3.991.000
3.343.374
3.339.700
2.713.779
1.333.272

4,35
13,50

8,82
14,49
11,27
13,71
21,77
13,79

9,32
15,89
11,33
12,71
12,79
12,90
16,05

14,74
11,69

8,56
17,33
16,74
13,50
12,61
19,68
14,22
15,40
12,80
12,71

4,34
12,31
15,53

Menos de um milhão de 
habitantes

Guiana
Suriname
Bahamas
Barbados
Belize
Santa Lúcia
São Vicente e Granadinas
Ilhas Virgínia Britânicas

207
90
50
38
68
30

9
6

737.906
457.364
331.278
293.891
287.699
164.924
120.402

23.000

28,05
19,65
15,09
12,93
23,64
18,19
 7,47
26,09

19,92
18,34
14,48
12,25
15,64
17,58
 6,64
21,74

1 Com a finalidade de tornar comprovável a informação fornecida pelos países, a Organização Mundial da Saúde empregou os 
seguintes métodos: a) ajustou em trinta dias o pós-trauma no período de registro para casos fatais e b) utilizou um modelo de 
regressão binominal negativa para corrigir o grau de integridade da informação. Para mais detalhes consultar: htpp://whqlibdoc.
who.int/publications/2009/0789243563848_spa.pdf.
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fase desse crescimento – 1900 a 1930 –, os efeitos negativos aumentaram consideravelmente. Entre 1913 e 1920, o 
número de mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes cresceu de 4 a 5 para mais de vinte, e, entre 1900 e 1930, 
o número de fatalidades aumentou de 1 para 26,7 para cada 100 mil habitantes. Apesar de uma série de esforços, 
em 1937 a taxa de mortes atingiu seu “pico” histórico de 30,8 para cada 100 mil habitantes. A partir de 1966, apenas 
com grandes investimentos (o Highway Safety Act) foi possível uma diminuição considerável da taxa de mortali-
dade, chegando a 15,4 em 2005.7

No caso do Brasil, o problema se agravou muito a partir dos anos 1950, quando teve início a ampliação da rede 
de estradas nacionais e de sistemas viários nas grandes cidades e a instalação da indústria automobilística, com o 
consequente aumento da frota de veículos em circulação. Entre 1950 e abril de 2009, a frota veicular aumentou de 
3,1 para 55 milhões de unidades, a maioria (91%) de autos privados e motocicletas. O índice de motorização foi 
fortemente ampliado e mudou de 17 para 3,4 habitantes por veículo.8

Os dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 1996 e 2005, o número de mortes no trânsito sofreu uma 
queda após entrar em vigor o novo Código de Trânsito (CTB), em 1998, para voltar a subir até 2005 (figura 23.1).

A figura 23.2 mostra que a taxa de mortalidade de pedestres diminuiu e estabilizou, porém aumentou para 
motoristas, motociclistas e ciclistas. A taxa total de mortalidade em acidentes diminuiu de 23 para cada 100 mil ha-
bitantes em 1996, antes do CTB, para perto de 17 para cada 100 mil habitantes em 2000, depois da vigência do CTB. 
A partir de 2001, a taxa começou a crescer e hoje está em torno de 18,5 para cada 100 mil habitantes. Em 2006, 82% 
das mortes ocorridas no trânsito foram de homens. Aqueles com idades entre 20 e 49 anos correspondiam a 64% 
das mortes, ao passo que as mortes de mulheres foram relativas a 48%.

Um problema relevante e grave é o crescimento exponencial das mortes de motociclistas que vem 
ocorrendo a partir do aumento na frota de motos: 1,5 milhão em 1991 para 12 milhões em agosto de 2008.9

No caso do México, a dinâmica da insegurança viária é mostrada na figura 23.3 com dados de acidentes de 
trânsito (AT) em áreas urbanas e suburbanas (ATZUS) e nas rodovias federais (ATRCF). Os dados permitem mos-
trar que os AT registravam alta frequência desde meados dos anos 1970, e a partir de então tendem a aumentar. De 
1975 a 2007, praticamente se duplicaram, passando de 123.035 a 500.083.

Figura 23.1 Mortes em acidentes com transporte terrestre, Brasil
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Fonte: Ministério da Saúde, Datasus (www.ms.gov.br).
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Figura 23.2 Taxas de mortalidade no trânsito, Brasil, 1996-2006
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Fonte: Ministério da Saúde, Datasus (www.ms.gov.br).

Figura 23.3 Dinâmica da insegurança no México

Número de acidentes de trânsito e taxa de crescimento médio anual 
por quinquênio e fases econômicas do México
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Em 2007, os mais de 500 mil acidentes rodoviários registrados provocaram, de acordo com as fontes consul-
tadas, 9.916 mortes (segundo a Secretaria da Saúde, esse número é de 15.343 mortos e, se fossem consideradas 
as mortes trinta dias antes, ele aumentaria ainda mais) e 184.041 feridos. No entanto, esses números, que já são 
alarmantes mostram somente a ponta do iceberg em acidentes nas estradas do México, porque estão incompletos: 
somente são registradas informações dos ATZUS que ocorrem em 60,6% dos 2.454 municípios do México e as 
informações se restringem à rede rodoviária federal, cujo comprimento representa apenas 14%  da rede nacional 
e 42% da rede pavimentada. As taxas de crescimento médio anual (TCMA), calculadas para cada quinquênio, 
mostram padrões distintos de comportamento que apresentam alta correlação com o desempenho da política eco-
nômica nacional, como se pode ver na figura 23.3, na qual se adverte que, em tempos de prosperidade econômica, 
ao aumentar o fluxo de passageiros e de mercadorias, aumenta a exposição aos perigos das estradas e, portanto, o 
número de acidentes, e, em tempos de crise, a TCMA diminui ou cresce a um ritmo mais lento.

Os dados socioeconômicos indicam que, na última década, o crescimento da população mexicana não foi tão 
espetacular como o de sua frota de veículos, a qual duplicou com os efeitos da abertura comercial com os estados 
mexicanos, os Estados Unidos e o Canadá, passando de 12,6 para 26,5 milhões de veículos (contra um crescimento 
de 14% na população, de 92,5 para 105,8 milhões de habitantes). Os acidentes rodoviários também aumentaram de 
forma significativa, de 326 a 427 para cada 100 mil pessoas. Entre os resultados encontrados na análise espacial dos 
acidentes de trânsito no México está a alta concentração territorial tipo Pareto, quer dizer, 80% ou mais dos acidentes 
se localizam em 20% ou menos das cidades, municípios ou em vias urbanas ou estradas (uma analogia com o prin-
cípio de Vilfredo Pareto sobre a distribuição desigual da riqueza entre a população, na qual aproximadamente 20% 
ostentam 80% da abundância econômica, enquanto os outros 80% dividem os 20% restantes da riqueza e têm pouca 
influência política – ver Bruno)10. O Atlas da Segurança Rodoviária do México, lançado em 2004, afirma que uma 
grande porcentagem dos acidentes registrados na rede rodoviária ocorre nas proximidades das áreas metropolitanas 
mais importantes do país, das quais fazem parte muitos dos municípios representados no mapa indicado.

Na Costa Rica, a frota de veículos também mostrou um crescimento sustentado. Nos últimos dez anos foi 
da ordem de 119%, ao passo que o crescimento populacional foi somente de 19%, o que representa uma taxa de 
aproximadamente 2,5 veículos para cada dez habitantes. Essas mudanças de magnitude diversa têm um reflexo na 
diminuição da taxa de mortalidade para cada 100 mil veículos, a qual passou de um valor de 8,16 em 1996 para 
valores em torno de 6,0 em 2006. Nesse sentido, entre 2001 e 2005, as mortes por acidentes de trânsito diminuíram 
cerca de 9% ao ano, tendência que se reverte nos dias de hoje. No que se refere ao total de mortos, apresenta uma 
estabilidade na quantidade anual de 1999 a 2002, em torno de 670 falecidos, e diminui quase 6,5% ao ano até 2004, 
quando volta a aumentar até ultrapassar os 700 falecidos em 2007.

Segundo as taxas de mortalidade mostradas na figura 23.4, a relação do total de mortos para cada 100 mil 
habitantes aumentou de um valor de 12,3 em 1996 para 18,6 em 1999. Essa tendência e a taxa decresceram durante 
cinco anos para valores ao redor de 14 mortos/100 mil habitantes nos anos de 2004 e 2005.

Apesar dos esforços de fiscalização, a partir de 2005 a taxa cresceu até alcançar indicadores ao redor de 16 
mortos/100 mil habitantes em 2007, e em 2008 houve um importante aumento na mortalidade de pedestres. Como 
caracterização mais geral, pode-se mostrar que, apesar das melhorias alcançadas, a magnitude dos acidentes ainda 
é um problema sério, considerando-se os feridos graves e as mortes, entre os quais os jovens são os mais atingidos. 
Nesse sentido, temos que, para o ano em um agrupamento por quinquênio, a maior incidência de acidentes foi 
verificada na faixa etária de 25 a 30 anos com 15,26%, além disso, se for contabilizado o intervalo entre 20 e 35 anos, 
tem-se como resultado 45% de acidentes.

Sobre a distribuição percentual por tipo de veículo, durante 2007, dos 760 acidentes registrados, quase 50% 
foram protagonizados por veículos pequenos, em seguida por ônibus e veículos de carga, e, em terceiro lugar, com 
11%, estão as motocicletas, cuja participação vem aumentando notavelmente, sobretudo no âmbito urbano.

Quanto à distribuição percentual por tipo de acidentes, de todos os acidentes registrados, mais de 50% ocor-
reram devido a colisões, e se evidencia a participação de pedestres ao se ter como segundo tipo o atropelamento, 
com 26% ocorridos por problemas de infraestrutura para pedestres, falta de respeito do condutor e atitude pouco 
cuidados a do pedestre.

No Equador, no ano de 2007 o total de mortes foi de 58 mil pessoas (426 para cada 100 mil habitantes),11 
e mais de 2.600 morreram nas ruas e estradas em acidentes de trânsito, o que significa que a taxa é alta (19,1 
para cada 100 mil habitantes). Em grande parte dessas mortes estavam envolvidos veículos de transporte 
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Figura 23.4 Taxas de mortalidade no local e total, Costa Rica, 1996-2008

Ano População Mortos no local Total de mortos Taxa no local Taxa total
1996 3.398.008 261 417 7,68 12,27
1997 3.464.170 323 530 9,32 15,30
1998 3.525.701 387 630 10,98 17,87
1999 3.587.753 381 666 10,62 18,56
2000 3.938.543 414 670 10,51 17,01
2001 4.008.265 438 668 10,93 16,67
2002 4.045.837 397 673 9,81 16,63
2003 4.075.863 363 623 8,91 15,29
2004 4.159.757 321 585 7,72 14,06
2005 4.325.808 278 616 6,43 14,24
2006 4.401.849 329 681 7,47 15,47
2007 4.476.625 339 710 7,57 15,86
2008 4.551.162 355 725 7,80 15,93
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Fonte: Cosevi, 2006. 

público, seja por falhas mecânicas ou por comportamento irresponsável dos condutores. Com relação à frota vei-
cular, a venda de automóveis manteve-se em expansão durante os últimos sete anos. Apenas no ano de 2003 foram 
vendidos 55.456 veículos e 17.095 motos novos, enquanto em 2007 as vendas foram de 91 mil veículos e mais de 
100 mil motos, mais de US$ 200 milhões, o recorde nacional dos países andinos,12 e, de acordo com os dados de 
venda de veículos novos publicado pelo IHS Global Insight,13 o Equador tem uma das maiores taxas de crescimento 
desses veículos.

Uma das características do país é que as mortes por acidentes nas três maiores cidades representam, em média, 
a terça parte de todas as mortes por essa mesma causa em toda a nação. A tendência no país, entre 2001 e 2007, para 
esse tipo de morte cresce significativamente; em Guayaquil e Cuenca não houve crescimento, e em Quito houve 
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um ligeiro decréscimo. Esse fenômeno nas três cidades poderia ser explicado levando-se em consideração que as 
campanhas educativas e as ações de controle de trânsito estão mais concentradas ali.

Análise das políticas e ações implementadas

Nas Américas, foram implantadas diversas políticas de segurança rodoviária desde o início da motorização em 
larga escala. Na prática, seus resultados foram bastante diversos em função das condições específicas de cada país.

A experiência mais antiga que se tem vem dos países mais desenvolvidos – especialmente dos Estados Unidos –, 
que começaram sua motorização extensiva no início do século XX. Os demais países iniciaram-na principalmente 
após o final da Segunda Guerra Mundial. A maioria dessas nações não teve nenhuma política de segurança rodo-
viária permanente e com resultados muito positivos. Na sequência, serão analisados os casos dos cinco países – 
Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Equador e México – que apresentam uma interessante variação correspondente 
a diferentes condições econômicas e sociais, a condicionantes históricos e distintas experiências recentes no sentido 
de tentar modificar as condições de segurança rodoviária.

A questão dos princípios e prioridades: segurança do trânsito como problema de  
saúde pública

A história dos países desenvolvidos, comparada com a dos países latino-americanos, mostra que, se a sociedade não com-
preende a insegurança rodoviária como um problema de saúde pública, as possibilidades de se promover em mudanças 
significativas diminuem. Isso ocorre porque a compreensão do problema se baseia em conceitos como o custo inevitável 
do progresso ou a questão do erro humano, o que impede a busca e a aplicação de medidas estruturais que reduzam os aci-
dentes. Como aconteceram com os Estados Unidos e os países da Europa, em dado momento da história, várias entidades 
governamentais e não governamentais mudaram sua compreensão acerca do problema e aceitaram a ideia de acidentes 
como um problema de saúde pública, gerando a partir de então um amplo conjunto de ações coordenadas e permanen-
tes. Nos países latino-americanos, essa mudança ainda não ocorreu, mas tem sido dada maior responsabilidade às entida-
des e às pessoas que possuem capacidade para tentar convencer a sociedade sobre a natureza e a gravidade do problema.

 Uma das formas de se aproximar do objetivo é legalizar o conceito de que os cidadãos têm direito a circular com 
segurança, como foi feito no Código de Trânsito do Brasil, em 1998, e como foi proposto na nova Constituição do 
Equador em 2008, que tende a sustentar a responsabilidade pública do transporte, o trânsito e a segurança rodoviá-
ria. A grande força dessa definição é que a sociedade pode se manifestar a favor de ações que visem ao aumento da 
segurança rodoviária – ampliando os recursos utilizados –, e que as autoridades de trânsito passam a ser chamadas à 
justiça no caso de não cuidarem adequadamente da segurança rodoviária, o que é uma forma de pressão muito eficaz.

Fortalecimento institucional

Nos Estados Unidos, o enorme aumento dos acidentes viários nas primeiras décadas do século XX criou um grave 
problema nacional que levou o então presidente Hoover a organizar, em 1924, a I Conferência Nacional de Segu-
rança Rodoviária, que foi seguida por várias iniciativas federais, para criar um conjunto uniforme de leis de trân-
sito. No período entre 1924 e 1934, médicos e trabalhadores do setor de saúde foram convidados a participar de 
um programa nacional, e muitos comitês técnicos sobre segurança rodoviária foram criados. Como essas ações não 
obtiveram o êxito desejado (a taxa de mortes para cada 100 mil habitantes chegou ao nível de 28,6), o presidente 
seguinte (Roosevelt) solicitou a cooperação dos governadores dos estados para diminuir o problema. Em 1936, foi 
organizada a II Conferência Nacional, que propôs reduzir a velocidade dos veículos, melhorar a iluminação e for-
talecer a estrutura dos veículos. Esses esforços também não obtiveram êxito e a taxa de mortalidade alcançou seu 
“pico” histórico de 31 para cada 100 mil habitantes em 1937. Após uma queda ocorrida durante a Segunda Guerra 
Mundial, a taxa voltou a subir e se manteve elevada até os anos 1970.6 Nesse período, ocorreu a transformação mais 
importante na política de segurança rodoviária, quando, em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou o National 
Trafic and Motor Vehicle Safety Act e o Highway Safety Act, leis que, juntas, abriram o caminho para intensificar a 
ação federal com a finalidade de definir padrões de segurança rodoviária para veículos e estradas. Em seguida, houve 
a criação do Bureau Nacional de Segurança Rodoviária, posteriormente denominado Administração Nacional de 
Segurança Rodoviária (NHTSA, em inglês), que passou a deter o poder de definir padrões de segurança veicular.
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Figura 23.5 Taxas de mortalidade no trânsito para cada 100 mil habitantes
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Fonte: NSC (2008) e Dellinger et al. (2007), “A inserção das datas históricas foi feita pelo coordenador do texto”.

Também foram criadas formas de ações coordenadas entre os níveis federal, estadual e municipal, foram instituí-
dos os Departamentos de Segurança Rodoviária nos estados e foram arrecadados fundos permanentes para apoiar 
medidas de segurança rodoviária. Com o apoio de pesquisas sobre a eficácia desses sistemas de segurança, a co-
munidade da saúde pública obteve uma posição de força para pressionar a favor de mudanças. O resultado final foi 
uma grande diminuição nos índices de acidentes e mortalidade, especialmente a partir dos anos 1970 (figura 23.5). 
A estrutura política descentralizada dos Estados Unidos – que concede grande liberdade aos estados – não permite 
uma conclusão sobre os fatores “únicos”. Os dados segmentados, provavelmente, foram os que exerceram maior 
influência sobre as mudanças das taxas de mortalidade.

No entanto, o quadro anterior não se repetiu nos países da América Latina. Em Brasília, por exemplo, as ini-
ciativas implementadas pelo governo federal para melhorar a segurança rodoviária foram sempre muito modestas, 
considerando-se a debilidade das instituições federais, estaduais e municipais. Como antes do CTB de 1998 não 
existia um sistema nacional de trânsito, não havia coordenação entre as nações federais, estaduais e municipais. 
A maioria das tentativas mais ambiciosas de plano nacional de segurança rodoviária falhou em função da falta de 
recursos e de coordenação entre os diferentes níveis de governo. Falharam também pela falta de compreensão do 
problema como uma necessidade de saúde pública e pela visão limitada, mencionada anteriormente, da insegu-
rança rodoviária como “fatalidade”. Em nível federal, a maioria dos recursos foi aplicada somente em programas de 
comunicação sobre “atitudes corretas” e em campanhas publicitárias de curto alcance.

As condições somente começaram a mudar em 1992, quando teve início um movimento civil de pressão sobre 
o Congresso Nacional para que o Código Nacional de Trânsito existente (promulgado em 1966 durante a ditadura 
militar) fosse mudado por já estar claramente defasado em relação à realidade urbana e política do país. De acordo 
com esse código, o trânsito era uma atribuição das autoridades administrativas e policiais dos governos estaduais, 
os municípios eram totalmente destituídos de poder sobre ele. Esse movimento civil foi, em um primeiro momento, 
liderado pela ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) e pelo Instituto de Engenharia de São Paulo. O 
novo código foi promulgado após seis anos de discussão no Congresso Nacional. O CTB de 1998 promoveu pro-
fundas mudanças nos aspectos institucionais do trânsito no Brasil. A primeira definição foi a criação do “Sistema 
Nacional de Trânsito” (SNT), composto por todas as autoridades legais de trânsito (urbano e rodoviário) nos níveis 
federal, estadual e municipal. O “espírito” do SNT foi definido como de cooperação entre todos, o que acabou com 
a centralização existente nos níveis federal e estadual. A transformação mais importante dentro dessa mudança foi 
a “municipalização” do trânsito, quando os prefeitos passaram a deter o poder do planejamento, da operação e da 
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fiscalização (civil) do trânsito em suas cidades. O CTB definiu a autoridade normativa máxima do trânsito no país,  
o Contran (Conselho Nacional de Trânsito), e também seu órgão executivo, o Denatran (Departamento Nacional 
de Trânsito). Definiu também os grupos temáticos responsáveis por reunirem periodicamente representantes pú-
blicos e da sociedade para discutir os aspectos legais, técnicos e de educação e segurança rodoviária. Como os dados 
nacionais não permitem uma visualização da mudança das taxas de mortalidade ao longo do tempo, foi utilizada a 
curva histórica das taxas na cidade de São Paulo (figura 23.6). Os dados segmentados, provavelmente, foram os que 
exerceram maior influência sobre as mudanças das taxas de mortalidade.

No México, apesar de a institucionalização da segurança rodoviária (no contexto da engenharia do trânsito) 
ter início nas primeiras décadas do século passado, somente de acordo com o aumento de acidentes e de mortos e 
feridos, a Secretaria de Saúde assumiu a liderança (anos 1940 e 1950) por considerar que estes geravam graves pro-
blemas de saúde. Nos anos 1970, dado o enorme interesse voltado para os desastres naturais (como reflexo do que 
ocorria mundialmente), os acidentes viários foram relegados ao que indevidamente se qualifica como um “mal 
social”, que se deve aceitar e pagar quando se deseja ter altos níveis de mobilidade e são estigmatizados como  even-
tos inevitáveis ou aleatórios, propiciando um ambiente favorável para que não lhe fosse dada a devida atenção (sem 
dúvida, haveria que se investigar quem propôs e difundiu essas ideias e a que interesses serviram). Por essa razão, 
ainda que o Conselho Nacional para a Prevenção de Acidentes tenha sido criado desde 1971, seu desempenho foi 
muito pobre e até desapareceu, mas voltou a ser estabelecido em 1987 e ganhou forças nos anos 1990, momento em 
que o México enfrentou sérios problemas no âmbito do acordo do Livre Tratado do Comércio, quando os Estados 
Unidos impediram o trânsito fronteiriço de transportadoras mexicanas em seu território, alegando problemas de 
insegurança. Em 2000, foi criado o Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes em Estradas e Rodovias (Cona-
prea) como órgão da Secretaria de Comunicações e Transportes, com pouca relevância até o presente, e algumas 
organizações não governamentais instituíram prêmios para estimular as ações preventivas em matéria de segurança 
do transporte.

Na Costa Rica há uma definição institucional clara com relação à responsabilidade sobre a segurança rodoviá-
ria. O Ministério de Obras Públicas e Transportes (MOPT) da Costa Rica e seus órgãos descentralizados – Conse-
lho de Segurança Rodoviária (Cosevi), Conselho Nacional de Concessões (CNC), Conselho de Transporte Público 
(CTP) e Conselho Nacional de Autoestrada (Conavi) – são os que definem as ações referentes a infraestrutura e 
serviços de transporte, inclusive aquelas vinculadas com a segurança rodoviária. Ainda que o Cosevi seja o órgão 
descentralizado mais antigo em matéria de transporte terrestre, foi criado originalmente para administrar o Fundo 
de Segurança Rodoviária, e não para exercer a administração direta. Apesar disso, foi encarregado do projeto e da

Figura 23.6 Taxas de mortalidade no trânsito de São Paulo, Brasil, para cada 100 mil habitantes

Anos

Ta
xa

 p
ar

a c
ad

a 1
00

 m
il 

ha
bi

ta
nt

es

Criação da 
CET em 1976

Frota de 
veículos
com 
crescimento 
de 10% 
ao ano

Uso obrigatório do cinto
de segurança, 1994

Novo código 
de trânsito, 
�scalização e 
radares, 1997

Frota de motos 
com crescimento 
exponencial

Fonte: Gawryszewski e Jorge (2000) até 1985 e CE T (Companhia de Engenharia de Tráfego) (2009) a partir de 1991.
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implementação de Planos Estratégicos para a Segurança Rodoviária 2001-2005 e 2007-2011 e é um agente funda-
mental para os principais objetivos setoriais do Plano Nacional de Desenvolvimento “Jorge Manuel Dengo Obre-
gón”, 2006-2010. A coordenação de ações, a formulação do orçamento e a discussão de políticas foram criadas em 
coexistência com a Divisão de Transportes do MOPT.

Por fim, o Equador aparece como o mais novo componente entre aqueles que mudaram suas definições institu-
cionais sobre a segurança rodoviária. Na nova Constituição do país, a Comissão Nacional de Transporte Terrestre, 
Trânsito e Segurança Rodoviária é a nova entidade reguladora e alcança independência da influência corporativa 
das pressões dos regulados e dos políticos clientelistas, o que significa um avanço em relação ao passado, pois os 
sindicatos de transporte deixaram de ter representação em sua diretoria, a qual é formada por representantes dos 
governos central (ministros ou seus delegados), provincial (não conselheiros) e municipal (não vereadores), além 
da polícia. O mencionado diretório controlará o conjunto de atividades de regulação e controle do transporte, como 
as escolas de trânsito e os centros de revisão e controle técnico veicular, além de ter sido criado um Conselho Con-
sultivo cujas recomendações não têm caráter vinculativo.

Definições legais

A redução dos níveis de insegurança rodoviária requer leis e regulamentos específicos, além de uma fiscalização eficaz. 
Nos países das Américas, os casos de legislação ampla são raros. A impressão é de que, com frequência, em muitos paí-
ses, existem muitas leis e regulamentos que são dispersos e mal conciliados. A primeira questão importante refere-se 
ao grau de “nacionalização” das leis, ou seja, deve existir um código nacional de trânsito? Nos Estados Unidos, existem 
normas federais, porém os estados têm liberdade para definir normas locais, como no caso da idade mínima para 
dirigir automóveis. Inversamente, no Brasil e na Costa Rica, a maioria das leis é federal e há pouco (ou nenhum) 
espaço para mudanças em nível estadual. Por último, como no caso do México, distintos níveis de competência jurí-
dico-administrativa (federal, estadual e municipal) apresentam um sério problema para harmonizar os instrumentos 
legais relacionados com o trânsito veicular. Por exemplo, cada município pode gerar seu próprio regulamento de trân-
sito e ter conteúdo, vigência e aplicação específica. Esses regulamentos podem apresentar diferenças quanto ao uso 
do cinto de segurança, sanções por dirigir alcoolizado, uso de cadeira para bebês e seguro de danos contra terceiros.

O caso recente mais abrangente de nacionalização das leis de trânsito foi o do Brasil. No campo específico de 
segurança rodoviária, o novo código de 1998 tomou decisões cruciais. Do ponto de vista político e social, o pará-
grafo 4 do artigo inicial define a segurança rodoviária como direito dos brasileiros – associado à obrigatoriedade 
formal dos órgãos públicos, que, entre suas competências, devem assegurá-lo. Isso abriu espaço legal para que as 
autoridades que não cumpram sua obrigação sejam processadas. Outra definição essencial foi a criação do Funset 
(Fundo Nacional de Segurança de Trânsito), constituído principalmente por 5% das multas de trânsito aplicadas 
por todas as autoridades no país. Por fim, o CTB definiu uma estrutura de pontuação de multas – com valores muito 
altos para infrações muito graves – e de pontuação para infrações acumuladas até um limite que leva à suspensão 
do direito de conduzir veículos.

Outra decisão muito importante foi a definição de organizar sistemas de dados, especialmente o Renavam 
(Registro Nacional de Veículos) e o Renainf (Registro Nacional de Infrações), o que tornou possível multar um mo-
torista que cometa infrações em um estado que não seja o do registro do seu veículo. O CTB confirmou a obrigação 
do uso do cinto de segurança para todos os passageiros de automóvel e de capacetes para os usuários de motocicle-
tas; além disso, proibiu o uso do telefone celular. O transporte de cargas perigosas recebeu um capítulo especial.

Outra mudança essencial relacionada com a municipalização do trânsito foi a autorização para que os municí-
pios organizem suas guardas civis de fiscais de trânsito para atuar sobre infrações de circulação e estacionamento de 
veículos. Essa decisão rompeu o monopólio da Polícia Militar e obrigou a coordenação de trabalhos entre as duas 
corporações, uma vez que a segunda permaneceu com o poder de fiscalizar o condutor e as condições do veículo. A 
municipalização do trânsito mudou profundamente o planejamento e a gestão do trânsito urbano no Brasil. Até o 
final de 2008, cem municípios (entre os 5.600 que existem no Brasil) já haviam organizado seus setores de trânsito. 
O importante é que esse conjunto de municípios tem 61% da população urbana e 70% da frota de veículos do país, 
além disso, os grandes municípios já estavam reorganizados. Uma pesquisa realizada pelo sistema de informação da 
ANTP14 (www.antp.org.br) nos municípios com mais de 60 mil habitantes mostrou que 45 mil pessoas trabalhavam 
nos órgãos municipais de trânsito, das quais 60% delas possuía veículos dedicados exclusivamente à operação e 
controle do trânsito, 89% contavam com equipamentos eletrônicos de controle de velocidade e respeito ao semáforo 
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vermelho e 44% possuíam centrais de controle de semáforos, e, por último, 68% dos municípios contavam com 
programas de educação viária.

Na Costa Rica, a Lei de Trânsito de 1993 foi reformada pela Lei no 8696, que entrou em vigor em 23 de dezem-
bro de 2008 e introduziu uma série de mudanças, relacionadas principalmente com:

a) A implantação de um sistema de pontos para todas as licenças de todos os motoristas credenciados, pontos 
estes que vão sendo descontados conforme cometam infrações determinadas na lei; os motoristas que não 
cometerem infrações receberão pontos adicionais, além da possibilidade de recuperar pontos com serviços 
sociais e cursos.

b) A inclusão de um capítulo completo sobre Segurança Rodoviária, no qual se introduz a obrigatoriedade da 
Educação Viária no Ciclo Básico Educativo com o objetivo de conscientizar os futuros motoristas sobre o que 
significa Segurança Rodoviária e Educação Rodoviária, a forma de se conseguir um desenvolvimento paulatino 
de cultura rodoviária integral, além da preparação para se obter a habilitação do ponto de vista teórico.

c) A criação de um sistema unificado de estatísticas que permita contar com uma base de dados mais com-
pleta e verdadeira, por meio da qual poderão ser verificados o número e o tipo de acidentes, o número de 
mortos no local dos acidentes e as mortes ocorridas após os acidentes, conseguindo assim uma estatística 
real e com unicidade entre as diferentes instâncias envolvidas que hoje produzem suas estatísticas de forma 
independente.

d) A classificação como delito penal; dessa forma, podem ser sancionadas as infrações conceituadas como con-
dução imprudente, incluindo a condução com excesso de velocidade, em estado de embriaguez comprovado 
e competição de velocidade (“racha”) entre veículos nas rodovias.

No Equador, a essência da nova lei discutida e aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em meados 
de 2008 tende a apoiar a responsabilidade pública do transporte, o trânsito e a segurança rodoviária, a melhorar a 
qualidade de vida dos equatorianos e dos estrangeiros visitantes e a garantir a livre circulação. Como exemplo disso, 
cabe destacar que tende a proteger os cidadãos e seus bens, colocar o espaço público a serviço das pessoas, garan-
tir a segurança, eficiência e responsabilidade do serviço de transporte público, educar a população em relação ao 
trânsito e à segurança rodoviária, capacitar os profissionais do transporte e administrar as vias e espaços públicos, 
ampliando a participação cidadã. Esses dois instrumentos fundamentais do acordo social permitirão atuar positi-
vamente no alto índice de acidentes que se verifica no país.

Necessidade de informação de qualidade e de indicadores

Informação

Em todos os países das Américas ocorrem problemas com a cobertura e a confiabilidade das informações sobre os 
acidentes de trânsito, porém, nos países em desenvolvimento eles são mais graves. Diante das carências dos sistemas 
de informação, os indicadores disponíveis nacionais são construídos da maneira mais oportunista, aproveitando os 
dados recolhidos para diferentes propósitos por diversas fontes ou para uma população específica.

No México, os dados relacionados com os acidentes rodoviários são obtidos dos registros administrativos de 
diferentes agências públicas – a polícia, a área de transporte, o setor de saúde e a concentração de dados coletados 
pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia, tanto dos eventos letais como dos não letais. Os dados registrados 
são associados com os atributos das vítimas dos acidentes, os danos ocasionados nos indivíduos e sua evolução. 
Informações relacionadas com o ambiente físico e social e, em menor quantidade, sobre o tipo de veículo também 
são incorporadas. É importante destacar que, no México, tradicionalmente, os resultados não letais das lesões eram 
classificados considerando-se somente a natureza das lesões ou do traumatismo. Isto é, das 350 mil pessoas que em 
média são internadas anualmente em um hospital público devido à gravidade das lesões, somente se tinha conheci-
mento de que o dano que apresentavam estava relacionado a uma fratura, amputação, luxação, traumatismo, feridas 
etc., mas não se sabia quantos desses danos haviam sido ocasionados em um acidente de trânsito, em uma queda 
ou em um ato intencional. De fato, a partir de 2003, a Secretaria da Saúde informou que aproximadamente 1,2% 
das altas hospitalares foram por acidentes rodoviários. Em outras palavras, um em cada sete (15,2% do total de altas 
por lesões acidentais ou intencionais (53.200 dos 350 mil mencionados) tem origem em um acidente rodoviário.

De acordo com as estimativas da Pesquisa Nacional de Saúde de 2006, 80% das pessoas que apresentavam uma 
lesão acidental ou intencional procuram os serviços de saúde do setor público e 20%, o privado. O sistema de infor-
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mação ao qual nos referimos (limitado ao setor público) cobre 47% das altas, os números apresentados continuam 
representando apenas 38% das altas por lesões, e ainda que isso não permita generalizar o resultado para todos os 
países, dá uma ideia mais acertada das consequências dos acidentes rodoviários no país.

Outra modificação realizada nas formas de registro associado aos acidentes rodoviários está no atestado 
de óbito. A partir de 2004 existe um espaço para que o médico possa assinalar o lugar onde ocorreu o acidente 
(casa, nome da rua e número, nome da estrada e quilômetro etc.). Como a maior parte dos atestados de óbito 
relacionados com esse tipo de fato é preenchida por médicos legistas, conta-se com um número maior de infor-
mação. A experiência indica que, para que uma mudança em um sistema de informação surta efeito, são neces-
sários pelo menos três anos, e, com isso, os primeiros resultados adequados foram expressos nas estatísticas de 
2006 ou 2007.

Como em outras áreas da saúde pública, as pesquisas com familiares podem diminuir o viés de seleção dos 
registros administrativos, mas não conseguem corrigi-los totalmente, isso se deve tanto à presença de viés de me-
mória dos entrevistados como ao fato de que as pessoas se lembram melhor de eventos mais graves. Em contraste, 
as pesquisas são excelentes fontes de dados sobre os elementos que rodeiam as lesões por acidentes, os fatores de 
risco, os elementos de prevenção passiva e ativa e também os processos seguidos na busca de cuidados médicos e 
seus resultados ou consequências.

Indicadores

Qual é a informação necessária para a prevenção dos acidentes rodoviários? Deve ser um exercício de consulta 
no qual é necessária a liderança de uma das agências interessadas e a vontade das demais em contribuir para a 
construção e a manutenção da reposição de dados. Mais do que isso, é conveniente coordenar esforços e conciliar 
as fontes, pois é muito provável que se encontrem duplicidades na coleta de dados e inconsistências nos resultados 
obtidos. Na prática, o esforço deve gerar um indicador sensível, confiável, consistente e sério.

Se é certo que a taxa de mortalidade, usada também como medida do risco pessoal, é um indicador aceito 
no mundo para efeito de medida e comparação, há que se ter a devida reserva quanto ao seu uso e interpretação. 
Ao falar do desempenho de um país em relação à sua segurança rodoviária, são usadas como medidas com-
paráveis as mortes por veículo, por veículo-quilômetro ou por passageiro-quilômetro. A interpretação desses 
tipos de indicadores pode levar a conclusões ambíguas e, inclusive, errôneas,15 pois, dependendo do caso, os 
resultados produzidos podem ser contrastantes, além do fato de que sozinhos não abrangem todos os fatores 
que permitem uma visão mais adequada e precisa, o que possibilitaria melhor entendimento do problema e das 
ações necessárias. Por exemplo, como ocorre no México, um viés muito característico nas fontes de informação 
relacionadas a acidentes rodoviários é que somente são registrados aqueles que apresentam danos consideráveis 
materiais ou à saúde.

Nesse sentido, o uso da taxa de mortalidade em uma meta setorial e os valores específicos da mesma a serem 
alcançados, às vezes, não parece o mais recomendável em um plano de desenvolvimento, tampouco seu uso como 
único indicador de referência. Portanto, uma importante linha de pesquisa a ser desenvolvida na América Latina 
está relacionada com enfoques mais abertos e sistêmicos para a determinação de indicadores quando se pretender, a 
partir destes, estabelecer um diagnóstico do estado da segurança rodoviária, planejar metas setoriais ou estabelecer 
comparações e análises cruzadas entre cidades e países.

Como exemplo e levando-se em conta a proposta de um índice de Desenvolvimento da Segurança Rodoviá-
ria (RSDI, por suas iniciais em inglês de Road Safety Development Index, projetada por Al-Haji,16 (figura 23.7), 
mostra-se uma abordagem mais integral, considerando-se nove dimensões relevantes e 14 indicadores, a saber: 
a) risco do tráfego: mortos por quantidade de veículos; b) risco pessoal: mortos por quantidade de habitantes; 
c) índice de saúde: combina o índice de gravidade (mortos por acidente) e a expectativa de vida; d) índice de 
educação: porcentagem de alfabetização adulta; e) índice de segurança dos veículos: utiliza os novos veículos 
registrados e a porcentagem de veículos de duas rodas, f) índice do estado das estradas: usa estradas pavimenta-
das e o gasto total por veículos em estradas; g) índice de comportamento dos usuários: utiliza a porcentagem de 
morte em acidentes relacionados com álcool, velocidade e porcentagem do uso de cinto de segurança; h) nível 
de vida: emprega o PIB per capita; e i) urbanização: porcentagem da população que vive em áreas urbanas. A 
seguir, apresenta-se uma figura que ilustra a formulação conceitual do Índice de Desenvolvimento da Segurança
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Figura 23.7 Esquema conceitual do Índice de Desenvolvimento da Segurança Rodoviária
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Fonte: Al-Haji (2007), p. 64.

Rodoviária ou RSDI (Road Safety Development Index), a partir do planejamento de Al-Haji. Note-se que vários 
desses indicadores são considerados no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD.

Planos e programas nacionais

Análise do contexto 

Antes de definir planos e programas, é necessário analisar o contexto social, legal, cultural, político e geográfico 
do ambiente de trânsito em cada país para permitir que as ações definidas sejam mais adequadas e viáveis. Na área 
social, é essencial compreender as características das pessoas envolvidas em eventos de acidentes. Se em países 
com elevado uso de meio de transporte privado, como no caso dos Estados Unidos, o foco principal das ações é o 
motorista do automóvel; nos países com índices mais baixos de motorização, como dos países latino-americanos, 
o foco principal são as pessoas que caminham, usam bicicletas ou transporte público. Na área legal e política, é 
fundamental compreender a estrutura jurídica do país e o grau de liberdade que as autoridades estaduais ou locais 
têm para definir regras e leis. Nos países menores (como a maioria dos países latino-americanos), o poder central é 
naturalmente dominante, assim como em países maiores (como Argentina, Brasil e México) ou de tradição política 
mais liberal (como os Estados Unidos), os poderes políticos são mais divididos entre os níveis federal, estadual e 
municipal, o que acarreta a necessidade de se estruturar ações de implementação compartilhada. Na área cultural, 
é importante compreender o nível de educação e o acesso à informação que a população detém. Nos países mais 
desenvolvidos, a educação universalizada permite formas amplas e sofisticadas de comunicação sobre os problemas 
de trânsito, enquanto nos países com baixa escolaridade essas ações devem ser definidas dentro de um enfoque 
específico e separadas por grupo social. Por fim, as características geográficas da localização dos acidentes devem 
ser analisadas isolando-se os ambientes urbanos dos ambientes rurais. 

Além dessas necessidades elementares, o contexto real e dinâmico de cada país deve ser considerado. Isso 
ocorreu, por exemplo, com o México no início do Tratado do Livre Comércio, estabelecido entre os Estados Uni-
dos, o Canadá e o México, em 1995. Teve grande influência no crescimento da frota de veículos e no aumento do 
transporte de cargas em estradas, e se observa agora no Brasil, onde o rápido aumento da frota de motocicletas 
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ocasionou um aumento exponencial de mortos e feridos dentre os que usam esses veículos. No Equador, o mo-
delo de gestão do transporte urbano, sustentado por uma combinação de um sistema de transporte público de 
massa que opera no limite, o peso que têm o automóvel privado e a alta informalidade na produção do serviço, 
que pouco respeita o conjunto de regras, fez com que na prática se opusesse a qualquer processo de moderni-
zação. Há uma relação de conflito estrutural na atividade do transporte, que contrapõe interesses que o sistema 
legal e institucional até agora não foi capaz de processar e solucionar em favor do interesse geral, pois, para as 
transportadoras, essa atividade representa sua forma de adquirir receita, ao passo que, para os usuários, se trata 
de um serviço público e um direito. Houve uma espécie de “captura” do Estado pelos sindicatos das transporta-
doras e outros interesses vinculados, o que provocou carências, quando não abandonos, em vários aspectos das 
normas básicas de segurança rodoviária.

Planos nacionais

O informe nacional sobre prevenção dos traumatismos causados pelo trânsito1 faz algumas recomendações, a 
primeira delas relativa a “designar um órgão coordenador na administração pública para orientar as atividades 
nacionais em matéria de segurança rodoviária”.

Além dos Estados Unidos, que tiveram programas nacionais de grande transcendência desde 1966, na Costa 
Rica foram realizados planos de segurança rodoviária com mais eficácia em sua implementação. O Plano Nacional de 
Segurança Rodoviária 2001-2005, motivado pelos Ministérios de Transporte e Saúde, foi moldado por decreto exe-
cutivo em março de 2001 e tem como meta principal, durante os próximos cinco anos, reduzir em 5%, a cada ano, o 
número de mortes e deficientes sempre em relação ao ano anterior. Para a execução das atividades previstas, nomeia-
-se uma comissão permanente de alto nível institucional, composta pelos ministros de Obras Públicas e Transportes, 
Segurança Pública, Educação Pública e Saúde e pelos presidentes executivos do Instituto Nacional de Seguros e da 
Caixa Costarriquense de Seguro Social. Essa comissão é presidida pelos ministros de Obras Públicas e Transportes.

As principais funções dessa comissão incluem apoiar ativamente Plano de Segurança Rodoviária, ao promover 
a incorporação do Estado, sociedade civil e área privada; incorporar a matéria de segurança rodoviária como tema 
obrigatório no ensino de primeiro e segundo ciclos; implementar campanhas de segurança rodoviária; elevar os 
padrões do sistema de credenciamento dos condutores; estabelecer maior vigilância e controle nas estradas de alto 
risco; aumentar o controle operacional de condução sob a influência de álcool; promover a construção de obras 
para a proteção de pedestres; estabelecer progressivamente centros de traumatologia e prevenção de acidentes em 
todos os hospitais; vigiar e controlar os requisitos mínimos de circulação para a frota de transporte de carga pesada 
e transporte pago de pessoas e estudantes; fazer os ajustes necessários nos processos de revisão técnica de veículos e 
incorporar o componente de segurança rodoviária em todos os projetos de recuperação, manutenção e construção 
de novas estradas. A comissão permanente de alto nível coordenará o que corresponda aos Conselhos Municipais de 
Segurança Rodoviária, denominados Colosevis, integrado pelo prefeito, autoridades públicas de saúde e represen-
tantes de organizações civis.

Para fortalecer o que foi conquistado com o plano anterior e garantir o bom êxito das ações estratégicas propos-
tas pelo Plano Nacional de Desenvolvimento 2006-2010, o Poder Executivo criou o denominado “Contrato com a 
Cidadania” para o período de 2007 a 2010, que garante o apoio do governo à construção de uma cultura de paz nas 
estradas. O plano apresenta uma visão que propõe o seguinte: a Costa Rica será reconhecida nos âmbitos nacional e 
internacional como um país avançado na implementação de ações em segurança rodoviária que promovem a redu-
ção de mortes por acidentes de trânsito e mudança na cultura rodoviária. Para isso, e com a finalidade de fortalecer 
e aperfeiçoar as medidas aplicadas pelo plano anterior, foi projetado o Plano Estratégico Nacional de Segurança 
Rodoviária 2007-2011. No caso do Cosevi, para efeito de vigência do plano, mostra-se uma estratégia em médio 
prazo ao se estabelecer um indicador para fixar o curso concreto de ação e servir de ferramenta para avaliar se a 
estratégia fixada permite atingir o objetivo final. A vigência é de cinco anos, com uma meta da redução da taxa de 
mortalidade projetada para 2011 em 19% em relação ao ano de 2005. Isso implica passar de uma taxa de 14,24, em 
2005, para 11,53, em 2011, com uma taxa de 12,10 em 2010, ano em que terminam a atual administração e o Plano 
Nacional de Desenvolvimento vigente.

No caso do Brasil, houve uma ocorrência diferente: o sucesso do código de 1998 foi obtido mais pela muni-
cipalização da gestão do trânsito do que pelos planos nacionais definidos. Apesar de sua amplitude e ambição, os 
planos não foram colocados em prática conforme havia sido proposto inicialmente. Isso se deu pelos conflitos po-
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líticos a respeito da responsabilidade pela implementação e captação de recursos financeiros para o órgão nacional 
de trânsito Denatran pelas autoridades econômicas do país, com o objetivo de manter a política de retração dos 
investimentos públicos para diminuir o déficit oficial das contas públicas.

Projetos e ações

Planejamento das ações

Na maioria dos países latino-americanos, o planejamento de ações de segurança rodoviária foi feito de forma frag-
mentada, esquecendo-se várias fases intermediárias, o que reduziu a eficácia do processo. A seleção de intervenções 
no campo da prevenção de lesões por acidentes de trânsito deve ser feita com muito cuidado, de maneira que todas 
as etapas implicadas sejam consideradas e que a avaliação não envolva grandes recursos para sua implementação. 
Um modelo que inclui todas as etapas é mostrado na figura 23.8.

Nos Estados Unidos, as principais ações técnicas que resultaram das definições instituídas em 1966 foram as 
definições de padrões de proteção veicular contra choques e de sobrevivência pós-choques das pessoas, incluídas  
as normas referentes a sistemas de freio, pneus, vidros, faróis, estrutura das portas e sistema de depósito de com-
bustíveis. Essas definições foram complementadas por duas ações gerais de grande importância: a educação para 
o trânsito e a fiscalização, principalmente do consumo de álcool. Inicialmente, no campo da fabricação de veí-
culos, vários aspectos foram modificados e melhorados, principalmente a proteção contra capotagens, freios du-
plos, cintos de segurança, protetor para cabeça e vidros especiais. As pessoas que utilizavam esses novos veículos 
sofreram entre 20% e 40% menos acidentes fatais que as pessoas que usavam os veículos antigos. No campo das 
estradas, as principais modificações foram a criação de acostamentos e refletores centrais, iluminação noturna, 
implantação de postes quebráveis, uso de barreiras centrais e pavimentação áspera. Por fim, estabelecer limites 
nacionais de velocidade diminuiu entre 2 mil e 4 mil as mortes em acidentes por ano, no período de 1974 a 1983.6

No campo das ações institucionais e organizacionais, as grandes vantagens foram baseadas na organização 
de uma rede efetiva de colaboração das autoridades de trânsito. Isso se deu após uma sensibilização geral de que 
a segurança rodoviária era um problema de saúde pública, tendo como líder o Ministério da Saúde e Educação, 
que definiu metas para 1990. Dessa forma, tanto o governo como as entidades civis começaram um trabalho 
permanente de análise e implementação de ações para reduzir os acidentes. Nos anos 1970, o NHTSA foi 
transformado em Ministério dos Transportes e liderou muitos desses esforços e, a partir do novo milênio, passou a 

Figura 23.8 Esquema das etapas que implicam uma intervenção
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Fonte: adaptado de Conpess 3188. Avaliação da transcendência dos programas sociais, 2002.
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trabalhar com 3.500 pessoas com um orçamento de cerca de US$ 26 milhões. Um aspecto importante dessas 
ações foi a identificação de grupos específicos de usuários vulneráveis ou que tinham conduta agressiva, para 
os quais foram propostas medidas específicas. Esforços também foram feitos pela classe médica e por institu-
tos de seguros das indústrias de veículos. Em seu conjunto, estima-se que as ações preservaram 250 mil vidas 
desde 1975.

No Brasil, além da diminuição da mortalidade (figura 23.1), uma forma importante de se analisar o efeito das 
ações é verificando os dados das grandes cidades que detêm bons sistemas de informação (figura 23.9). Observa-se 
que há uma queda constante dos índices nas três cidades, inclusive no período anterior ao código de 1998. Isso 
se explica porque essas cidades já haviam iniciado seu processo de “municipalização” por meio de acordos com as 
autoridades de seus estados e da garantia de recursos humanos e materiais adequados para a gestão do trânsito. 
Foram muito intensas as ações de controle eletrônico de velocidade, de fiscalização com as novas polícias civis e 
municipais e de consertos na infraestrutura de estradas e cruzamentos.

Ações no México

Na reunião de novembro de 2003, o Conselho Geral de Saúde, fundamentado na Constituição Política dos Estados 
Unidos Mexicanos, publicou um acordo no qual foram estabelecidas as seguintes medidas de política sanitária apli-
cáveis em toda a República Mexicana (é importante salientar que as medidas são dirigidas a usuários de veículos de 
motor, e nenhuma a pedestres):

•	 Obrigatoriedade do uso do cinto de segurança aos ocupantes de automóveis de uso público ou privado.
•	 O uso de cadeiras porta-bebês.
•	 A localização de menores no banco traseiro do veículo. 
•	 O uso de capacete protetor para os usuários de motocicletas de uso público ou privado.
•	 Proibir que os condutores de veículos automotores conduzam sob a influência de bebidas alcoólicas, drogas 

ou outras substâncias tóxicas.

Figura 23.9  Taxas de mortalidade no trânsito por 100 mil habitantes, 
São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, 1991-2005
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Fonte: CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) 2008 (São Paulo), Belo Horizonte (www.bhtrans.gov.
br), Porto Alegre (www.eptc.gov.br).
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•	 Proibir o uso de dispositivos de comunicação móvel como rádios, telefones e outros que diminuem a habili-
dade e a capacidade de reação do condutor de um veículo, impedindo a máxima segurança na condução de 
veículos automotores.

A obrigatoriedade do cumprimento da legislação destinada a diminuir alguns dos fatores de risco de acidentes 
de tráfego supõe, no México, a criação de leis que a reproduzem, mas em alguns casos fazem sua própria leitura de 
tais leis. Na prática, são observadas as diferenças entre estados vizinhos no que diz respeito ao consumo de álcool, 
ao uso de capacete, às multas que são impostas e ao ano de publicação da lei estadual. A publicação das leis estaduais 
variou: houve estado que a publicou no mesmo ano, enquanto outros o fizeram quatro anos depois; além disso, a 
vigilância da aplicação no caso do álcool pode ir desde a possibilidade de se cancelar a habilitação, como no estado 
de Jalisco até uma multa mais alta por ultrapassar um farol vermelho sob efeito de álcool, como em Zacatecas, po-
dendo inclusive ser colocado à disposição do Ministério Público. Nenhum dos estados mencionados no exemplo 
contemplou a avaliação dessa intervenção em termos da transcendência desta na diminuição dos anos. Isso é o que 
comumente ocorre nessas intervenções isoladas. 

No México, no campo da educação-informação, desde a década de 1990 foram projetadas campanhas pela 
mídia pelos setores de transporte e saúde. A limitação das campanhas foi no sentido de que constituem campa-
nhas estacionais, isoladas de outras intervenções e sem o consenso entre os setores. O setor educativo, por sua vez, 
incluiu recentemente, nos conteúdos dos livros didáticos do ensino primário, alguns temas sobre prevenção de 
acidentes de tráfego. O denominador de todas essas campanhas e esforços setoriais é que a transcendência não foi 
avaliada. É importante recordar o seguinte:

•	 A educação por meio da publicidade é um componente aprovado de programas de segurança rodoviária que 
combinam intervenções.

•	 A educação é mais efetiva se combinada com a vigilância da aplicação da lei.
•	 O aumento de recursos financeiros nas campanhas de educação pela mídia reduziu as lesões graves e fatais.

No que se refere a intervenções para proteger o pedestre, foram implementadas medidas como a colocação 
de faixas, semáforos para pedestres, uso de radar para o controle da velocidade, espaços para o transporte público 
e, a mais utilizada em cidades como México, DF: a colocação de passarelas. De maneira geral, o emprego dessas 
medidas foi realizado com base em critérios técnicos e não se levou em conta a população à qual se destina. Não 
existe evidência empírica dos efeitos dessas intervenções, e devemos reconhecer que, mesmo que tenham provado 
ser efetivas, essa efetividade depende do contexto a que se aplica. A pesquisa realizada no México permite refletir 
sobre as descobertas de outros autores sobre esse tema, os quais concluem que o pedestre deve ser incluído como 
um elemento fundamental na definição de políticas no setor de transporte, pois tem-se a impressão de que os veícu-
los e o aumento das estradas a serem construídas merecem mais importância que os indivíduos que as utilizam.17,18 
Essa forma de perceber e privilegiar o pedestre, além de influenciar quanto à geração de um ambiente físico mais 
seguro, pode fomentar uma conduta de respeito dos motoristas com os pedestres e de responsabilidade sobre a 
autossegurança entre os próprios pedestres.

Recentemente, a infraestrutura rodoviária de algumas das principais zonas metropolitanas do México foi 
melhorada e houve, por parte dos serviços públicos, a reestruturação de alguns serviços de transporte público ao 
se implementarem serviços similares ao Transmilênio de Bogotá. Pode-se citar, como exemplo, o que se faz na 
Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e León, onde os benefícios que deram origem ao serviço de transporte 
coletivo chamado Metrobús geraram traslados mais seguros, melhoria na imagem urbana e qualidade de vida etc. 
Não resta dúvida quanto ao benefício que o Metrobús está trazendo; entretanto, é importante mostrar que são ne-
cessários projetos de transportes que considerem planos urbanos de longo prazo e a dinâmica dos fluxos – não so-
mente urbanos mas também metropolitanos e, em alguns casos, megalopolitanos, como já ocorre na área central 
do país. Sem dúvida, será necessário começar a gerenciar como possível fator de risco a forma como construímos 
nossas cidades e nossos sistemas de transportes, já que deles se derivam os riscos das estradas e a periculosidade 
de nossas ruas.

Em 2008, o México, por intermédio do Centro Nacional para a Prevenção de Acidentes (Cenapra), ideali-
zou a Iniciativa Mexicana de Segurança Rodoviária (Imesevi), programa multissetorial no qual se conjugavam 
esforços do Cenapra, da Secretaria da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e dos governos 
dos estados com a sociedade civil para combater as lesões, deficiências e mortes causadas no trânsito (Cenapra, 
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2008). Em uma primeira fase, o Imesevi enfoca a condução sob a influência de álcool, o não uso do cinto de 
segurança nem de Sistemas de Retenção Infantil (SRI) como fatores de risco e tem seis elementos estratégicos 
ou componentes (situação atual, comunicação, capacitação, quadro jurídico, controle policial e uso de bafôme-
tros). As cidades piloto nas quais essa iniciativa em prol da segurança rodoviária foi implantada são: Monter-
rey, Novo León, Guadalajara, Jalisco, León, Guanajuato e o Distrito Federal (capital do país); posteriormente, 
pretende-se implantá-la em nível nacional.

Ações na Costa Rica e seus resultados

O gráfico a seguir (figura 23.10) mostra a taxa de mortalidade no local e a taxa total para o período de 1996 a 2005, 
elaborado pelo Cosevi a partir dos dados por ele registrados, com a representação gráfica das principais intervenções 
e programas aplicados durante a vigência do primeiro plano de análise entre 2001 e 2005. Mostra-se também que a 
política de redução da taxa de mortalidade por acidentes de trânsito foi alcançada de forma satisfatória e que a pro-
gramação era reduzir essa taxa em 18% em um período de cinco anos, não obstante a redução alcançada foi de 18,74 
para cada 100 mil habitantes. Segundo o Cosevi,20 essa cifra é incorreta e parece obedecer a uma estimativa da tendên-
cia, mas, na verdade, entre 2001 e 2004, a redução foi de 17,34%,21 ao passo que a taxa foi de 17,01 para 14,06 mortos 
para cada 100 mil habitantes. Em 2005, essa taxa cresceu ligeiramente, atingindo o valor de 14,24 mortos para cada  
100 mil habitantes.

Um aspecto importante dessas estratégias nacionais é o cuidado para que os estados ou as regiões não se dis-
tanciem das ações nacionais acordadas. Isso aconteceu no México, e por isso se observam diferenças entre estados 
vizinhos no que se refere ao consumo de álcool, uso de capacete, as multas cobradas e o ano em que a respectiva lei 
estadual foi publicada, e também no Brasil, com os estados desrespeitando os cronogramas federais de integração 
de seus dados no sistema nacional.

Figura 23.10 Principais intervenções na Costa Rica, 2001-2005, durante o Plano de Segurança Rodoviária

Taxa de mortalidade total e no local para cada 100 mil habitantes 
na Costa Rica 1996-2005
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Fonte: Cosevi, a partir de dados próprios e do Instituto de Estatísticas e Censos (Inec), e a Direção da Polícia de Trânsito (DGPT), Contreras-
-Montoya (2008).
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Ações no Equador

O Pacto pela Mobilidade em Quito

Em setembro de 2007, foi subscrito o Pacto pela Mobilidade no Distrito Metropolitano de Quito, que é um acordo 
social entre diferentes organizações governamentais, privadas e comunitárias, orientado a debater a problemática e 
acordar soluções para a mobilidade. Esse acordo deve ser expresso em um Plano Diretor de Mobilidade, que atual-
mente se encontra em processo de socialização, antes de ser adotado como política da cidade.

Iniciando o Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito (Soat)

A partir de janeiro de 2008, foi instaurada a contratação desse seguro obrigatório como requisito para todos os 
veículos que circulam no território nacional com a finalidade de proteger as vítimas de acidentes causados por elas, 
incluídos os veículos não identificados e os que se encontravam afiliados ao sistema no momento do acidente. 

O que se espera do período pós-constitucional e os desafios

Em primeiro lugar, aproximar os cidadãos das habilidades. Graças à publicação da nova lei, é possível avançar na 
transferência de habilidades para o planejamento e a gestão do transporte, trânsito e mobilidade para as municipa-
lidades das cidades com mais de 150 mil habitantes.

Em segundo lugar, dialogar para resolver os conflitos. No final de novembro de 2008, enquanto os sindicatos de 
transportadoras começaram a falar de medidas de pressão para exigir aumentos de tarifas e modificações na lei para 
reduzir as sanções, o presidente da República ratificou sua postura de diálogo para dar tratamento às dificuldades. 
As mortes por acidentes de trânsito em estradas tornam óbvia a necessidade de se aplicar a lei e manter as mais altas 
sanções a quem continua as desafiando.

A revisão técnica veicular, o programa de renovação e a capacitação

É preciso maior esforço para consolidar a revisão veicular nas cidades onde é realizada (Quito e Cuenca) e impul-
sionar sua instauração em outras cidades. É importante destacar o início do programa de renovação da frota veicu-
lar do serviço público que inclui o “desmanche” (destruição física dos veículos velhos), promovido pelo Ministério 
das Indústrias, que permitirá a modernização de mais de 23 mil unidades de serviço de transporte público até 2010, 
e também a decisão dos envolvidos de atuar nas mudanças relacionadas à cultura rodoviária da população, tanto os 
prestadores de transporte público como os usuários deste.

Conclusões

As considerações sobre as políticas de segurança rodoviária que podem ser aplicadas nos países das Américas devem 
ser iniciadas e deve-se recordar que existem grandes diferenças na história, na cultura e nas condições reais de trânsito 
de pessoas entre os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e países em desenvolvimento, como os demais da 
América do Norte, América Central, América do Sul e do Caribe. Os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos 
desses últimos países necessitam de um tratamento diferenciado para os problemas de segurança rodoviária.22

Os dados existentes permitem ver que as taxas representativas do fenômeno – mortes por 100 mil habi-
tantes – apresentam valores muito elevados (aproximadamente 16) na maioria das nações da América Latina e 
do Caribe e estão muito acima das taxas dos países desenvolvidos (cerca de 2). Entretanto, a história dos países 
desenvolvidos – não somente os Estados Unidos, mas também países europeus – mostra que ações coordenadas 
e permanentes podem mudar profundamente as más condições de segurança rodoviária.

Quando se tenta resumir as condições mais importantes do que se estudou no mundo, duas conclusões surgem 
como fundamentais. A primeira é que uma mudança estrutural na segurança rodoviária somente ocorre se houver 
um esforço coordenado e permanente das autoridades nacionais e locais, com forte participação de entidades da 
sociedade civil. Os casos norte-americano e costarriquenho são mais claros e proporcionaram benefícios de grande 
interesse para os demais países. O caso do Brasil também é fundamental, apesar de que a experiência ainda é vivida 
por todos, ainda não trouxe todos os benefícios esperados. Isso significa que ações isoladas ou sem planificação 
nem coordenação entre os setores públicos e privados envolvidos podem ter efeitos políticos em curto prazo, mas 
normalmente terão resultados medíocres. No México, embora em longo prazo tenham sido realizadas ações insti-
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tucionais setoriais com resultados pobres, parece que a Imesevi (Iniciativa Mexicana para a Segurança Rodoviária), 
que teve início em 2008, dará lugar a mudanças significativas e mensuráveis nessa temática. O desafio é que per-
dure e que não seja abandonada quando necessite do apoio que atualmente se tem de instituições internacionais. 
A segunda conclusão essencial é de que os planos de redução de acidentes devem ter muito claros seus objetivos, 
prazos e metas, que servirão para avaliar seu real efeito e devem contar com a contribuição permanente de recursos 
financeiros.

Ações mais importantes

A experiência internacional e da América Latina mostra que entre as dezenas de ações que podem ser realizadas 
para melhorar a segurança rodoviária, algumas das mais importantes são:

•	 A coordenação das ações: de forma semelhante à compreensão do acidente como problema de saúde pública, a 
organização institucional adequada, sob um forte componente de decisão política de alto nível, é fundamental 
para promover mudanças significativas. Se nos Estados Unidos e no Canadá isso ocorreu há várias décadas, 
nos outros países ainda existe a falta de decisão política e falta de coordenação entre as entidades públicas 
encarregadas do tema, o qual também está relacionado com as visões limitadas sobre o problema, mencio-
nadas anteriormente. Os casos da Costa Rica e do Brasil mostram sinais de mudança, uma vez que melhores 
condições estão sendo preparadas para que haja uma rede coordenada de ação, que possa gerar frutos em 
curto prazo (o que parece que já aconteceu na Costa Rica e começa a ocorrer no Brasil e no México). No caso 
do Equador, existem esforços como a revisão técnica veicular integral, iniciada de maneira isolada em Quito e 
Cuenca, mas que agora estão coordenando as ações interinstitucionais necessárias para a implantação nacional. 
Nos demais casos analisados, essas mudanças ainda não aconteceram.

•	 A criação de espaços multidisciplinares de discussão e proposição, com poderes legais, como no caso de con-
selhos, que unem várias entidades públicas e privadas. Essa experiência foi muito importante na Costa Rica 
(o Cosevi), que aglutina em sua Junta Diretiva o Ministério de Obras e Transportes, o Ministério de Educação 
Pública, a Caixa Costarriquense de Seguro Social, o Instituto Nacional de Seguros e o Instituto Nacional de 
Aprendizagem.

•	 A reorganização física do espaço de trânsito, para garantir a circulação segura de pedestres e ciclistas, que 
inclui a construção de caminhos e ciclovias, a instalação de sinalização eficaz, faixas, pontes e semáforos para 
pedestres.

•	 A adoção, nos planos de desenvolvimento, de enfoques mais abertos e sistêmicos para determinar indicadores, 
quando se pretenda, a partir destes, estabelecer um diagnóstico do estado da segurança rodoviária, propor 
metas setoriais ou realizar comparações e análises cruzadas entre cidades e países. Nesse sentido, a taxa de 
mortalidade em uma meta setorial não deve ser usada como único indicador de referência.

•	 O controle da velocidade máxima dos veículos por meio de instrumentos eficazes como equipamentos eletrô-
nicos ou fotográficos, iluminação noturna, pavimentos ásperos e controle de semáforos.

•	 A fiscalização rigorosa do consumo de álcool pelos motoristas.
•	 A definição de pré-requisitos para se obter a habilitação; adoção de um sistema cumulativo de pontos para 

infratores com multas de valor elevado e possibilidade de retenção ou perda da habilitação para as infrações 
mais graves como excesso de velocidade, consumo de álcool, ultrapassagem no semáforo vermelho e desres-
peito aos pedestres; proibição do uso de celular, uso de cadeiras porta-bebês e sua localização. Fiscalização 
de direção temerária.

•	 O uso do cinto de segurança por todos os passageiros dos autos e do capacete pelos motociclistas e passa-
geiros; apoio para cabeças e vidros especiais; controle da longevidade dos veículos e definição de padrões 
de proteção veicular.

•	 Organização de programas de educação rodoviária adaptados a diferentes idades e classes de usuários.
•	 A organização da revisão técnica veicular por meio de entidades capacitadas e que tenham autonomia para 

tomar as decisões necessárias de conserto de veículos não aprovados nas vistorias, o que já foi efetuado nos 
Estados Unidos, Costa Rica e parcialmente no México e no Equador, mas ainda não se conseguiu no Brasil.

•	 A atuação dos meios de comunicação: é necessário trabalhar para que os meios de comunicação tenham 
informação atualizada e de qualidade para influenciar positivamente, outorgando cobertura preferencial aos 
assuntos da segurança rodoviária; esse ponto foi vital para os Estados Unidos e também para o Brasil nos anos 
iniciais do código de trânsito de 1998.
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•	 A participação de todos os interessados: assim como a decisão política de alto nível é essencial para que se 
atinjam os objetivos de melhoria estrutural das condições de segurança rodoviária, a efetiva participação de 
todos os setores públicos, privados e civis envolvidos com o problema é crucial para que se alcance altos níveis 
de eficácia. Isso foi muito claro no caso dos Estados Unidos e, mais recentemente, na discussão e aprovação 
do novo Código de Trânsito do Brasil e da Nova Constituição do Equador. Somente quando os interessados 
participam dos planos e sua implantação é que é possível buscar resultados importantes.

•	 A atenção para com os mais vulneráveis: uma pergunta importante entre os países da América Latina e do 
Caribe, quando se fala de segurança rodoviária, é: segurança rodoviária para quem? A maioria das interven-
ções para reduzir os problemas dos acidentes de tráfego de veículos de motor foi projetada nos países com 
altas rendas, e, portanto, quase sempre se ignorou os agentes mais frágeis – o pedestre, o ciclista e os usuários 
de transporte público: no México e no Brasil, os pedestres correspondem, respectivamente, a 21% e 28% das 
mortes no trânsito. No contexto do México, grande parte das intervenções para os veículos aumentaram a de-
sigualdade e a vulnerabilidade dos demais usuários. Faz-se necessária uma mudança profunda nas prioridades 
com relação a projetos de segurança rodoviária, observando primeiro os envolvidos mais vulneráveis.

•	 A garantia dos recursos humanos e financeiros: para mudar as condições atuais, é fundamental dispor de recur-
sos humanos e financeiros suficientes para apoiar os programas de ação. Os recursos humanos requerem uma 
formação técnica específica para o trabalho com os acidentes de trânsito, tanto para os engenheiros e fiscais de 
trânsito como para os profissionais da saúde pública. Isso demanda programas permanentes de treinamento. 
Quanto aos recursos financeiros, o desafio é convencer a sociedade de que o problema merece apoio do Estado 
em grande escala. O ideal é dispor de recursos destinados especificamente para a segurança rodoviária, como 
nos casos dos Estados Unidos, do Brasil com o Funset e da Costa Rica, cuja lei de trânsito estabelece como 
obrigação para o Cosevi transferir 10% da arrecadação com multas derivadas das infrações da mencionada lei 
a todos os municípios do país.*
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Introdução

Magnitude do problema

Consequências sanitárias

Há mais de vinte anos existem estudos científicos que demonstram que a exposição à fumaça de cigarro alheio 
causa graves danos à saúde. No entanto, até relativamente pouco tempo, isso não era reconhecido como um 

problema importante de saúde pública, principalmente por causa da aceitabilidade social que o cigarro teve até 
agora. Além disso, a indústria do cigarro concentrou seus esforços para gerar controvérsias nesse tema. Neste mo-
mento, a evidência científica é contundente, como sintetiza o Informativo do Cirurgião Geral dos Estados Unidos 
de 2006: o debate acabou, a fumaça de cigarro alheio adoece e mata.¹

Atualmente, morrem aproximadamente de 5 milhões de pessoas no mundo em consequência do consumo de 
cigarro, cerca de 1 milhão só na região das Américas. As estimativas realizadas nos Estados Unidos mostram que 
o cigarro causa a morte de um não fumante para cada oito mortes de fumantes.² Nesse país, o risco de morte por 
tabagismo passivo é 600 vezes maior que o risco de morte por exposição aos demais contaminantes ambientais 
perigosos combinados.³

No Gráfico 24.1, são enumeradas as doenças para as quais foi demonstrada a relação causal com o tabagismo 
passivo de forma inequívoca.4 Existem muitas outras com evidências sugestivas de causalidade, que estão sob inves-
tigação neste momento e, certamente, logo passarão a integrar essa lista.

Em geral, a exposição à fumaça alheia em casa ou no trabalho aumenta entre 20% e 30% o risco para os não 
fumantes de desenvolver câncer de pulmão e entre 25% e 30% o risco de desenvolver uma doença cardiovascular.5

Consequências sobre a qualidade ambiental

Foram identificados mais de 4 mil compostos químicos na fumaça de cigarro, dos quais pelo menos 250 são tóxicos ou 
cancerígenos. A Agência de Proteção Ambiental e o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos e a Agên-
cia Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, por sua sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde definiram 
a fumaça de segunda mão como um reconhecido cancerígeno humano. O Instituto Nacional de Segurança e Saúde 
Ocupacional dos Estados Unidos (Niosh, por sua sigla em inglês) a catalogou como um cancerígeno ocupacional. 
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Estudos realizados nos Estados Unidos e no Canadá mostram que, se o fumo for proibido no setor hoteleiro, 
será possível conseguir uma diminuição de 90% da contaminação do ar por partículas pequenas e de 95% dos can-
cerígenos presentes no ar.6

Não há um nível mínimo seguro de exposição à fumaça de cigarro alheio, inclusive discretas exposições podem 
ser danosas para a saúde. A única forma de proteger a saúde dos não fumantes são os ambientes livres de fumaça de 
cigarro. As estratégias de separação de fumantes e não fumantes em um mesmo ambiente, ou de limpeza do ar, ou 
de ventilação não são soluções efetivas para proteger a saúde das pessoas7 e, em geral, são estimuladas pela própria 
indústria tabagista.

O mais irônico é que, apesar de muitos dos químico-tóxicos presentes na fumaça do cigarro, tais como o arsê-
nico, o a-benzopireno, o cádmio, o cromo VI, o polônio 210, entre outros, serem reconhecidos e regulados indivi-
dualmente como cancerígenos e tóxicos industriais, a contaminação causada pela fumaça de cigarro nos locais de 
trabalho raramente é considerada.

Consequências econômicas

As consequências econômicas do consumo de cigarro foram amplamente estudadas. O Banco Mundial calcula que, 
nos países de alta renda, o atendimento à saúde relacionado com o cigarro representa entre 6% e 15% do total dos 
custos sanitários anuais.8 Nos países de média e baixa rendas, onde a epidemia ainda se encontra em etapas mais 
precoces, talvez não se tenha consciência do crescimento que isso terá no futuro próximo, ou da carga econômica 
que seus sistemas de saúde enfrentam hoje, e muito menos se sabe sobre os custos econômicos da exposição à fu-
maça de cigarro alheio. No entanto, alguns estudos mostram que os custos relacionados especificamente com esse 
aspecto também são altos.

Uma revisão internacional analisou os efeitos da exposição passiva à fumaça de cigarro e determinou os custos 
econômicos dessa exposição em vários países.9

Populações expostas
De acordo com dados da OMS, mais da metade da população mundial das crianças se encontra exposta à fumaça de 
cigarro.10 As crianças são especialmente sensíveis a essa exposição, pois, comparativamente, absorvem mais tóxicos 

Figura 24.1 
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por unidade de peso. Na região das Américas, os dados da Pesquisa Global de Tabagismo em Jovens11 mostram que, 
geralmente, mais da metade dos jovens entrevistados estão expostos à fumaça de cigarro em lugares públicos.

Além disso, um informativo da Organização Internacional do Trabalho estabelece que o tabagismo representa 
um risco para a saúde e a segurança do trabalho.12 Estudos realizados no Reino Unido mostraram que essa carga de 
risco é maior em alguns setores, por exemplo, entre os funcionários de bares e restaurantes. A evidência científica 
indica rápida e significativa melhora da saúde dos trabalhadores do setor em consequência de políticas ambientais 
livres de fumaça de cigarro.13,14 Estudos recentes realizados na Espanha, onde a legislação é parcial (lugares para fu-
mantes são admitidos), mostram que as melhorias na saúde dos trabalhadores são evidenciadas somente naqueles 
estabelecimentos que proíbem completamente o fumo.15

A situação atual

Em maio de 2003, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou o Convênio Marco da Organização Mundial da Saúde1  
(OMS) para o Controle do Tabaco (CMCT, por sua sigla em inglês). Este é o primeiro tratado internacional de 
saúde pública negociado sob a proteção da OMS, entrou internacionalmente em vigor em fevereiro de 2005 e, no 
momento, mais de 160 países o ratificaram em todo o mundo. Esse convênio contém as medidas que foram de-
monstradas como as mais efetivas para conter a epidemia de tabagismo no mundo e é legalmente vinculante para 
aqueles países que dele fazem parte. A OMS desenvolveu um pacote de ferramentas chamado MPower2  para dar 
assistência aos Estados-membros na implementação das medidas do convênio.

O Convênio Marco, no seu artigo 816 e nas diretrizes para a implementação de tal artigo,17,3  aprovadas pela 2ª 
Conferência das Partes (COP), estipula a necessidade da proteção por lei de todas as pessoas nos locais de trabalho 
tanto públicos quanto privados e em qualquer espaço fechado de uso público.

Os ambientes livres de fumaça de cigarro não apenas protegem os não fumantes, mas também estimulam os 
fumantes a fumar menos ou a abandonar o consumo, torna mais fácil para os ex-fumantes manter a abstinência e a 
“desabituação” do hábito de fumar, desestimulando, portanto, o início do consumo entre os jovens.

Situação na região das Américas
Na região das Américas (em novembro de 2009), 26 Estados fazem parte do CMCT e, deles, quatro – Uruguai 
(2006), Panamá (2008), Guatemala (2008) e Colômbia (2009) – contam com leis nacionais de ambientes livres de 
fumaça de cigarro em todos os locais públicos fechados e de trabalho públicos e privados, incluindo bares, restau-
rantes e afins.

Países como o Canadá, os Estados Unidos e a Argentina não têm legislações federais, mas avançaram em nível 
subnacional. De fato, a população canadense e mais de 50% da estadunidense estão protegidas da exposição à fu-
maça de cigarro.

Dez países da região proibiram fumar pelo menos em dois dos seguintes setores: educativo (sem incluir as 
universidades), sanitário e escritórios públicos.

Se levarmos em consideração as organizações de integração econômica sub-regional, em algumas delas a ques-
tão do controle do cigarro foi incorporada nas suas agendas de trabalho.

No caso do Mercosul, foi criada em dezembro de 2003 uma Comissão Intergovernamental para o Controle do 
Tabaco (CICT), com o objetivo de estimular a ratificação do CMCT por parte dos países-membros e de incentivar 
a implementação e a harmonização das medidas de controle de cigarro.

Na área andina, no ano de 2005, foi estabelecido um Comitê Sub-regional de Luta contra o Tabaco fundamen-
talmente para apoiar a assinatura e a ratificação do CMCT por parte dos Estados-membros. Esse comitê deixou 
de funcionar durante 2008 por ter sido entendido que a obrigação original havia sido cumprida. Os países da área 
andina são membros associados ao Mercosul e continuaram trabalhando em conjunto com a CICT.

Na Comunidade do Caribe (Caricom), em setembro de 2007, na ocasião da Cúpula Regional sobre Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis, os chefes de Estado da região assinaram a Declaração de Puerto Espanha, na qual se 

* Disponível em: <http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html>.
** MPower – acrônimo em inglês das seguintes intervenções: M (monitorar) P (proteger a população da fumaça de cigarro) O (oferecer ajuda 

para o abandono do cigarro) W (advertir sobre os perigos do cigarro) E (fazer que sejam cumpridas as proibições sobre publicidade, promo-
ção e patrocínio), R (aumentar os impostos para o cigarro). Disponível em: <http://www.who.int/tobacco/mpower/en/index.html>.

*** Disponível em: <http://www.who.int/fctc/guidelines/es/index.html>.

*

**

***

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   537 17/10/2011   13:26:41



538 Determinantes ambientais e sociais da saúde

comprometem, entre outras coisas, a apoiar a agenda legislativa para a adoção das medidas relacionadas com o CMCT. 
Na última COP, tanto o Mercosul quanto o Caricom conquistaram status de observadores nessa conferência.

Dentro do Sistema de Integração Centro-Americano (Sica), embora tenha havido avanços individuais em al-
guns dos seus Estados-membros, o tema não foi abordado na agenda sub-regional.

A oposição da indústria tabagista

A indústria tabagista obtém benefícios por meio da comercialização de um produto que adoece e mata as pessoas, 
além de constituir um fator de aumento de pobreza. A promoção direta ou indireta dos produtos de cigarro cola-
borou para a expansão da epidemia do tabagismo, especialmente entre os jovens. Existem elementos que agravam 
ainda mais essa situação devido ao acionamento da indústria tabagista.

Ao longo de várias décadas, a indústria ocultou a verdade com relação aos danos produzidos pelo consumo de 
cigarro: negou seu caráter viciador, gerou controvérsia com relação aos resultados de evidências científicas sérias 
e se opôs sistematicamente às medidas efetivas de controle do cigarro que, em distintos países do mundo, foram 
implementadas. Essa oposição foi colocada em prática por meio de diferentes mecanismos: propor medidas alter-
nativas menos eficazes, oferecer colaboração com as medidas de controle, tentar que sejam aprovadas as normas 
menos estritas quando a adoção de legislação era iminente ou interpor recursos legais contra as normas já estabele-
cidas. Existe uma contradição fundamental entre os interesses da indústria tabagista e as políticas de saúde pública 
que torna necessária a adoção de medidas em nível mundial para se proteger das suas atividades. Os países devem 
estar alerta com a finalidade de identificar de forma precoce as tentativas de enfraquecer as medidas que protegem 
a saúde da sua população.

De acordo com o estabelecido pelo artigo 5.3 do CMCT e pelas diretrizes para a sua implementação aprovadas 
pela COP 3,18 recomenda-se aos países:

•	 Informar sobre a natureza viciadora e prejudicial dos produtos de cigarro, assim como das tentativas de inter-
ferência da indústria tabagista com as políticas de controle do cigarro.

•	 Limitar ao estritamente necessário as entrevistas com representantes da indústria tabagista, garantindo a trans-
parência dessas reuniões.

•	 Recusar qualquer tipo de associação ou acordos voluntários com a indústria tabagista.
•	 Evitar que os diferentes funcionários do governo incorram em conflitos de interesses.
•	 Regular, na medida do possível, as atividades realizadas pela indústria tabagista, compreendidas dentro do con-

ceito denominado “responsabilidade social empresarial” cujo objetivo é melhorar sua imagem como empresa, 
separando-a da natureza letal do produto que vende. Por essa razão, não serão aceitas as contribuições do tipo 
social, financeiro, educacional ou de qualquer outra natureza da parte da indústria tabagista.

•	 Não deve ser dado tratamento preferencial à indústria tabagista, com a finalidade de favorecer ou estimular o esta-
belecimento da sua atividade comercial, por exemplo, por meio da isenção tributária ou de outro tipo de apoio.

•	 A indústria tabagista de propriedade estatal deve receber o mesmo tratamento que qualquer outra tabagista.

Por fim, sabemos que alguns países já estão tomando medidas para controlar a interferência que a indústria 
pretende realizar sobre os programas de controle do cigarro. É assim que, em alguns casos, a ata da reunião com a 
indústria tabagista é colocada na página web do Ministério da Saúde. No caso do Uruguai, as entrevistas solicitadas 
pela indústria são presenciadas por representantes de organizações da sociedade civil vinculadas à luta pelo con-
trole do cigarro. No Brasil, existe a experiência de que as entrevistas com os representantes da indústria tabagista 
são documentadas por meio de atas e gravações.

O papel da sociedade civil na região

O consumo do cigarro como problema multifacetário que envolve todos os agentes sociais requer programas glo-
bais de controle. 

O conceito de programa global refere-se à diversidade de estratégias e de atividades, com um objetivo comum, 
desenvolvidas com um enfoque de integração e de apoio mútuo entre os diversos setores da sociedade. Um exem-
plo disso é a participação e a integração de organizações não governamentais no trabalho de instituições públicas e 
privadas da área de saúde. Numerosos exemplos mostram que reunir esforços gera resultados muito amplos que a 
soma dos resultados individuais. Envolver a sociedade civil é fundamental para se alcançar os objetivos propostos.
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Segundo a União Internacional contra o Câncer (UICC), “a aplicação de programas globais deve se apoiar 
em grandes coalizões que incluem participantes de diversos setores da sociedade”, integrando as novas atividades 
dentro das preexistentes. No entanto, é importante que cada integrante conserve sua própria identidade. Isso é par-
ticularmente importante para as ONGs, que devem conservar a liberdade de atuação e, inclusive, poder estar em 
desacordo com as políticas governamentais, ao mesmo tempo que poderão motivar o sistema político a incentivar 
as medidas do Convênio Marco.

As ONGs demonstraram eficiência nas atividades de promoção que incluem encontros com líderes políticos 
para a aprovação de leis e regulamentações, atrair a atenção dos meios de comunicação para garantir a cobertura 
de temas de prevenção e fazer que pessoas destacadas e formadores de opinião se comprometam para que sirvam 
como modelo na prevenção do consumo de cigarro.

Foi demonstrado que os programas globais para o controle do cigarro reduzem o crescimento do tabagismo e 
melhoram a saúde da população. Esses programas devem incluir ações que busquem:

•	 Sensibilizar a população com relação aos problemas relacionados com o consumo de cigarro.
•	 Obter o apoio da população para conseguir ambientes 100% livres da fumaça de cigarro.
•	 Evitar o início do consumo.
•	 Estimular o abandono.

As opções de ação podem ser agrupadas em função dos principais objetivos: tomada de consciência, proteção, 
prevenção e interrupção. Para que essas ações possam ser colocadas em prática, deverão contar com um padrão 
institucional adequado, com apoio financeiro e com a formação adequada dos envolvidos.

Exemplos bem-sucedidos

O caso do Uruguai
Quando um país se propõe a estabelecer os ambientes livres de fumaça de cigarro como política de saúde, ela se 
introduz em um processo que apresenta desafios importantes. Ao se alcançar esse objetivo, serão provocadas mu-
danças sanitárias significativas, mas também haverá importantes mudanças no comportamento social e no cultural. 
Esses últimos farão parte integral do processo e estarão na base do objetivo alcançado de ter uma população mais 
saudável. Será preciso sempre levar em consideração que o alcance das medidas e as mudanças que serão produ-
zidas por elas serão correspondentes à magnitude do problema sanitário que o cigarro representa para os países.

No Uruguai, o processo de controle do cigarro sofre uma mudança substancial no ano 2000 com a criação da 
Aliança Nacional para o Controle do Tabaco, associação de organismos públicos, privados e ONGs, trabalhando em 
conjunto, em primeiro lugar, pela ratificação do CMCT e depois para a sua implementação. O eixo fundamental foi a 
implantação dos ambientes livres de fumaça de cigarro. No ano de 2004, foi decretado que as instituições de assistência 
sanitária deveriam ser 100% livres da fumaça de cigarro, ao que se somam todos os escritórios públicos no ano de 2005.

Por último, em 1º de março de 2006, o Uruguai passa a ser o primeiro país 100% livre de fumaça de cigarro das 
Américas, decretando que: “todo local fechado de uso público ou toda área laboral, pública ou privada, destinados 
à permanência em comum de pessoas, deverão ser ambientes 100% livres de fumaça de cigarro”.

Antes da entrada em vigência da norma, contou-se com uma etapa preparatória de informação e sensibilização 
que foi fundamental para o sucesso da medida.

Nessa primeira fase, foi realizada uma campanha planejada de informação sobre a epidemia de tabagismo em 
geral, com contatos diários com a imprensa durante os seis meses anteriores à entrada em vigência do decreto. O 
objetivo era preciso e, ao mesmo tempo, ambicioso. Tratava-se de sensibilizar e mostrar como as pessoas convi-
vem com a fumaça de cigarro diariamente e o perigo que isso gera. Além disso, buscou-se fazer que a população 
não fumante entendesse que o fumante, na maioria dos casos, é vítima de uma doença viciadora. Com base nisso, 
decidiu-se que não existiria nenhuma medida sancionada para o fumante.

Durante esse período, foram estabelecidas duas linhas de ação: na primeira, por um lado, houve um diálogo com 
os estabelecimentos comerciais com base no fato de que a entrada em vigência da medida era inevitável e foi infor-
mado que os proprietários do comércio, chefes de escritório, fábricas etc. seriam os responsáveis pelo cumprimento 
da norma, que seriam realizadas inspeções e que, no caso de infração, a multa seria muito alta, dando-lhes, ao mesmo 
tempo, a segurança de que o processo estava regulamentado e de que seria justo; a segunda linha de ação trabalhou 
sobre o agradecimento da população aos fumantes que, a partir da vigência da norma, deixariam de fumar nos lugares 
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fechados. Para isso, foi realizada uma campanha de coleta de assinaturas chamada “Um Milhão de Obrigados”, que 
reuniu mais de 1,2 milhão de adesões em um mês, após o seu lançamento por parte do presidente da República.

Aos seis meses após a implantação dos ambientes livres de fumaça de cigarro, uma pesquisa demonstrou que 
80% da população apoiava essa medida, incluindo os 63% de fumantes, e 92% achavam que a fumaça de cigarro 
alheio é perigosa para aqueles que não fumam.

Existem elementos objetivos que comprovam a mudança da qualidade do ar dos espaços fechados. A medição 
de partículas finas suspensas no ar, antes e depois da implementação dos ambientes livres de fumaça de cigarro, 
mostrou os valores de 210 μg/m³ e de 24 μg/m³ respectivamente.

A partir da entrada em vigor da normativa, foram realizadas inspeções sistemáticas ou em resposta a denún-
cias recebidas. Essa informação é recolhida em um sistema informático, e são aplicadas fortes sanções nos casos de 
infração à norma.

Com consequência do processo exposto, existe hoje no Uruguai alto índice de cumprimento da legislação e que 
agora está sendo extensivo ao controle cidadão.

O caso do Panamá

Em 25 de janeiro de 2008, é publicada na Gazeta Oficial a Lei nº 13, “que adota medidas para o controle do cigarro e 
dos seus efeitos nocivos para a saúde”. Por essa lei, fica totalmente proibido fumar em ambientes de trabalho fechados 
e em outras áreas específicas. O processo de aprovação dessa legislação durou cerca de quatro anos. Durante esse 
tempo, foram colocadas em prática diversas estratégias, muitas delas promovidas por organizações não governamen-
tais ligadas ao controle do cigarro. Os meios de comunicação foram facilitadores da conscientização da população 
panamenha sobre a importância dos ambientes 100% livres de fumaça de cigarro. As caminhadas, os materiais de 
educação pública, as ações educativas com conteúdos integrais para o controle do cigarro que destacaram os danos 
causados pelo cigarro à saúde e ao ambiente, sobre o tabagismo passivo, as evidências científicas obtidas a partir de 
estudos nacionais sobre os problemas de consumo e vício do cigarro em jovens de 13 a 15 anos, as medições ambien-
tais de nicotina em ambientes fechados e, finalmente, as orientações a gerentes de estabelecimentos onde é proibido 
fumar e aos funcionários públicos que devem vigiar o cumprimento da lei (inspetores de saúde, policiais, correge-
dores, entre outros) contribuíram para a aprovação e a aplicação efetiva da proibição total de fumar em ambientes 
fechados e, inclusive, em alguns ambientes abertos destinados à prática de atividades esportivas. 

Com a finalidade de avaliar a efetividade da medida, o Ministério da Saúde – com a assessoria técnica do 
Departamento de Saúde Ocupacional do Roswell Park Cancer de Buffalo, Estados Unidos  – participou do estudo 

Gráfico 24.1  Estudo global do monitoramento do ar: comparação dos níveis de contaminação do ar nos espaços inter-
nos de trabalho em vários países. Resultado do Panamá19
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multicêntrico para medir a contaminação do ar ocasionada por cigarro em diferentes ambientes de trabalho. Esse 
estudo foi realizado em maio de 2008, quando havia sido recém-implementada a proibição de fumar em nível 
nacional, e revelou que os espaços onde é permitido fumar em áreas fechadas em outros países registram níveis 
de toxinas e cancerígenos que são significativamente mais contaminantes que aqueles lugares fechados e abertos 
livres de fumaça no Panamá.19 Portanto, foi demonstrado que as políticas que proíbem o fumo em áreas de trabalho 
público reduzem dramaticamente a exposição à fumaça de cigarro de segunda mão e contribuem para a melhoria 
da saúde do trabalhador e do dono.

O caso do Canadá

“Acredito que ajudo porque dou um rosto ao câncer.

Há muitas estatísticas por toda parte, mas sou uma pessoa e acredito que isso ajuda a fazer 
que todos se deem conta de que o câncer é um problema real!”

Heather Crowe

Heather Crowe, garçonete por mais de quatro anos, que foi diagnosticada com câncer de pulmão, embora nunca 
houvesse fumado, transformou-se no rosto público para a promoção de ambientes sem fumaça de cigarro no Ca-
nadá. A campanha para os meios de difusão que a Saúde Canadá realizou com sua história teve repercussões em 
todo o país e aumentou a consciência sobre os perigos da fumaça alheia.

Em associação com a Physicians for Smoke-Free Canada, organização não governamental de médicos contra 
a fumaça de cigarro, a Saúde Canadá ajudou ainda mais Heather a transmitir sua história para os canadenses. Sua 
coragem e liderança repercutiram nos canadenses e ajudaram a transformá-la em uma defensora da proibição de 
fumar nos locais públicos diante dos encarregados de adotar as decisões em nível municipal, territorial e estadual. 
Como resultado dos seus esforços, os dez estados e os três territórios do Canadá aprovaram agora leis que proíbem 
o fumo em lugares públicos.

Para avaliar o nível de proteção que essas leis conferem, as organizações não governamentais do Canadá criaram dis-
tintos níveis de proibição denominados “ouro”, “prata” e “bronze”. O nível “ouro” proíbe fumar em todos os lugares públi-
cos. No Canadá, 85% dos habitantes vivem em uma jurisdição onde o nível de proteção é o mais alto (ouro) com relação 
à fumaça alheia em locais públicos e 81% estão protegidos tanto nos lugares públicos quanto nos locais de trabalho.20

Considera-se que a Nova Escócia excede o nível de proibição máximo denominado ouro, pois conta com as 
leis mais restritivas a respeito dos restaurantes, bares e o local de trabalho, inclusive foi proibido fumar nos pátios 
externos e, mais recentemente, os habitantes de Wolfville foram os primeiros no Canadá a proibir o fumo em au-
tomóveis onde haja crianças.

Os estados de Terranova e Labrador, New Brunswick, Quebec, Ontário, Alberta e Colômbia Britânica estão 
protegidos no nível ouro pela sua proibição de fumar em todos os restaurantes, bares e locais de trabalho. E, recen-
temente, Ontário tornou-se o primeiro estado a proibir o fumo nos automóveis nos quais haja passageiros jovens.

No Canadá, estima-se que até 830 mortes possam ser atribuídas à fumaça alheia a cada ano.21 Os esforços 
combinados do governo federal e dos governos estaduais e territoriais com as comunidades, as organizações que 
promovem esse tema e os interessados diretos da saúde pública continuam zelando para que os canadenses estejam 
protegidos dos perigos da fumaça alheia.

O caso da Argentina

Em meados de 2003, o Ministério da Saúde da Argentina colocou em prática, em nível nacional, um programa integral de 
controle do cigarro, de acordo com as orientações do Convênio Marco da OMS para o Controle do Tabaco (CMCT).

O governo nacional realizou campanhas para sensibilizar a população sobre os efeitos do tabagismo passivo e 
promover os ambientes 100% livres de fumaça. Durante o ano de 2004, foi iniciado um processo de capacitação de 
recursos humanos de organizações não governamentais e, um pouco mais tarde, de equipes estaduais com o propósito 
de estabelecer programas de controle do cigarro e de ambientes livres de fumaça em todos os estados da Argentina.

A legislação de controle do cigarro na Argentina avançou em níveis estadual e municipal. Sete estados da Argen-
tina – Santa Fé (2005), Córdoba (2006), Tucumán (206), San Juan (2007), Neuquén (2008), Mendoza (2008) e Entre 

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   541 17/10/2011   13:26:42



542 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Rios (2009) – contam com legislação vigente para ambientes 100% livres de fumaça, 
deixando claro, portanto, que é proibido o fumo em espaços fechados de uso público 
(incluindo bares, restaurantes, centros de compras etc.), sem a admição de espaços 
para fumantes e não fumantes.

Entretanto, as duas últimas mencionadas consideram exceções a essa proibi-
ção os centros de saúde mental, os centros de detenção penal e de contravenção, 
os salões de festas quando utilizados para eventos privados, os salões de jogos e 
os cassinos.

Outras três jurisdições estabeleceram ambientes livres de fumaça também 
com exceções, mas, além disso, permitiram locais onde se pode fumar em certos 
espaços públicos fechados. É o caso da Cidade de Buenos Aires (2006) e dos esta-
dos de Catamarca (2009) e Buenos Aires (2009). Embora nessa categoria pudes-
sem incluir Rio Negro, o cumprimento dessa norma tem sido parcial.

O período entre a sanção e a regulamentação das leis até a plena vigência da 
proibição de fumar nos ambientes públicos foi o tempo empregado para realizar o 
processo de informação à população e aos proprietários dos locais de uso público, 
porém esse processo foi diferente em cada estado.

Sancionadas as normas, no momento de serem colocadas em prática, foram 
suscitadas controvérsias que adquiriram status público. As principais reclamações 
vieram do setor de hotelaria, bares e restaurantes cujas câmaras se mobilizaram 
rapidamente e, muito no início da vigência das medidas, denunciaram as dificul-
dades para fazer cumprir a norma e as graves perdas econômicas.

Um estudo realizado em 2007 com base nas vendas registradas em bares e 
restaurantes de todo o país mostrou que o impacto da legislação nos quatros estados pioneiros (Santa Fé, Tucumán, 
Córdoba e Cidade de Buenos Aires) não diminuiu as vendas.22

Tanto em Córdoba como em Santa Fé e na Cidade de Buenos Aires, houve pedidos de amparo apresenta-
dos à justiça por parte de proprietários de locais e outras pessoas. A isso foi acrescentada uma demanda pela 
inconstitucionalidade apresentada em 2009 por uma das indústrias de cigarro multinacionais contra o estado 
de Santa Fé.

No entanto, as entrevistas mostram que o consenso dos cidadãos sobre essas medidas foi muito alto, e este foi um 
fator fundamental que permitiu o alto cumprimento das normas, levando em consideração que os mecanismos de con-
trole utilizados foram distintos conforme o estado. Fortalecer o controle e assegurar o cumprimento é um dos desafios 
atuais da política de saúde, especialmente nos estados que sancionaram a legislação recentemente. Outros dos desafios 
são a ratificação do Convênio Marco e a sanção de uma legislação nacional de acordo com esses requerimentos.

O caso do Brasil

Desde 1989, o Ministério da Saúde do Brasil coordena um conjunto de ações nacionais que constituem o Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), sendo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) o órgão que vem im-
plementando esse processo.

Em novembro de 2005, o país transformou-se em um Estado integrante do Convênio Marco para o Controle 
do Tabaco (CMCT) e, nessa perspectiva, o governo brasileiro comprometeu-se a implementar as medidas desse 
tratado, assim como fortalecer medidas que já vinha incentivando.

Quanto à proteção da população a respeito dos riscos do tabagismo passivo relacionados com o artigo 8 do 
CMCT, o Brasil ainda está em dívida. Apesar de ter registrado um grande avanço na legislação federal para o con-
trole do cigarro, a Lei Federal nº 9294/96 está defasada com relação às melhores práticas preconizadas pelo Convê-
nio Marco para o Controle do Tabaco, pois ainda permite áreas reservadas para fumar.

A legislação delega aos municípios o papel de fiscalizar o cumprimento da lei por meio da sua autoridade sani-
tária, embora ainda poucos municípios tenham assumido esse papel. Segundo tudo parece indicar, um dos fatores 
é a inexistência de um padrão ou protocolo para a fiscalização das áreas reservadas aos fumantes. Na prática, existe 
uma gama de interpretações sobre o que é uma área adequada em termos de ventilação e renovação do ar como 
indica a lei, gerando um baixo índice de cumprimento.
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Os termos da legislação também permitem que a indústria do cigarro aconselhe os setores de entretenimento 
sobre a adoção de medidas de ventilação consideradas ineficientes para proteger a população dos riscos do taba-
gismo passivo, sobretudo para os trabalhadores desses setores, que passam grande parte da sua jornada de trabalho 
inalando os elementos tóxicos da fumaça de cigarro ambiental.

Esse cenário levou a Comissão Nacional para a Implementação do Convênio Marco para o Controle do Tabaco 
(CONICQ) a elaborar, no ano de 2007, um Projeto de Lei que propõe uma emenda ao artigo 2 da Lei nº 9294/96 no 
sentido de proibir totalmente o ato de fumar em lugares fechados de uso coletivo, tanto públicos quanto privados. 
A aprovação desse projeto de lei não aconteceu até o momento (março de 2009).

Por outro lado, devido a uma mobilização nacional coordenada pelo Programa Nacional de Controle do Ta-
bagismo e pela sociedade civil organizada, alguns estados e municípios anteciparam e aperfeiçoaram a sua própria 
legislação no sentido de proibir totalmente o ato de fumar em locais de uso público. É o caso do município do Rio 
de Janeiro e do Estado de São Paulo.

No entanto, isso também é um grande desafio, uma vez que a indústria do cigarro e os seus associados buscam, 
por meio de ações judiciais, impugnar qualquer medida desse tipo no âmbito estadual ou municipal, usando como 
argumento as limitações constitucionais dessas iniciativas. No caso do Rio de Janeiro, em maio de 2008, foi publi-
cado o Decreto Municipal nº 29284/2008 proibindo fumar em todos os espaços públicos. Apesar do amplo apoio 
da sociedade e da mídia e da divulgação por parte do Inca de resultados de estudos que mostravam o número de 
mortes de não fumantes por tabagismo passivo no Brasil, assim como do seu custo, várias ações judiciais foram 
promovidas por organizações patrocinadas pela indústria do cigarro contra esse decreto. Uma parte das sentenças 
dessas ações foram ganhas pela indústria do cigarro e outras ainda não foram resolvidas.

O argumento daqueles que se opõem a essas medidas é de que ela é inconstitucional, porque uma lei municipal 
não pode ser mais restritiva que uma lei federal. Outros juristas interpretam que, no caso da adoção de medidas de 
proteção da saúde e do meio ambiente, os municípios têm o direito de ser mais rigorosos na sua legislação.

Em 2009, o Ministério da Saúde tem-se empenhado para conseguir a aprovação dos projetos de lei em nível 
federal que buscam modificar a Lei nº 9294/96, eliminando as áreas reservadas para fumar em espaços fechados de 
uso público.

Espera-se que, com isso, os municípios possam cumprir mais facilmente a sua responsabilidade de proteger 
seus cidadãos, especialmente os trabalhadores de bares, restaurantes e casas noturnas, e garantir a fiscalização do 
cumprimento de uma lei que determina que os recintos coletivos sejam 100% livres de fumaça.

O caso de Nova York

O programa integral de controle do tabagismo do Departamento de Saúde da Cidade de Nova York empregou um 
plano de cinco pontos integrado por tributação, legislação, interrupção, educação e avaliação compatível com o pa-
cote de medidas de controle do cigarro de seis políticas, chamado MPower, estabelecido pela Organização Mundial 
da Saúde no ano de 2008.

Para proteger as pessoas da fumaça do cigarro, a Cidade de Nova York promulgou a Lei sobre o Ar sem Tabaco 
em 2002. Essa lei, que entrou em vigor em 30 de março de 2003, transformou praticamente todos os locais de tra-
balho na cidade, incluindo mais de 20 mil restaurantes e bares, em locais sem cigarro. Ela confere proteção tanto 
aos trabalhadores quanto aos empregadores, incluindo os residentes locais, visitantes e quase um milhão de pessoas 
que se deslocam para trabalhar na Cidade de Nova York, mas que vivem em outro lugar.

Antes da promulgação dessa lei, o Departamento de Saúde da Cidade de Nova York e outros lançaram uma 
campanha educativa para conseguir apoio e comunicar as mensagens-chave por meio de convocação de reuniões 
com os legisladores, os donos de empresas e o público em geral para apresentar dados probatórios da eficácia das 
leis de proibição de fumar e responder aos motivos de preocupação manifestados pelo público. A formação de 
coalizões eficazes e do trabalho com os parceiros locais apoiadores foram fundamentais para o sucesso da apro-
vação dessa lei. O discurso público sobre a sua aprovação na Cidade de Nova York concentrou-se em dois temas 
fundamentais: primeiro, que as leis do local de trabalho sem fumaça de cigarro salvam vidas; e, segundo, que não 
prejudicam os negócios.

Uma vez promulgada a lei, sua aplicação se concentrou nos donos de empresas, não nos fumantes. O governo 
da Cidade de Nova York forneceu diretrizes claras para os donos de empresas, explicando os elementos da lei, 
incluindo a proibição de cinzeiros e a colocação de avisos em lugares visíveis. O cumprimento da lei prosseguiu ri-
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gorosamente, no princípio, centrado na educação em vez de castigo e, depois, na aplicação de sanções mais estritas 
no caso de violações repetidas.

Para demonstrar os resultados dessa lei, a Cidade de Nova York publicou um exame dos seus efeitos econômi-
cos e sanitários durante o ano.23

Na atualidade, há menos nova-iorquinos fumantes, e um número maior deles tem lares sem cigarro. Em 2008, 
80% dos não fumantes e 42% dos fumantes na Cidade de Nova York tinham lares sem cigarro, em comparação com 
os 70% dos não fumantes e os 27% dos fumantes no ano de 2002.

Por outro lado, a citada lei não prejudicou os negócios da Cidade de Nova York. De fato, desde a sua intro-
dução, o emprego nos restaurantes e bares aumentou 18%, a arrecadação tributária nos restaurantes e nos bares 
aumentou em 66% e o cumprimento da lei foi de 97% ou mais.

A evidência a favor dos ambientes livres de fumaça de cigarro

Com relação aos benefícios da implementação dos ambientes livres de fumaça de cigarro, à medida que mais países 
vão se somando à sua adesão, mais e mais evidência científica a seu favor vai sendo gerada.

Impacto sanitário

Vários países e jurisdições que aprovaram leis de ambientes livres de fumaça de cigarro comprovaram que os efeitos 
disso sobre a saúde podem ser rapidamente percebidos.

Estudos realizados nos Estados Unidos24,25 e na Itália26 mostraram a diminuição significativa da incidência 
do infarto agudo do miocárdio (IAM) depois da implementação das regulamentações de ambientes 100% livres 
de fumaça de cigarro. Estudos na Irlanda27 e na Escócia28 sobre a saúde respiratória dos funcionários de bares e 
restaurantes mostraram uma clara diminuição do aparecimento de sintomas respiratórios nesses trabalhadores e o 
aumento da sensação de bem-estar.

 O estudo realizado na Espanha mostra que, nos lugares 100% livres de fumaça de cigarro, os sintomas respi-
ratórios nos trabalhadores do setor da hospitalidade diminuíram 72% e os níveis de cotinina na saliva (marcador 
biológico da exposição à fumaça de cigarro) diminuíram 55,6%.

Impacto econômico

Como foi analisado anteriormente, o argumento mais utilizado pela indústria tabagista para pressionar os governos 
para que esse tipo de medidas não seja implementada é o das perdas econômicas no setor de hotelaria, restaurantes 
e entretenimento em geral. Em 2002, Scollo29 e colaboradores fizeram uma revisão de todos os trabalhos publicados 
que mediam o impacto econômico das medidas de ambientes livres de fumaça nas arrecadações desse setor. As 
descobertas desse estudo mostram que os trabalhos que estão mais bem planejados, que mediam os lucros com 
medidas objetivas de arrecadação, e foram publicados em revistas com revisão de pares, não mostravam perdas, 
ou inclusive mostravam certa melhora nas arrecadações do setor. Sistematicamente, todos os estudos que apresen-
tavam perdas haviam sido financiados pela indústria tabagista. Pesquisas realizadas na Argentina e no Uruguai 
mostraram também que não haviam sido registradas perdas econômicas no setor de hotelaria depois da aplicação 
da legislação de ambientes livres de fumaça de cigarro.30

É necessário considerar que, diferentemente de outras situações que são enfrentadas no campo da saúde pú-
blica, a epidemia de consumo de cigarro é fomentada e mantida por uma indústria multinacional, que continua 
colocando seus lucros acima da vida e da saúde da população.

Recomendações

As linhas de intervenção futura no campo de controle do cigarro estão claramente delineadas pelo CMCT e pela sua 
implementação pelo pacote MPower. Particularmente no que se refere às políticas de ambientes livres de fumaça 
de cigarro, o caminho está marcado pelas diretrizes da COP para a implementação do artigo 8 do convênio, assim 
como das recomendações normativas da OMS para a proteção da exposição à fumaça de cigarro alheio.31 É essen-
cial que mais países protejam suas populações contra os efeitos do fumo passivo. De acordo com os documentos 
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citados, assim como com as experiências bem-sucedidas analisadas anteriormente no capítulo, os princípios funda-
mentais para implementar essas políticas são:

•	 A proibição de fumar deve ser completa para conseguir que um ambiente fechado seja totalmente livre de 
fumaça. Não há nível inócuo de exposição à fumaça de cigarro.

•	 Todas as pessoas têm de estar protegidas, motivo pelo qual todos os locais de trabalho internos e lugares pú-
blicos fechados devem estar livres de fumaça de cigarro.

•	 A política de ambientes livres de fumaça de cigarro deve ser estabelecida por lei, pois as políticas voluntárias 
se mostraram ineficazes. A legislação deve ser simples, clara e de cumprimento obrigatório.

•	 É necessário um bom planejamento e recursos adequados para a aplicação e observância da legislação.
•	 A sociedade civil tem um papel decisivo na hora de apoiar e assegurar o cumprimento das medidas e deve 

participar como parceira ativa no processo de elaboração, aplicação e observância da legislação.
•	 É preciso vigiar e avaliar a aplicação, a observância e as repercussões de uma legislação de ambientes livres 

de fumaça de cigarro. Isso deve incluir a vigilância das atividades da indústria tabagista que enfraquecem a 
aplicação e a observância da legislação.

•	 É necessário manter a vigilância e, em caso de necessidade, ampliar e fortalecer a proteção da exposição à 
fumaça de cigarro por meio da promulgação de novas leis, modificação das vigentes, melhoramento da obser-
vância e outras medidas que reflitam os novos dados científicos e as experiências extraídas dos estudos de caso. 
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25
Emergências ambientais tecnológicas e 
desastres naturais

Edson Haddad
Pablo Aguilar
Jorge Luiz Nobre Gouveia

Introdução

As emergências e desastres podem afetar o ambiente, contaminando distintos meios, como a água, o ar, o 
solo e a biodiversidade; afetar as atividades cotidianas e causar doenças, incapacidade e morte; interromper 

a continuidade e a qualidade de serviços financeiros, do comércio, de energia, das comunicações, do transporte, 
de água, de gestão de resíduos, dos alimentos, da educação e da saúde; suspender a capacidade de pagamento; 
aumentar a morosidade; empobrecer a população afetada; afetar a condução política com possíveis efeitos sobre a 
governabilidade, a transparência, a participação e a inclusão social; gerar conflitos e afetar a segurança, os hábitos 
e os costumes de culturas ancestrais e a convivência pacífica entre cidadãos ou classes sociais, criando situações de 
violência e insegurança; em suma, geram perdas para os indivíduos, as famílias, a sociedade e o Estado e chegam a 
afetar gravemente o desenvolvimento das nações.

Desde 1998, o Centro Colaborador da OMS sobre Pesquisa em Epidemiologia dos Desastres (Cred) mantém 
uma Base de Dados sobre Emergências (EM-Data), que tem o objetivo de servir a ação humanitária nacional e 
internacional e está voltada para o apoio à racionalização da tomada de decisões em situações de desastre. Nos 
registros de mortalidade por desastres e impacto econômico do EM-Data,1 é possível observar que, de 1980 até a 
atualidade, ocorreram desastres com um impacto econômico cada vez maior, como os furacões Mitch e Katrina e 
o terremoto Kobe; ao passo que, de forma inversa, de 1960 até a atualidade, ocorreu uma diminuição significativa 
do número de pessoas mortas por desastres, e o número de afetados e feridos aumentou. Desastres como o tsunami 
que atingiu a Indonésia em dezembro de 2004 romperam essa tendência e causaram 165.708 mortes, ou seja, três 
vezes mais mortes que o esperado por todos os desastres naturais para esse ano em nível global.

No princípio de 2010, o Haiti sofreu o desastre mais devastador da sua história quando um abalo sísmico 
superficial (7.0 na escala Richter), de magnitude não registrada nos últimos duzentos anos nesse país e cujo epi-
centro estava localizado a 20 quilômetros da capital, causou a morte de 217 mil pessoas e deixou aproximadamente 
300 mil feridos. O impacto econômico superou 100% do produto bruto interno. A destruição de grande parte de 
Porto Príncipe reduziu severamente a capacidade do governo haitiano ao colapsar a maioria dos edifícios públicos, 
entre eles, o do Ministério da Saúde. As condições de água e saneamento foram agravadas e, após um mês do 
desastre, apenas 5% da população afetada tinha acesso a latrinas.

Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile foi sacudido por um terremoto cuja magnitude (8.8 na escala Richter) 
não era registrada nos últimos cinquenta anos nesse país. Esse mesmo desastre, embora três vezes mais profundo 
que o do Haiti, e a cerca de 330 quilômetros da capital, deixou aproximadamente 660 mortos e desaparecidos 
e um número não determinado de feridos. Segundo estimativas preliminares, o impacto econômico poderia 
chegar a 5% do PIB do país. O Chile, cujo nível de saúde está entre os melhores das Américas, registrou que as 
regiões de Maule e de BioBio foram as mais afetadas, casualmente as com piores indicadores de saúde e desen-
volvimento do país.
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Historicamente, a estimativa das perdas econômicas não foi realizada ou não foi muito precisa. No entanto, 
considerando o importante impacto dos desastres sobre a economia, nas últimas décadas a realização dessas ava-
liações se deu com maior regularidade e precisão, motivo pelo qual os atuais desafi os apontam mais para a coorde-
nação e gestão do fi nanciamento e para o conhecimento dos custos da ajuda humanitária, aspecto ainda difícil de 
ser contextualizado.

De acordo com um estudo sobre o impacto econômico dos desastres,2 o valor total de danos econômicos 
registrado por continente e tipo de desastre no período de 1990 a 2005 é de US$ 1.192 bilhões. O continente 
mais afetado é a Ásia com um ônus de US$ 577 bilhões, seguida pela América com perdas estimadas com US$ 
430 bilhões nesse período.

Com relação às emergências ambientais tecnológicas, o crescente e acelerado desenvolvimento da ciência, da tec-
nologia e da indústria, além das correntes globalizadoras, aumentou o movimento e a manipulação de produtos e re-
síduos químicos, como resultado de acidentes que ocorrem, que são motivo de preocupação pelos perigos intrínsecos 
(infl amabilidade, toxicidade e corrosividade) desses materiais e porque são acidentes que podem ser prevenidos com a 
gestão adequada. Conforme os dados da Agência Europeia de Substâncias Químicas (Echa), na Europa, há mais de 100 
mil substâncias químicas em circulação, das quais 1.500 foram classifi cadas como altamente preocupantes. Na América 
Latina e no Caribe, existem amplas costas e fronteiras pelas quais dia a dia passam milhares de substâncias, que são mal 
utilizadas por diferentes fatores, como informação insufi ciente, baixo nível educativo e costumes de uso arraigado nas 
culturas, entre outros. Todos eles têm efeitos sobre a saúde da população em curto e longo prazos, alguns deles irreversí-
veis e com possibilidade de causar a morte e danos ao patrimônio público e privado. Também ocasionam graves efeitos 
ambientais, por exemplo, a contaminação do solo, do ar e das águas subterrâneas, o que pode comprometer a qualidade 
dos recursos hídricos e seu uso para o abastecimento público. Esse assunto ainda se encontra em processo de desenvol-
vimento e, atualmente, a avaliação dos riscos para a saúde e dos danos econômicos é explorada a fundo.

Neste capítulo, são apresentadas as emergências ambientais tecnológicas, os desastres naturais e a sua relação 
com o desenvolvimento sustentável e a saúde ambiental, por meio de um eixo condutor representado pelo enfoque 
da gestão de risco.

Ao mesmo tempo, busca-se sensibilizar sobre a necessidade de maior aproximação para a integração das emer-
gências ambientais3 e dos desastres naturais, temas com bases de conhecimento distintas, nas quais se considera 
necessário continuar avançando em direção à homologação de defi nições e integração de processos nas diversas 
fases das emergências químicas e dos desastres naturais.

Defi nições e relação com a saúde e o desenvolvimento sustentável

Defi nições

A ocorrência e a gestão de desastres ao longo da história mostraram a necessidade de se contar com defi nições 
padronizadas. Nesse sentido, a Estratégia Internacional para a redução dos Desastres Naturais da Organização das 
Nações Unidas (UNISDR) elaborou, durante 2004, um consenso de defi nições sobre desastres naturais cujos prin-
cipais elementos são apresentados na Tabela 25.1.4

Quadro 25.1 Defi nições UNISDR

Ameaça/perigo: evento físico potencialmente prejudicial, 
fenômeno natural e/ou atividade humana que pode causar 
a morte ou lesões, danos materiais, interrupção da atividade 
social e econômica ou degradação ambiental. As ameaças ou 
os perigos podem incluir condições latentes que mantenham 
ou aumentem a periculosidade. Sua origem pode ser natureza 
diferente: natural (geológica, hidrometeorológica e biológica) 
ou antrópica (degradação ambiental e ameaças tecnológicas).

Alerta precoce: provisão de informação adequada 
e efi caz por meio das instituições e de agentes-chave, que 
permita que indivíduos expostos a uma ameaça ajam com 
a fi nalidade de evitar ou reduzir seu risco e se preparar para 
uma resposta efetiva.

Desastres: a séria interrupção do funcionamento de 
uma comunidade ou sociedade que causa perdas humanas e/
ou importantes perdas materiais, econômicas ou ambientais 
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que excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade 
afetada para enfrentar a situação, utilizando seus próprios 
recursos.

Gestão de emergências: organização e gestão de recur-
sos e responsabilidades para o manejo de todos os aspectos 
das emergências, particularmente da preparação, resposta 
e reabilitação. A gestão de emergências inclui planos, estru-
turas e acordos que permitam comprometer os esforços do 
governo, de entidades voluntárias e privadas, de maneira 
coordenada e abrangente, para responder a todas as neces-
sidades associadas a uma emergência. O conceito gestão de 
emergências também é conhecido como gestão do desastre.

Gestão do risco de desastre: processo sistemático de 
decisões e medidas administrativas, econômicas, organiza-
cionais e de conhecimentos operacionais desenvolvidos por 
sociedades e comunidades para implementar políticas e 
estratégias e fortalecer suas capacidades com o objetivo de 
reduzir o impacto de ameaças naturais e de consequentes 
desastres ambientais e tecnológicos. Isso envolve todo o tipo 
de atividades, incluindo medidas estruturais e não estruturais 
para evitar (prevenção) ou limitar (mitigação e preparação) os 
efeitos adversos dos desastres.

Mitigação: medidas estruturais e não estruturais empre-
gadas para reduzir o impacto adverso das ameaças naturais e 
tecnológicas e da degradação ambiental.

Planejamento/ordenamento territorial: ramo do pla-
nejamento físico e socioeconômico que determina os meios e 
avalia o potencial ou as limitações de várias opções de uso do 
solo, com os efeitos correspondentes em diferentes segmen-
tos da população ou da comunidade cujos interesses foram 
considerados na tomada de decisões.

Preparação: atividades e medidas tomadas antecipa-
damente para assegurar uma resposta efi caz diante do im-
pacto de ameaças, incluindo a emissão adequada e efetiva 
de sistemas de alerta precoce e a evacuação temporária da 
população e das propriedades da área ameaçada.

Prevenção: atividades que tendem a evitar o impacto 
adverso de ameaças, reduzindo a vulnerabilidade e fortale-
cendo capacidades e meios empregados para minimizar os de-
sastres ambientais, tecnológicos e biológicos relacionados com 
essas ameaças. Depende da viabilidade social e técnica e de 
considerações de custo/benefício; o investimento em medidas 
preventivas é justifi cado em áreas frequentemente afetadas 
por desastres. Nesse contexto, a conscientização e a educação 
pública relacionadas com a redução do risco de desastres con-
tribuem para mudar a atitude e os comportamentos sociais, 
assim como para promover uma cultura de prevenção.

Resiliência/resiliente: capacidade de um sistema, uma co-
munidade ou sociedade, potencialmente expostos a ameaças, 
de se adaptar a uma situação adversa, resistindo ou se transfor-
mando, com a fi nalidade de alcançar e manter um nível acei-
tável no seu funcionamento e estrutura. É determinada pelo 
grau no qual o sistema social é capaz de se auto-organizar para 
aumentar a sua capacidade de aprendizagem sobre desastres 
passados, com o objetivo de conseguir uma proteção maior 
futura e melhorar as medidas de redução do risco de desastres.

Risco: probabilidade de consequências prejudiciais ou 
perdas esperadas (mortes, lesões, propriedade, meios de 
subsistência, interrupção da atividade econômica ou a dete-
rioração ambiental), resultado de interações entre ameaças 
naturais ou antropogênicas e condições de vulnerabilidade.

Risco aceitável: índice de perdas que uma sociedade ou 
comunidade considera aceitável, dadas as condições sociais, eco-
nômicas, políticas, culturais e ambientais existentes.

Vulnerabilidade: condições determinadas por fatores 
ou processos físicos, sociais, econômicos e ambientais, que 
aumentam a suscetibilidade e a exposição de uma comuni-
dade ao impacto negativo de ameaças.

Fonte: IRD (Estratégia Internacional para a Redução de 
Desastres). Terminología: términos principales relativos a la 
reducción del riesgo de desastres. Disponível em: <http://
www.eird. org/esp/terminologia-esp.htm>.5

No entanto, essas defi nições não incorporam aquela das emergências tecnológicas que provêm de diferentes 
áreas técnicas, as quais são apresentadas a seguir:

Quadro 25.2 Defi nições de emergências tencológicas

Acidente tecnológico: evento geralmente súbito, que 
envolve materiais e equipamentos perigosos e que afeta 
adversamente a atividade normal de um sistema ou processo, 
gerando consequências negativas para as pessoas, os mate-
riais, o ambiente ou a economia. Os acidentes tecnológicos 
são apresentados, principalmente, na forma de derrama-
mento, vazamento, liberação, incêndio e explosões.

Emergência tecnológica: situação gerada por acidente 
ou por ação deliberada que envolve materiais e equipa-
mentos perigosos e que requer a mobilização imediata 

da capacidade da comunidade afetada para responder e 
controlar as consequências adversas sobre as pessoas, os 
materiais, o meio ambiente ou a economia.

Fonte: CNE. Costa Rica, procedimiento y protocolo interins-
titucional para la atención de emergencias tecnológicas 
en tierra. Disponível em: <http://www.helid.desastres.
net/?e=d-0who--000--1-0--010---4-----0--0-10l--11es-5000--
-50-help-0---01131-001-%60[95OIit5531c16a000000004b0
4ff23-0-0-0&a=d&c=who&cl=CL1.2&d=Jcne03.1>. Acesso 
em: 2009.
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Essa integração de conceitos, preparativos e ações é necessária porque os operadores da resposta de emer-
gências ambientais se viram em situações de ausência de responsabilidade ou de orientações e porque existe uma 
importante experiência acumulada em organizações que trabalham com preparativos-resposta aos desastres na-
turais que ajudarão a coordenar e fortalecer as capacidades de responder de forma mais integrada às situações de 
emergência. Isso também é importante da perspectiva conceitual, pois as ameaças tecnológicas são incorporadas 
entre os diferentes tipos de ameaças, como pode ser observado na Tabela 25.1.6

Para ter clareza sobre esses conceitos, é necessário refletir a respeito do estado de equilíbrio que precisou haver 
de forma estável na Terra durante milhares de anos, para que existam a vida e o desenvolvimento, e ter consciência 
de que há momentos em que esse equilíbrio é rompido pela interação que ocorre entre o conhecido como ameaça e 
vulnerabilidade, fazendo que sejam geradas situações que podem acarretar emergências ou causar desastres.

Tabela 25.1 Tipos de ameaças relacionadas com os desastres naturais

Ameaça
Evento físico, potencialmente prejudicial, fenômeno e/ou atividade humana que pode causar a morte ou lesões, danos materiais, inter-
rupção da atividade social e econômica ou degradação ambiental.

Ameaças naturais
Processos ou fenômenos naturais que ocorrem na biosfera e que podem ter como resultado um evento prejudicial e causar a morte ou 
lesões, danos materiais, interrupção da atividade social e econômica ou degradação ambiental.

Origem Fenômenos/exemplos

Ameaças hidrometeorológicas
Processos ou fenômenos naturais de origem atmosférica, 
hidrológica ou oceanográfica que podem causar a morte ou 
lesões, danos materiais, interrupção da atividade social e eco-
nômica ou degradação ambiental.

• Inundações, fluxos de lodo e detritos.
•  Ciclones tropicais, ondas, ventos, chuvas e outras tormentas seve-

ras, ventanias e raios.
•  Secas, desertificação, incêndios florestais, temperaturas externas, 

tempestades de areia ou de poeira.
• Geadas e avalanchas.

Ameaças geológicas
Processos ou fenômenos naturais terrestres que podem causar 
a morte ou lesões, danos materiais, interrupção da atividade 
social e econômica ou degradação ambiental.

• Terremotos e tsunamis.
• Atividade e erupções vulcânicas.
•  Movimentos de massas, deslizamentos, desprendimento de ro-

chas, liquefação e deslizamento dos fundos marinhos.
• Colapso de superfícies e atividade de falhas geológicas.

Ameaças biológicas
Processos de origem orgânica ou transportados por vetores 
biológicos, incluindo a exposição a micro-organismos pato-
gênicos, toxinas e substâncias bioativas, que podem causar 
a morte ou lesões, danos materiais, interrupção da atividade 
social e econômica ou degradação ambiental.

•  Focos de doenças epidêmicas, contágio de plantas e animais  
e pandemias.

Ameaças tecnológicas
Ameaça originada por acidentes tecnológicos ou industriais, procedimentos perigosos, falhas de infraestrutura ou de certas ativi-
dades humanas, que podem causar a morte ou lesões, danos materiais, interrupção da atividade social e econômica ou degradação 
ambiental. Exemplos: contaminação industrial, atividades nucleares e radioatividade, resíduos tóxicos, rompimento de represas e 
acidentes de transporte, industriais ou tecnológicos (explosões, incêndios e derramamentos).

Degradação ambiental
Diminuição da capacidade do meio ambiente para responder às necessidades e objetivos sociais e ecológicos. Os efeitos potenciais são 
variados e podem contribuir para o aumento da vulnerabilidade, frequência e intensidade das ameaças naturais.
Alguns exemplos: degradação do solo, desmatamento, desertificação, incêndios florestais, perda da biodiversidade, contaminação 
atmosférica, terrestre e aquática, mudança climática, aumento do nível e perda da camada de ozônio.

Fonte: Vivir con riesgo: Informe mundial sobre iniciativas para reducción de desastres. Capítulo 2. Conocimiento y evaluación del riesgo. ISDR, 
2004. Disponível em: <http://www.eird.org/cd/building-codes/pdf/spa/doc16481/doc16481.htm>.7
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As definições por si sós não bastam, nem as emergências tecnológicas e desastres ocorrem porque sim, mas 
porque estão relacionados com condições de vulnerabilidade subjacentes, como a pobreza, o acesso limitado a 
estruturas de poder e a recursos, os sistemas econômicos, os antagonismos ideológicos e os aspectos vinculados 
a sistemas, condições estas que interagem com pressões dinâmicas, como a falta de institucionalidade-capacidade 
local, as correntes de consumo, a educação deficiente ou ausente, as habilidades, o investimento local, os mercados 
de trabalho e de produtos e forças macro, como o crescimento demográfico, a urbanização, a migração e a degra-
dação do meio ambiente.

A essas condições de vulnerabilidade se somam condições de insegurança como um ambiente físico frágil, com 
uma economia fraca, localizações de populações em lugares de risco-perigo, existência de edificações ou infra-
estrutura frágil, meios de sustento em risco, predomínio de baixas rendas, organização frágil e situações de crise 
financeira que geram a necessidade de economia a partir da redução de pessoal e a mudança de processos.

Essas condições de vulnerabilidade são aditivas e requerem um evento que as desencadeie, que é a presença 
de uma ameaça, de origem natural ou antrópica, como um abalo sísmico, chuvas prolongadas ou a ausência destas 
(que ocasionem inundações, secas, deslizamentos), incêndios florestais, acidentes na produção, armazenamento, 
transporte e/ou comercialização, situações de guerra ou conflito civil ou crises financeiras, com uma magnitude 
suficiente para ocasionar um desastre.

As emergências tecnológicas, os desastres e sua relação com a saúde e o desenvolvimento

A relação das ameaças-riscos-desastres com a saúde e o desenvolvimento é produto de múltiplos fatores. As ameaças 
são parte da natureza, e convivemos com elas cotidianamente. A dinâmica e a interação das ameaças em distintos 
subsistemas é variável e pode ser observada ou medida, o que permite que se forme uma ideia a respeito do que 
ocorre no meio ambiente, da volta à normalidade ou da exacerbação das ameaças.

Antes que ocorra um desastre, podem ser identificados e estimados a vulnerabilidade, as ameaças, o risco ou a pro-
babilidade de ocorrer um desastre, com base em diversos métodos. Essa informação é altamente útil para salvar vidas e 
deve ser utilizada para a ação. Entretanto, o que ocorreu em distintos desastres em diferentes países com nível de desen-
volvimento e organização diverso nos mostrou que essa informação não foi adequada e suficientemente difundida, ou 
que não se contava com a capacidade e os recursos necessários para a resposta, ou que, havendo tudo isso, a decisão não 
foi tomada de forma oportuna, em alguns casos porque não era prioridade, e tudo isso teve um importante custo. 

Uma vez ocorrido o evento adverso, a magnitude da afetação é medida com base em distintos critérios de 
“Avaliação de danos e análises de necessidades”, que evoluiu e se especializou bastante nos últimos anos, e princi-
palmente em critérios epidemiológicos como a mortalidade e o número de feridos e afetados.

A caracterização da forma como o ser humano será afetado pelos distintos tipos de ameaças naturais é algo 
que deve ser levado em consideração tanto para a fase de preparativos quanto para a fase de resposta. A Tabela 25.2 
mostra os efeitos em curto prazo dos diferentes tipos de desastre.

A maneira como os fenômenos naturais afetam a saúde humana é variável, como pode ser visto na Tabela 25.2. 
Passando a exemplos concretos, com relação a inundações, nesta última década, são lembradas as de La Paz, 
Bolívia, em 2002, na qual uma grande precipitação em curto espaço de tempo causou a morte de 72 pessoas e um 
número reduzido de afetados e feridos para essa quantidade de mortos; as inundações em Santa Fé, Argentina, em 
2003 e 2007, que, nesse último ano, afetaram 60 mil pessoas e causaram a morte de mais de 15 pessoas; ou as do 
Chile, em 2008, que afetaram 185 mil pessoas e causaram nove mortes.

As secas também estiveram presentes na região: são lembradas as da Costa Rica e do Brasil em 1999, as da 
Argentina, do Chile e do Paraguai em 2008 e a da Guatemala em 2001 e 2009, ano em que foi identificada uma 
fome subsequente, que mobilizou a ajuda internacional.

O El Niño e a La Niña são fenômenos atmosféricos que ocorrem de forma irregular. Os episódios de 1982 
a 1983 e de 1997 a 1998 do fenômeno El Niño na região da América foram os mais intensos registrados até a 
data e tiveram impactos devastadores para os países da bacia do Pacífico cujos efeitos foram sentidos em todo o 
mundo.8 De acordo com estudos realizados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e a Administração 
Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA, por sua sigla em inglês) sobre o El Niño, em 1997, 
1998 e 1999, estima-se que houve mais de 24 mil vítimas fatais no globo, por causa dos fortes ventos, inunda-
ções ou grandes ondas, provocadas por tormentas de grande intensidade, afetando mais de 110 milhões de pes-
soas, a migração de 6 milhões em função da perda de infraestrutura comunitária, incluindo moradias, instalações 
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Tabela 25.2 Efeitos dos grandes desastres em curto prazo

Efeitos Terremotos Ventos de furacões
(sem inundação)

Maremotos 
e inundações 

repentinas

Inundações 
progressivas Avalanchas

Vulcões e 
torrentes de 

lama

Mortes Muitas Poucas Muitas Poucas Muitas Muitas

Lesões graves que requerem 
tratamentos complexos

Muitas Moderadas Poucas Poucas Poucas Poucas

Maior risco de doenças 
transmissíveis

Risco potencial depois de qualquer grande desastre natural: a probabilidade aumenta em função da aglome-
ração e da deterioração da situação sanitária.

Danos dos estabelecimen-
tos de saúde

Graves (estrutura 
e equipamentos)

Graves Graves, mas lo-
calizados

Graves (ape-
nas os equipa-
mentos)

Graves, mas 
localizados

Graves (estru-
turas e equipa-
mentos)

Danos dos sistemas de 
abastecimento de água

Graves Leves Graves Leves Graves, mas 
localizados

Graves

Escassez de alimentos Infrequente (costuma ser gerada por fa-
tores econômicos e logísticos)

Comum Comum Infrequente Infrequente

Grandes movimentos po-
pulacionais

Infrequente (costuma ocorrer em zonas 
urbanas que foram gravemente danifica-
das)

Comuns (geralmente limitados)

Fonte: Los desastres naturales, y la protección de la salud. OPS, 2000, 144p. Disponível em: <http://www.helid.desastres.net/?e=d-0who--000--1-0--
010---4-----0--0-10l--11en-5000---50-gsdl-0---01131-001-*]Z0wr5A5531c3c5000000004adacb36-0-0-0&a=d&c=who&cl=CL1.1&d=Jh0202s.6.3>. 
Acesso em: agosto de 2009.9

para armazenar alimentos, transportes e comunicações como resultado das tormentas; e perdas diretas em um 
valor superior a US$ 34 bilhões. A América Latina foi a mais afetada com relação a perdas econômicas com um 
valor de US$ 18 bilhões em perdas. As condições de saneamento básico e saúde foram afetadas de forma impor-
tante, com um aumento do número de casos de malária, dengue e febre amarela acima do esperado, ao mesmo 
tempo que o excesso ou a falta de precipitações pluviais aumentou o número de casos de diarreias e gerou focos em 
algumas regiões afetadas.9

À variabilidade natural do clima descrita se acrescenta a mudança climática. O Painel Intergovernamental sobre 
a Mudança Climática (IPCC) prevê que a temperatura global da superfície terrestre aumentará entre 1,1 e 6,4 ºC  
durante o século XXI, o que poderia ocasionar a subida dos níveis do mar, a redução de glaciares, a desertificação 
ou as inundações em distintas ecorregiões, mudanças na produção agrícola e mudanças de comportamento em 
vetores que transmitem doenças,10 portanto, um importante efeito para o meio ambiente e a saúde. Embora esse 
tema tenha ganhado importância quanto à vontade política, até o momento não há ações concretas; o tema tem 
sido tratado principalmente em uma perspectiva financeira, com base no custo com que os países teriam que arcar 
por serem obrigados a adquirir certificados do mercado de carbono em função dos volumes de emissões. Por outro 
lado, a situação da crise financeira tem repercussões sobre esse tema, motivo pelo qual, embora haja o desejo de 
ações mais concretas, a pergunta seria como isso é financiado e se é prioridade, ainda que fosse de interesse. Nos 
países mais desenvolvidos, a mudança climática é vinculada ao desenvolvimento e à geração de novas fontes de 
emprego, são oportunidades de negócios, e fornece uma alternativa na falta de trabalho através da reciclagem.

Os avanços tecnológicos com relação às substâncias químicas levam, a cada ano, à criação de milhares de 
produtos, que são amplamente utilizados pela sociedade moderna. O comércio de produtos químicos na América 
Latina passa de US$ 100 bilhões por ano e tende a crescer em função da grande expansão da Argentina, do Brasil 
e do Chile. É previsto um crescimento médio de 4,2% durante o período de 2005 a 2015. Embora as emergências- 
-desastres tecnológico-industriais ocorram com menos frequência que os desastres naturais, estas não devem ser 
subestimadas por causa da tendência que existe para uma industrialização crescente da região.

No caso de ameaças antrópicas, a situação habitual é que atividades, obras ou projetos, criados com determi-
nada finalidade geralmente benéfica (salvo os criados ex professo para gerar dano e destruição), são afetados por 
alguma situação não planejada ou não controlada, a partir da qual ocorre um incidente de maior ou menor magni-
tude que ocasiona danos ou perdas.
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Os efeitos das emergências tecnológicas para a saúde dependem do tipo de substância e tem a ver com as suas 
propriedades intrínsecas, além do tempo e do tipo de exposição, motivo pelo qual a gestão deve ser especializada. 
Os efeitos podem ir desde a sintomatologia não específica que se autolimita no decorrer de poucos minutos sem 
nenhuma consequência, passando por exposições únicas ou repetidas que podem gerar efeitos moderados 
ou severos em curto prazo e criar diferentes tipos de câncer ou má formações, ou exposições únicas por períodos 
muito curtos que causam a morte de forma imediata.

A situação piora quando se percebe objetivamente que as capacidades dos países de reação a esses efeitos são mí-
nimas. Entre as emergências tecnológicas mais importantes na região encontra-se um derramamento de gás liquefeito, 
seguido de várias explosões, ocorrido em uma refinaria de petróleo na Cidade do México em 1984, que deixou 600 
mortos e cerca de 7 mil feridos; desastres mistos pela interação de ameaças naturais e tecnológicas, como o que acon-
teceu em Cubatão, São Paulo, onde o deslizamento de encostas da Serra do Mar causou danos a um duto de amoníaco, 
que provocou a liberação do produto e exigiu a evacuação de 6 mil pessoas para evitar casos de intoxicação massiva.

Alguns países da América Latina apostaram na energia nuclear desde 1960.11 Há centrais nucleares na Argen-
tina (de duas aumentam para quatro), no Brasil (de duas aumenta para três) e no México (de duas aumenta para 
quatro). Várias das novas centrais estarão operando entre 2010 e 2015. Além dos países mencionados, a Venezuela 
manifestou intenções de construir novas centrais nucleares. Várias das centrais mencionadas cumpriram a vida útil 
para a qual haviam sido projetadas, seus custos de manutenção-operação são altos, existe produção de resíduos 
que podem gerar efeitos adversos para a saúde e há antecedentes de acidentes radioativos que causaram desastres, 
motivos pelos quais é importante não descuidar desse aspecto. Em nível global, o desastre tecnológico mais impor-
tante foi o de Chernobyl, ocorrido em 1986, quando um reator da planta sofreu a catastrófica explosão de vapor que 
terminou em incêndio e uma série de explosões adicionais, que produziram uma contaminação por radiação que 
causou a morte de 56 pessoas, contaminando o ambiente de Chernobyl, populações aldeãs e, por meio da chuva 
radioativa, afetou a ex-União Soviética, a Europa Oriental, a Escandinávia e o Reino Unido, gerando efeitos negati-
vos sobre a economia por restrições à comercialização de produtos dessa região e das áreas afetadas por razões de 
saúde pública. Além disso, os efeitos permanentes de tal acidente são observados até hoje, e estima-se que tenham 
ocorrido mais de 4 mil mortes por exposição à radiação, principalmente devido à manifestação de câncer de órgãos 
sólidos (como o câncer de mama e de próstata) e leucemia.

O acidente de Goiânia, em setembro de 1987, foi o dano radiológico mais importante das Américas e um dos 
mais graves da história. No entanto, ele teve semelhanças com outros acidentes, como o ocorrido na Cidade do México 
(1962), a Argélia (1978), no Marrocos (1983) e na Cidade Juárez no México (1983). De fato, esse último tem seme-
lhança surpreendente com o acidente de Goiânia. Entretanto, as fontes de informação de fácil acesso mostram muito 
poucos registros sobre esse tipo de acidentes, motivo pelo qual frequentemente são vistos por alto e é perdida infor-
mação valiosa para apresentação desse tipo de eventos e responder de maneira adequada quando eles se apresentem.

São evidentes os efeitos adversos das emergências ambientais e desastres naturais sobre a saúde e o desenvolvi-
mento. Por isso, a redução do risco é fundamental para que haja maior esperança de vida saudável e deve ser incor-
porada às políticas, de forma permanente no planejamento, na tomada de decisões e na promoção de ações antes, 
durante e depois da ocorrência de um evento destrutivo de forma sistemática e regulada, além de não obedecer 
a ações isoladas ou conjunturais, mas ser integrada horizontalmente a todas as atividades de um Estado, setor ou 
organização, como parte do processo integral de desenvolvimento e de planejamento estratégico deste.

Esse processo deve tanto integrar ações destinadas a identificar, reduzir ou eliminar os riscos acumulados 
quanto evitar a geração de novos riscos nas atividades futuras de forma integral.

Situação atual das emergências ambientais tecnológicas e 
dos desastres naturais e da sua transcendência na saúde e no 
desenvolvimento sustentável nas Américas

Desastres naturais

“Os povos só conhecem os riscos uma vez que tenham vivido uma situação de desastre, ou, mais dificilmente, 
se aprenderam com as experiências dos outros.” Em nível internacional, existe um consenso sobre o aumento 
dos desastres naturais nos últimos dez anos, sejam estes originados da deterioração do meio ambiente ou  
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ocasionados pelo homem, e, para os próximos anos, organismos como o EIRD/Nações Unidas, Painel Internacio-
nal para a Mudança Climática, Cruz Vermelha e outros preveem que estes não diminuirão, mas vão aumentar.12

Existem registros de que os efeitos causados por desastres naturais triplicaram nos últimos cinquenta anos: 
de 2000 a 2008, cerca de 44.982.677.000 pessoas foram afetadas na América Latina e no Caribe, número similar à 
população da Espanha na atualidade. 

Segundo dados internacionais do The International Disaster Database,13 no período de 2000 a 2008 foram regis-
trados 869 desastres, 71 a mais com relação aos 798 registrados na década de 1990 a 1999, o que dá um total de 
1.667 desastres para o período de 1990 a 2008 na América Latina e no Caribe, desastres de magnitude considerável 
registrados em nível internacional, dos quais 36,8% está concentrado em oito países em desenvolvimento inter-
mediário e subdesenvolvidos da região. Os seis países mais afetados por desastres de magnitude registrados são o 
México (126), o Brasil,15 a Colômbia,16 o Peru,17 a Argentina18 e o Haiti.19 A Tabela 25.3 mostra dados comparativos 
do número de mortes ocasionadas pelos desastres entre os períodos de 1990 a 1999 e de 2000 a 2008.

Embora no período de 2000 a 2008 tenha sido registrado um número maior de desastres, na década de 1990 houve 
quatro vezes mais mortes que na atual. De todas as mortes ocorridas nesse período na América do Sul, 65% foram de-
vidos a inundações dos quais 95% ocorreram na Venezuela em 1999, pelas inundações e deslizamentos que afetaram 
esse país, principalmente nesse estado de Vargas (30.034 mortes). Nesse período, as tormentas tropicais foram a causa 
de 81% das mortes ocorridas por desastres naturais na América Central e de 87% dessas mortes no Caribe. O maior 
índice de mortalidade ocorreu em Honduras (73%), Haiti e República Dominicana. O furacão Mitch deixou um saldo 
de 20 mil mortos e representou um retrocesso de vinte anos no desenvolvimento econômico de Honduras.

No período de 2000 a 2008, 54% das mortes por desastres naturais ocorreram por inundações na Colômbia, 
no Brasil e na Bolívia e 11% por mortes devidas a mudanças relacionadas com a queda de temperaturas no Peru, 
na Argentina e na Bolívia. Na região do Caribe, 47% das mortes foram relacionadas com inundações e 52% tiveram 
a ver com tormentas tropicais. Noventa e nove por cento das mortes nesse período (6.552) por inundações e por tor-
mentas tropicais ocorreram no Haiti.

Com base nessa fonte, estima-se que, durante o período de 2000 a 2008 os desastres naturais causaram um défi-
cit de US$ 205.942.000.000, muito acima do estimado no final do século XX em nível mundial como possível efeito 
dos desastres, nesse caso, apenas em uma região, onde o maior déficit com relação ao PIB relativo é mais grave nos 
países mais pobres, e, embora sejam os países mais ricos os que registram mais perdas, sua capacidade de resposta e 
resiliência a esses desastres é maior, motivo pelo qual os países mais pobres continuam acumulando pobreza, o que 
afeta de forma negativa seu desenvolvimento.

No período de 1990 a 1999, ocorreram 3.601 mortes registradas por desastres naturais, nos Estados Unidos  
e no Canadá, das quais 97% ocorreram na União Americana. Trinta e dois por cento (1.156) das mortes ocorridas 
no país vizinho do norte foram devidas a temperaturas extremas e 51% (1.885) por tormentas (várias durante esse 
período). No período de 2000 a 2008, para ambos os países, o número de mortes por essa causa foi de 4.211, com 
uma distribuição percentual do número de mortes por país, similar à década anterior. Nos Estados Unidos, 78% 
das mortes registradas ocorreram por tormentas e, de todas estas, a maior foi o furacão Katrina, que provocou um 
importante abalo dos serviços de saúde, cortando a possibilidade de atendimento médico a pacientes com quadros 
agudos e crônicos, entre os quais se destacam os pacientes afetados por câncer e HIV/Aids, que não puderam ter 
acesso aos seus tratamentos por mais de seis semanas.

 Tabela 25.3 Número de mortes ocasionadas por desastres naturais nos períodos de 1990 a 1999 e de 
2000 a 2008, na América Latina, no Caribe, nos Estados Unidos e no Canadá.

Sub-regiões
Período

1990-1999 2000-2008
América do Sul 48.543  5.133
Caribe  2.126  7.708
América Central e México 24.259  4.898
Estados Unidos e Canadá  3.699  4.211
Total 78.627 21.950

Fonte: Elaboração própria com base em informação do l EM-Dat 2009.
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Emergências de origem tecnológica

Historicamente, ocorreram diversos acidentes de grande magnitude no continente americano, segundo a Tabela 25.4.
Os acidentes apresentados no texto anterior mostram com clareza a gravidade da situação na América Latina. 

Os dados na sequência servem de base para a análise da situação relativa a emergências químicas:14

•	 Aproximadamente 40% do comércio mundial de produtos químicos nos países em desenvolvimento é realizado 
nas nações da América Latina.

•	 Setenta por cento da indústria química da América Latina está concentrada na Argentina, no Brasil, no Chile 
e no México.

•	 Na grande maioria dos países, as instalações industriais estão localizadas em áreas densamente povoadas ou 
muito próximas de comunidades carentes.

•	 Em alguns países, não há uma clara percepção dos riscos para a saúde humana e o meio ambiente por parte de 
muitas empresas, das autoridades governamentais e da comunidade.

•	 Não há registros fidedignos quanto aos danos causados por acidentes químicos, o que dificulta a correlação 
desses fatos com a manifestação de doenças e dos efeitos para o meio ambiente.

•	 São poucos os programas orientados para a preparação das comunidades, tanto em matéria de prevenção 
quanto de atuação em situações de emergência química.

•	 Os órgãos encarregados do atendimento de emergências químicas não estão devidamente preparados e care-
cem de recursos materiais para atender a essas situações.

Tabela 25.4 Principais acidentes químicos de grande magnitude no continente americano

Cidade/país Ano Acontecimento Consequências

Bogotá, Colômbia 1967 Contaminação pelo praguicida paration. 88 vítimas mortais e 600 pessoas intoxicadas
Buenos Aires, 
Argentina 1967 Incêndio provocado por gás liquefeito de 

petróleo.
Destruição de cerca de 400 casas, com  
100 vítimas

Rio de Janeiro, Brasil 1972 Explosão em tanques de armazenamento 
de gás liquefeito de petróleo.

38 mortes e outras 53 vítimas, assim como  
prejuízos da ordem de US$ 5 milhões

Cartagena, Colômbia 1976 Explosão em fábrica de fertilizantes causa-
dora de derramamento de anomíaco. 

21 vítimas fatais e outras 30 pessoas intoxicadas

Cubatão, Brasil 1984 Ruptura de dutos de transporte de gasolina 
seguida de incêndio em área residencial. 

93 vítimas fatais e cerca de 500 desalojados

Cidade do México, 
México 1984

Vazamento de gás liquefeito de petróleo em 
refinaria, seguido de diversas explosões e 
incêndio de grandes proporções. 

600 vítimas fatais e cerca de 7 mil feridos

Iquique, Chile 1986 Explosão em depósito de produtos químicos. 28 vítimas fatais

Guadalajara, México 1992
Derramamento de gasolina proveniente de 
dutos subterrâneos, seguido de explosão e 
incêndio. 

Cerca de 300 vítimas fatais e mais de 600 feridos

Tererías, Venezuela 1993 Vazamento de gás inflamável seguido de 
explosão. 

75 mortos e cerca de 100 feridos

La Guairá, Venezuela 1999 Fluxos de lodo em zona portuária. 30 mil vítimas fatais e danos em 600 contêineres 
com diversos produtos químicos

Guayaquil, Equador 2000 Acidente viário causador de derramamento 
de 7 mil quilos de cianureto de sódio.

Evacuação da comunidade vizinha e fechamento 
de diversas vias

Pipiral, Colômbia 2002 Choque de caminhão pipa causador de 
derramamento de petróleo 

Grave contaminação ambiental de porções  
de água

Cataguases, Brasil 2003 Ruptura de represa com resíduos da indús-
tria de papel.

Contaminação de mais de 200 quilômetros  
de porções de água e falta de água para mais de  
200 mil pessoas durante vinte dias.

Lima, Peru 2005 Diversos acidentes com ruptura de dutos 
de transporte de gás natural liquefeito.

Evacuação das comunidades vizinhas e paralisação 
de vias

Fonte: Prevención y respuesta a accidentes químicos: Situación en América Latina y el Caribe. Acidentes industriais ampliados. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2000. p. 267-275.15
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Esse panorama alertou as autoridades com relação à realização de medidas eficazes para a prevenção de 
acidentes químicos e a preparação dos órgãos governamentais com a finalidade de responder adequadamente a 
possíveis situações de emergência, com o objetivo de preservar a saúde e a segurança públicas, o meio ambiente e 
o patrimônio público e privado.

Análise das políticas, intervenções, programas e resultados obtidos

Desastres naturais

Com relação aos preparativos, na região, havia-se avançado muito pouco quanto a desastres naturais, até que, 
em 19 de setembro de 1985, ocorreu um terremoto de 8.1 graus magnitude na escala Richter (considerado o abalo 
sísmico mais forte registrado na história da América Latina no último século) que afetou o México e ocasionou, de 
acordo com a Proteção Civil do México, 6 mil16 mortes, deixou 20 mil17 feridos e grande destruição da infraestru-
tura e dos serviços, afetando fortemente o desenvolvimento desse país e causando um impacto econômico estimado 
em US$ 4,5 bilhões, que teve repercussões de gestão, sociais e políticas e que levou a um importante processo de 
lições aprendidas, o que se transformou em um dos elementos-chave para o fortalecimento dos serviços de saúde 
no México e na América Latina. Em 13 de novembro desse mesmo ano, a Colômbia foi afetada pela Crise do 
Vulcão Ruiz (1985), quando a erupção do mencionado vulcão causou o descongelamento de uma parte do glacial 
e produziu fluxos de lodo, um dos quais destruiu a cidade de Armero, com um total de 23 mil vítimas.

A transmissão de imagens pela televisão permitiu ver de forma vívida e lancinante a dor humana causada 
pelos desastres sensibilizou a população e chamou as autoridades para a tomada de consciência sobre o perigo 
real das ameaças naturais para a população, o que gerou um interesse crescente sobre esse tema em um ou outro 
país da região.

Os desastres, como os mencionados e outros em nível mundial, mostraram a necessidade de uma priorização 
e tomada de consciência mundial sobre o tema e a realização de ações concretas, em resposta às quais as Nações 
Unidas, com base na sua Resolução no 44-236 de 1989, estabeleceram a Década Internacional para a Redução dos 
Desastres Naturais (IDNDR-DIRDN), o qual foi orientado principalmente para a prevenção e o fortalecimento 
dos sistemas nacionais de resposta aos desastres naturais, sobretudo nos seus componentes de normativa, institu-
cionalidade, estrutura e alerta precoce, nos níveis local e nacional.

Em 1999, a década foi concluída, mais rápido do que se esperava, pelos resultados alcançados (importantes, 
segundo alguns, e menos importantes, segundo outros, em razão do aumento do número de desastres e dos afetados 
na década de 1990). A Organização das Nações Unidas viu a necessidade de uma sustentabilidade maior quanto à 
iniciativa da década, motivo pelo qual esta passou a ser a estratégia Internacional para a Redução dos Desastres 
Naturais (IDNDR-DIRDN), vigente na atualidade.18 Algumas das conquistas conseguidas pelos países sob o marco 
da década foram: fortalecimento da instância nacional responsável pela defesa civil; estabelecimento dos comitês na-
cionais com participação intersetorial em muitos países a partir do setor de saúde; aumento da coordenação, elabo-
ração e difusão de programas de ação relacionados com a prevenção e os preparativos; desenvolvimento de projetos 
para o fortalecimento da eficácia de sistemas de alerta precoce; aumento da sensibilização; projetos sobre mitigação 
e seus benefícios para a sociedade civil; e aumento da coordenação da cooperação em nível regional.

No contexto do processo de fortalecimento institucional, as autoridades nacionais dos países formaram as 
máximas instâncias políticas e técnicas e elaboraram as diretrizes normativas para a criação de sistemas nacionais 
para a resposta a emergências ou redução de desastres, buscando uma gestão melhor dos desastres antes, durante 
e depois e, a partir da institucionalização do enfoque de risco e da profissionalização da gestão, definir melhor os 
papéis das forças armadas – que até então, salvo exceções, haviam sido a principal instituição a responder –, 
promovendo maior participação dos distintos setores a partir dos comitês nacionais que tinham um papel de coorde-
nação e decisão, para o que contaram com os apoios técnico e financeiro de organizações multilaterais, bancos de 
desenvolvimento e países.

De forma paralela, houve um processo de criação e fortalecimento de instâncias supranacionais por sub-região, 
que foram coadjuvantes no desenvolvimento de capacidades dos países nos níveis técnico e político, aproveitando 
as forças dos organismos de integração regional dos quais são parte, como o Centro de Coordenação para a Prevenção 
dos Desastres Naturais, dependente do Sistema de Integração Centro-Americano (Ceprede-NAC),19 o Caribbean 
Disaster Emergency Response Agency (CDERA),20 dependente da Comunidade do Caribe (Caricom) e o Comitê 
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Andino para a Prevenção e o Atendimento de Desastres (Caprade),21 dependente da Comunidade Andina de Na-
ções (CAN). Tanto a América Central quanto a área andina contam com documentos de estratégias regionais que 
oferecem alinhamentos estratégicos para os seus países, o que se constitui, além disso, em um importante avanço para 
dar prioridade sub-regional e permitir a criação de mecanismos de resposta. O Mercado Comum do Sul (Mercosul),22 na 
sua XXXV Reunião realizada em meados de 2008, priorizou a formulação de pautas de ação comuns e a atualização 
dos mecanismos existentes para a prevenção e a mitigação dos desastres, com ênfase nos equipamentos de resposta 
rápida para atender às necessidades das populações mais vulneráveis. Esse desenvolvimento de capacidades sub-
-regionais é complementado em nível interamericano com o Comitê Interamericano para a Redução dos Desastres 
Naturais (CIRDN), na sede na Organização dos Estados Americanos (OEA),23 que articula o sistema interameri-
cano, o sistema da Organização das Nações Unidas (ONU)24 e as organizações intergovernamentais sub-regionais, 
com o objetivo de formular e implementar conjuntamente as políticas e os programas coordenados entre eles.

O setor de saúde teve um importante papel no impulso de preparativos, prevenção e mitigação, assim como de 
resposta, no interior dos países, quando ainda não se falava da gestão do risco, a partir da cooperação técnica da Orga-
nização Pan-Americana de Saúde (OPAS),25 transformando-se em um importante aliado no processo de desenvol-
vimento dos sistemas nacionais promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

No que diz respeito à formação, foi promovida a incorporação da prevenção de desastres no currículo universi-
tário de pré-graduação das faculdades de ciências da saúde e foi trabalhada a prevenção com crianças em escolas a 
partir de escolas promotoras de saúde, buscando influenciar as gerações futuras, o que posteriormente foi assumido 
pelo setor de educação e pela EIRD (mencionada anteriormente),26 além do desenvolvimento de preparativos em 
áreas vulneráveis e com populações em risco, promovendo a participação social em nível local a partir da elabora-
ção dos mapas de riscos e planos locais, bem como de preparativos e sustentabilidade de operações em nível de ser-
viços básicos como: sistemas de água, iniciativa que foi apoiada a partir do Programa de Emergências e Desastres da 
OPAS (PED/OPS), posteriormente, pelo Centro Pan-Americano de Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente 
(Cepis) e, mais recentemente, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); hospitais nos quais foi criado 
o índice de risco hospitalar e promovida a elaboração de planos hospitalares para desastres e, mais recentemente, a 
extensão de preparativos e uma visão de risco para a infraestrutura importante em saúde, que deve ser protegida em 
desastres, como laboratórios e bancos de sangue; além disso, houve colaboração com a geração de instrumentos que 
padronizavam a avaliação de danos, análise de necessidades, registros de situação e sistematização dos recursos, 
para os recursos conjuntos interagenciais. Esse trabalho coordenado entre diferentes países e instituições permitiu 
gerar uma massa crítica de profissionais de distintos níveis e instituições, que começou a trabalhar de forma mais 
coordenada e com uma estratégia para a articulação de uma plataforma internacional regional com os organis-
mos de cooperação multilateral e bilateral, que, além de serem influenciados pelas Nações Unidas, estabeleceram 
um marco de ação conjunta com delimitação de papéis em função da experiência.

Todo esse processo de fortalecimento ocorreu em um período estimado de dez anos, entre 1995 e 2005, ao 
mesmo tempo que surgiam novas ameaças que fizeram levar em consideração outras ameaças globais, como o 
bioterrorismo, a ameaça pandêmica a partir do Sars e Influenza Pandêmica, que, por sua vez, geraram processos de 
preparativos que se somaram aos já utilizados, fortalecendo ainda mais as capacidades e a coordenação, e que são a 
base da resposta à atual pandemia de influenza A (H1N1).

Com relação à resposta aos desastres, os preparativos, simulações e simulacros, que cada vez são realizados 
com maior frequência, conseguiram fortalecer de maneira importante a capacidade dos operadores de saúde. As 
bases para levar esse processo adiante foram dolorosas para o setor: foi feita referência às lições aprendidas, como 
as do terremoto do México, que mostraram a importância da indenização de hospitais e que é imprescindível que 
estes possam sustentar suas operações. De acordo com dados da OPAS/OMS, aproximadamente 50% dos 15 mil 
hospitais da América Latina e do Caribe estão localizados em zonas de alto risco. Nos últimos vinte anos, mais de 
cem hospitais e pelo menos mil centros de saúde nessa região foram danificados em consequência de desastres na-
turais. Na região, vem sendo desenvolvido um processo de revisão dos regulamentos existentes quanto ao projeto e 
à construção dos estabelecimentos de saúde, reorientando-os para a mitigação da vulnerabilidade hospitalar, com o 
objetivo máximo de proteger a vida dos pacientes, do pessoal e de outros ocupantes e de assegurar que esses esta-
belecimentos funcionem mesmo depois de ocorrido um desastre.27

As inundações na Colômbia deixaram 200 mil meninos e meninas afetados durante 2007 e, a cada ano, mais 
crianças são afetadas por desastres recorrentes na região ou por grandes catástrofes. Com base nessa problemática, 
o EIRD desenvolveu o Marco Estratégico Regional de Educação para a Redução de Riscos de Desastres, cujos ali-
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nhamentos estão voltados para a promoção da cultura de prevenção na comunidade educativa que gere consciência 
a respeito dos perigos aos quais ela está exposta, do que pode ser feito no seu entorno, na comunidade e no meio 
ambiente, e para a orientação de processos para informar, reduzir, eliminar ou atender a situações de emergências 
ou desastres, a partir da inserção curricular na educação transversal do “aprendizado da prevenção”. As crianças 
estão conscientes dos perigos que as rodeiam, sofrem quando não sabem o que fazer para se proteger ou se sentem 
mais seguras e respondem melhor diante da ocorrência de fenômenos adversos se foram bem capacitadas. Além 
disso, são oferecidos padrões de requisitos mínimos para a construção de escolas seguras com a finalidade de cuidar 
dos futuros cidadãos. Esse esforço é apoiado principalmente pelo Programa de Preparação diante dos desastres do 
Escritório de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia (Dipecho),28 e foram colocados em prática projetos na Bo-
lívia, no Peru, no Equador e na Costa Rica. Esse tipo de experiências deve nos fazer pensar na relevância do papel 
da comunidade na resposta inicial e na importância de crianças e idosos não apenas como grupos vulneráveis, mas 
também como agentes sociais. No contexto de desenvolvimento sustentável é importante levar em consideração 
que o ser humano deve ser não somente o centro do discurso, mas, além disso, parte das ações em todos os 
níveis, sem discriminação de gênero e em todas as faixas etárias ao longo da vida.

Tanto para os preparativos como para a resposta para o desenvolvimento sustentável, um dos avanços mais 
importantes em longo prazo é o valor da gestão do conhecimento na região a partir da criação do Crid.29 Essa 
biblioteca virtual especializada é um recurso excepcional para a pesquisa, formulação de políticas e formação de 
recursos humanos, que é e deve ser aproveitado pelos decisores, pelos responsáveis pelas respostas e pelos cidadãos 
em todos os seus níveis. O acesso à informação e a capacidade de agir perante ela são essenciais para o desenvolvi-
mento sustentável e para a redução de riscos. A experiência demonstrou a sua utilidade para salvar vidas e conse-
guir indivíduos livres.

Ao longo de vários anos, foram documentadas experiências de lições de diversos tipos aprendidas na região. É im-
portante ver o contraste da gestão de diferentes situações em diversos momentos e lugares, ressaltando exclusivamente 
que os preparativos e a prevenção são elementos de importância indiscutível para a redução da magnitude e da trans-
cendência dos eventos adversos. Um dos casos de boas práticas bastante documentado é a resposta da defesa civil de 
Cuba a furacões. Segundo dados do Centro Nacional de Furacões (NHC-NOAA), um dos furacões mais violentos dos 
últimos 57 anos foi o Michelle, que passou por Cuba em novembro de 2001, destruiu 10 mil residências e provocou ape-
nas cinco mortes. Esse fato chamou a atenção para uma séria reflexão a respeito do efeito positivo que um planejamento 
adequado e uma defesa civil eficaz podem conseguir, o que permitiu fazer a evacuação de 700 mil pessoas para refúgios 
de emergência, além da colocação em prática de planos de busca e resgate, de atendimento de saúde de urgência e da 
efetivação de medidas de prevenção, como o corte de energia elétrica para evitar casos de eletrocussão, proteção de 
aquíferos e plantas de tratamento para impedir a contaminação de águas, ao mesmo tempo que a aplicação de medidas 
para proteger as águas residuais (aspecto antes nunca visto) e a rápida limpeza das ruas, aspectos que foram importantes 
e que evitaram uma perda considerável de vidas, mostrando uma integralidade e intersetorialidade na resposta.30

 Em contraste, a tragédia que afetou o departamento de Vargas, na Venezuela, em dezembro de 1999, foi de 
tamanha magnitude que superou toda a capacidade de resposta. A falta de ordenamento territorial e de planeja-
mento do uso dos solos foi uma das principais causas dessa tragédia, ocasionada a partir da precipitação de chuvas 
torrenciais que caíram por três dias, provocando cheias, deslizamentos e avalanches de terra, pedras e troncos em 
distintos lugares, principalmente no departamento mencionado, arrasando com 807 hectares de zonas urbanizadas 
localizadas ao longo de uma estreita faixa de cerca de 50 quilômetros de comprimento. Aproximadamente 26 mil 
casas foram destruídas e mais de 100 mil, danificadas. As perdas de vidas humanas foram estimadas pelo OPAS entre 
15 mil e 30 mil pessoas (enquanto que a mídia indicava até 50 mil pessoas). O número calculado de atingidos alcan-
çou as 250 mil pessoas. A infraestrutura física, como estradas, ruas, pontes, edificações públicas e residências, assim 
como o porto de La Guairá, considerado o mais importante do país, foi seriamente afetada.31

Desastres tecnológicos

Pela frequência cada vez maior dos acidentes e da contaminação humana por produtos químicos, em 1980, a OMS 
estabeleceu, juntamente com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (Pnuma), o Programa Internacional de Segurança das Substâncias Químicas (IPCS). A OMS é 
a agência executiva do IPCS e seu papel principal é estabelecer as bases científicas para o uso seguro de produtos 
químicos e fortalecer as capacidades nacionais para a segurança química.
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A OMS/IPCS é encarregada das avaliações de produtos químicos cujo objetivo é apresentar uma descrição de 
consenso científico sobre os riscos das exposições a esses materiais. Essas descrições estão publicadas em informa-
tivos de avaliação e em outros documentos relacionados, de maneira que os governos e as organizações nacionais 
e internacionais podem usá-los como bases para adotar ações preventivas contra os efeitos adversos para a saúde e o 
meio ambiente. Por exemplo, os documentos são frequentemente usados como base para estabelecer guias e padrões 
para o emprego de produtos químicos e da água potável e podem oferecer assistência na implementação de acordos 
internacionais, como o sistema mundialmente harmonizado de classificação e etiquetagem de produtos químicos 
(SMA). Os documentos de segurança dos produtos químicos estão disponíveis em <http://www.inchem.org>.

Depois de terem ocorrido graves catástrofes relacionadas com a indústria química, como os desastres de Seveso, 
na Itália (1976), da Cidade do México (1984) e de Bhopal, na Índia (1984), diversas instituições internacionais 
concentraram seus esforços na criação de programas de apoio aos países com a finalidade de que pudessem se 
preparar não só para prevenir, mas também para enfrentar acidentes ampliados por produtos químicos. Os programas 
criados são apresentados no Anexo 25.1.

Em 1988, vários especialistas em desastres tecnológicos do Pnuma criaram o Programa de Conscientização 
e Preparação para Emergências em Nível Local (Apell) (http://www.unep.fr/scp/sp/) cuja principal finalidade é 
preparar a comunidade, o governo e a indústria para atuarem de forma adequada no caso de um acidente químico e re-
duzirem, assim, o número de vítimas e danos à propriedade e ao meio ambiente. O programa requer a participação 
dos governos locais, das indústrias e da comunidade.

No Brasil, a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) traduziu o Manual do Apell no momento 
de colocar o programa em prática em Cubatão (SP), no início dos anos noventa. Outras cidades brasileiras onde o 
programa foi estabelecido são Duque de Caxias (RJ), Maceió (AL), Betim (MG) e São Sebastião (SP). Houve outras 
experiências produtivas com o Programa Apell na Argentina (Bahía Blanca, 1995) e em empresas mineradoras no 
Peru (2004), que levaram à redução do número e da gravidade dos acidentes industriais e de transporte, respecti-
vamente. Além da Argentina, do Brasil e do Peru, o Programa Apell foi implantado no Canadá, na Colômbia, na 
Costa Rica, no Chile, no Equador, nos Estados Unidos, no México e na Venezuela.

Com a imposição de medidas cada vez mais rigorosas para a concessão de licenças ambientais para as atividades 
potencialmente contaminantes do meio ambiente, surgiram os Estudos de Análises de Risco e os Programas 
de Gestão do Risco, que se transformaram em instrumentos de grande importância para a prevenção de acidentes de 
grande magnitude nas atividades industriais e em outras que manipulam substâncias químicas, pois proporcionam 
a assistência necessária para se conhecer detalhadamente as possíveis falhas que podem causar acidentes graves, 
assim como as possíveis consequências desses acontecimentos, com o que permitem implantar medidas de redução 
do risco e da elaboração de planos de emergência para responder aos acidentes.

No entanto, são muito poucos os países da América Latina que utilizam a análise do risco como instrumento 
de prevenção de acidentes químicos. Por exemplo, no Brasil, a análise do risco é utilizada na concessão de licenças 
ambientais, o que permite quantificar o risco de uma instalação e, posteriormente, compará-lo com critérios de tole-
rância do risco estabelecidos em diversos estados ou pelo órgão federal do ambiente. Dessa forma, será autorizada 
a instalação de uma nova unidade industrial somente quando o risco imposto pela sua atividade estiver dentro dos 
padrões aceitáveis. Esse enfoque parece ser adequado, pois não há uma trajetória recente de acidentes industriais de 
grande magnitude causadores de vítimas mortais entre a população das proximidades dessas instalações. Os con-
ceitos utilizados na análise de riscos industriais e nas etapas de um estudo dessa natureza podem ser consultados 
em <http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/risco/estudo/conceito.asp>.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), tomou uma 
importante iniciativa ao implantar, nos anos 1990, o Programa de Prevenção e Gestão de Riscos, destinado a 16 terminais 
de produtos químicos e petroquímicos do litoral do Estado. Para isso, foi necessário realizar estudos de análise de riscos, 
que incluíram medidas de combate contra os derramamentos de produtos químicos no mar, meio pelo qual se reduziu 
muito o número de acidentes nessas instalações e se melhorou a qualidade da resposta de emergência das empresas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem um programa chamado Programa de Preparativos para Situa-
ções de Emergência e Socorro em Casos de Desastre (PED) cujo principal objetivo é apoiar a criação e o fortale-
cimento institucional dos programas nacionais de desastres nos ministérios da saúde e a sua coordenação com os 
setores participantes da redução de desastres. O programa realiza atividades de capacitação no campo dos desastres 
e, além disso, ajuda os países da região das Américas a responderem às situações de emergência.
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Em 1992, a OMS designou a Cetesb como centro colaborador na prevenção, preparação e resposta a situações 
de emergência química para a América Latina e o Caribe. Como tal, a Cetesb, juntamente com a OPAS/Brasil, rea-
lizou duas importantes atividades na região:

•	 Curso de prevenção, preparação e resposta aos desastres causados por produtos químicos perigosos.
  Esse curso consta de quarenta horas de aulas e aborda temas de medicina, toxicologia, meio ambiente, 

segurança das substâncias químicas e simulacros teóricos e práticos, além de temas específicos apontados 
pelas autoridades locais do país anfitrião. Seu público destinatário é formado por profissionais da Defesa Civil, 
dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária, dos Centros 
de Informação Toxicológica, das universidades, do Exército e de outros setores que intervêm na resposta aos 
acidentes químicos. No período de 1999 a 2003, o curso foi realizado na sede da Cetesb em São Paulo. No 
entanto, para promover maior participação dos países da América Latina, dedicou-se àqueles que mostraram 
interesse pela OPAS. Mais de 800 profissionais participaram desse curso, que se transformou em uma referência 
regional em matéria de preparação e resposta às emergências químicas.

•	 Armazenamento de informação sobre o sistema de prevenção, preparação e resposta às emergências 
químicas.

  Trata-se de um trabalho cuja finalidade é ajudar os países a identificarem a sua própria capacidade de 
resposta às emergências químicas. Por meio de questionários e visitas técnicas às principais entidades do país 
vinculadas ao tema, a Cetesb, como centro colaborador, e a OPAS/Brasil armazenam informação sobre as atri-
buições, responsabilidades e competências das principais instituições referentes à prevenção de emergências 
químicas, à preparação para enfrentá-las e à resposta a elas, assim como sobre a sua infraestrutura, os sistemas 
habituais de operações, os programas de capacitação, os recursos humanos e os materiais disponíveis. Poste-
riormente, foi elaborado um informativo técnico que apresenta os resultados obtidos e as possíveis sugestões 
para o aperfeiçoamento das instituições e do sistema existente no país.

Na sua função de centro colaborador, a Cetesb realizou com a OPAS o Curso de Autoinstrução em Prevenção, 
Preparação e Resposta para Desastres por Produtos Químicos, disponível na Internet em espanhol e português 
(http://bvsde.per.paho.org/tutorial1/e/index.html). O curso proporciona elementos teóricos e práticos, bem como a 
metodologia para se aplicar as atividades nos âmbitos nacional e regional referentes aos preparativos e às respostas 
às emergências químicas nos países da região da América Latina e no Caribe.

Em muitos países da América Latina, entidades como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia rece-
beram capacitação e recursos materiais, por meio de associações com os Estados Unidos, dada a necessidade de 
se prepararem para responder a possíveis ações que incluam o uso de armas químicas, o que teve como resultado 
a instituição de procedimentos que passaram a ser incorporados às medidas de resposta às emergências químicas.

Várias outras instituições governamentais e não governamentais oferecem capacitação sobre atendimento 
de emergências químicas. Entre essas instituições destacam-se a Cetesb do Brasil (http://www.cetesb.sp.gov.br/
Servicios/cursos/ agenda.asp), o Organismo do Meio Ambiente do Canadá (http://www.ec.gc.ca/ee-ue/default.
asp?lang=en&n=6C1DC30B#courses) e quatro instituições dos Estados Unidos: a EPA (http://www.ert.org/ 
mainContent.asp?section =About&subsection=Mission), o Transportation Technology Center, Inc (TTCI) em 
Pueblo, Colorado, (http://www.hazmattraining.com/), a Universidade do Texas A&M (http://www.tamu.edu/) e a 
empresa HMHTTC Response Incorporated (http://www.4hazmat.com/).

Visando integrar e regulamentar o transporte rodoviário de produtos perigosos, nos países-membros do Merco-
sul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), em 1996, foram promulgadas leis específicas sobre o tema, que tiveram 
como resultado a abertura de mercados para empresas fornecedoras de serviços de atendimento a emergências e rea-
bilitação de áreas contaminadas, mas ainda não há planos de emergência estruturados entre os órgãos públicos desses 
países para responder às emergências químicas.

Em 1998, o governo do Brasil promulgou a Lei Federal no 9605/98, conhecida como Lei de Delitos Ambientais, 
que contém disposições sobre sanções penais e administrativas por conduta e atividades lesivas para o meio am-
biente. O fundamento constitucional dessa lei é o fato de que as pessoas físicas ou jurídicas podem receber sanções 
penais e administrativas por conduta ou atividades lesivas para o meio ambiente, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. Como consequência, a iniciativa privada passou a ter maior responsabilidade am-
biental na sua atividade, o que fez que os aspectos preventivos e corretivos dos acidentes químicos melhorassem.
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Também no Brasil, após um acidente de grande magnitude relacionado com uma empresa de papel e celulose 
(Cataguases), o Ministério do Meio Ambiente elaborou, juntamente com vários outros ministérios e órgãos ambien-
tais de todos os estados brasileiros, o Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências 
Ambientais Causadas por Produtos Químicos Perigosos, popularmente conhecido como P2R2. O plano foi instituído 
por decreto presidencial em junho de 2004, e sua estrutura é composta por diversos grupos com atribuições específicas 
para as instituições federais vinculadas ao tema (Ministérios do Meio Ambiente, da Saúde e da Integração Nacional, 
onde a Defesa Civil tem a sua sede), assim como para os estados que têm a atribuição de formar grupos organizados 
com a finalidade de trabalhar nos aspectos de prevenção de emergências químicas, preparação para enfrentá-las e a 
resposta a elas, para as quais devem elaborar planos e protocolos. O plano é bom no seu aspecto conceitual, mas é 
preciso intensificar e fortalecer a criação das comissões estatais para realizar o trabalho conforme o planejado.

Os esforços mencionados foram ampliados em outros países da região, tentando conhecer mais sobre a situação 
das substâncias químicas. Entre 1998 e 2008, foi colocada em prática a elaboração e a atualização dos Perfis Nacionais 
de Substâncias Químicas, com o apoio do Programa Internacional de Segurança Química da OMS e Unitar, que foram 
completados pelos seguintes países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Peru e Uruguai.

Em 2006, os países andinos (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) realizaram um seminário sub-
-regional sobre prevenção de emergências causadas por produtos químicos perigosos e materiais radioativos e a 
resposta a elas cujo resultado foi a elaboração de um plano sobre o tema, publicado em fevereiro de 2008. Nesse 
plano, foram definidas diversas medidas que seriam adotadas no âmbito de cada país e sub-região, com a finalidade 
de reduzir os riscos e os efeitos causados pelos acidentes, por meio da promoção de políticas, estratégias e planos de 
cooperação técnica e fortalecimento institucional para prevenir e mitigar as emergências químicas, para se preparar 
para enfrentá-las e responder a elas.32

Apesar de todas essas iniciativas, cabe afirmar que poucos países têm estruturas e regulamentos bem estabeleci-
dos sobre prevenção e resposta aos desastres químicos, inclusive planos de resposta, e também que esse tema ainda 
está em processo de evolução em muitos deles.

Alguns dos países que têm planos são: o Peru, com o Plano Nacional de Prevenção e Atendimento de Desastres;33 
o Paraguai, com o Plano Nacional de Gestão de Substâncias Químicas;34 e o Panamá, com o Plano de Contingência 
para Ações Terroristas e Incidentes Químicos.35

Exemplos de países que têm um sistema organizado são: a Nicarágua, com o Sistema Nacional para a Preven-
ção, Mitigação e Atendimento de Desastres (Sinapred);36 a Colômbia, com o Sistema Nacional para a Prevenção e 
o Atendimento a Desastres (SNPAD);37 Honduras, com a Comissão Permanente de Contingências (Copeco);38 e o 
Equador, com o Comitê Nacional para a Gestão de Produtos Químicos Perigosos.39

Especificamente para as medidas de resposta a uma emergência química, é essencial conhecer e respeitar as 
responsabilidades e atribuições das instituições que atuam nas emergências. Em geral, as principais responsabilidades 
das autoridades públicas e dos organismos de saúde são:

Autoridades públicas (fonte: Princípios rectores de la OCDE para la prevención, preparación y respuesta ante 
accidentes químicos).

•	 Motivar todos os setores da sociedade sobre a necessidade das medidas de prevenção, preparação e resposta 
aos desastres.

•	 Definir uma estrutura de controle clara e coerente.
•	 Defender o direito que a comunidade tem de saber para garantir ao público potencialmente afetado o acesso 

à informação apropriada sobre os riscos aos quais está exposto.
•	 Criar programas de preparação para emergências, incluindo a realização de simulações.
•	 Garantir a disponibilidade de sistemas de alarme de emergências e desastres para avisar o público potencial-

mente atingido.
•	 Facilitar e promover a disseminação de informação e o intercâmbio de experiências relacionadas com a pre-

venção, a preparação e a resposta aos desastres.

Para cumprir com essas responsabilidades, as autoridades públicas dos âmbitos nacional e local, inclusive as 
de saúde, devem contar com uma equipe técnica devidamente capacitada e os recursos adequados. No entanto, há 
algumas responsabilidades que são específicas das autoridades de saúde pública, como:

•	 Elaborar planos do setor de saúde para a resposta aos desastres, inclusive ao terrorismo químico, e definir as 
funções nos planos.
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•	 Normatizar os elementos básicos do plano de resposta, como os seguintes:

	 •	 Determinar	as	funções	de	todas	as	partes	que	intervêm	na	resposta	às	emergências	e	aos	desastres.
	 •	 Garantir	a	disponibilidade	e	provisão	de	antídotos.
	 •	 Avaliar	as	necessidades	de	informação:	bibliotecas	básicas.
	 •	 Usar	os	centros	de	informação	toxicológica	e	os	de	resposta	química	em	situações	de	emergência.
	 •	 Identificar	os	laboratórios	toxicológicos	e	de	vigilância	e	qualidade	ambiental.
	 •	 Criar	um	sistema	de	notificação	de	casos	de	emergência.
	 •	 Proporcionar	locais	alternativos	para	o	atendimento	às	vítimas.
	 •	 Estabelecer	sistemas	para	o	recebimento	e	a	gestão	de	um	grande	número	de	doentes	(triagem).
	 •	 Elaborar	um	sistema	de	alerta	para	os	profissionais	da	saúde.
	 •	 Criar	e	executar	programas	de	capacitação	dos	profissionais	da	saúde,	inclusive	simulações.
	 •	 Estabelecer	comunicação	com	o	público.
	 •	 Fomentar	a	pesquisa.
	 •	 Criar	mecanismos	de	cooperação	internacional.

Identificação de necessidades e propostas

Desastres naturais

A criação de sistemas nacionais que contemplem a redução de riscos e a resposta aos desastres nos países da América 
Latina e do Caribe é uma realidade na região, e o desafio passou a ser a importância de que estes funcionem de 
forma mais profissional, com eficiência e respeitando um padrão ético. Nesse processo, a formulação de um padrão 
normativo e a incorporação, nos orçamentos nacionais, setoriais, regionais e locais, de recursos financeiros para 
preparativos, mitigação de vulnerabilidades e resposta são e devem ser consideradas avanços substanciais no 
âmbito da região, seguidos pelo fato de terem passado de preparativos apenas nos níveis centrais a preparativos que 
cheguem aos níveis locais com participação de autoridades, homens, mulheres, anciãos, jovens e crianças que sejam 
capacitados a agir diante das ameaças que os rodeiam.

É cada vez maior o conhecimento que se tem na região a respeito das ameaças naturais e antrópicas, nos níveis 
nacional, regional e, em alguns casos, local, com base nos mapas de riscos, o que fortaleceu as instâncias nacionais 
para focalizarem suas atividades de preparativos e mitigação de vulnerabilidades. Esses planos permitiram melhor 
orientação de esforços e recursos para as áreas de maior risco, com antecedentes históricos de desastres e nas quais 
a possibilidade de ocorrência de um desastre é maior. No entanto, levando em consideração a variabilidade climá-
tica, a crescente urbanização e a variável pobreza, é necessário atualizá-los e analisá-los periodicamente, pois as 
ameaças variam de forma dinâmica, além de ser preciso trabalhar em uma escala cada vez maior. Nesse sentido, a 
Diretoria Metropolitana de Planejamento Territorial de Quito realiza um esforço interessante para definir políticas, 
estratégias e alinhamentos técnicos para o desenvolvimento urbano, com a participação de agentes locais, a partir 
da geração de mapas de satélite de riscos, com o apoio do Instituto de Recherche pour Le Dévelopement (IRD).40 
Riscos como a mudança climática levantam a necessidade de vigilância por satélites em maior escala em nível local, 
para se trabalhar com doenças como a dengue, que, juntamente com a malária, está entre as principais doenças 
transmitidas por vetores, relacionadas a aspectos climatológicos. Existem aspectos como a tele-epidemiologia, ou 
seja, a aplicação de capacidades em satélite desenvolvida pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES) da 
França41 ao estudo da transmissão de doenças, a partir da identificação de fatores de riscos ambientais, associados 
à presença de vetores transmissores ou vírus — bactérias — parasitas causadores de doenças. O uso de informação 
por satélite já é uma realidade e constitui um importante meio no presente e para o futuro. Cabe ressaltar a im-
portante contribuição realizada pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) no estudo das 
diferentes ameaças e desastres na região.

A magnitude desse problema fez que os países avançassem quanto à geração de políticas relacionadas aos 
desastres naturais, a sua organização, à necessidade da coordenação para uma resposta como Estado, e não somente 
como respondentes, de tal modo que o papel do setor de saúde é fundamental nesse desenvolvimento. Entretanto, 
o peso específico das defesas civis absolutas ainda é importante em alguns países, o que gera dificuldades quanto à 
coordenação que reduzem a eficiência com relação aos preparativos e, em alguns casos, configuram um obstáculo 
para a resposta.
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Diferentes tipos de desastres mostraram que existe uma disputa pelos recursos financeiros entre os organismos 
de cooperação, as instituições dos países e, cada vez mais, o setor não governamental. Isso faz que sejam observadas 
as resistências com relação ao trabalho coordenado e intersetorial, motivo pelo qual, em alguns poucos países, há uma 
política, programas ou projetos integrados e o enfoque ainda é setorial. Quanto à coordenação interagencial, as Nações 
Unidas avançaram com a sua plataforma de Reforma Humanitária,42 que constitui um importante mecanismo para a 
coordenação e a realização de ações de resposta a emergências-desastres. Por isso, é necessário aprofundar o conheci-
mento dessa reforma e promover sua incorporação à prática a partir das agências nos distintos países.

Em algumas situações de desastre, notou-se que o apoio dos cooperadores diante da falta de uma liderança nacional 
constitui o eixo da resposta. Isso não é bom para o país, porque não estimula o princípio de subsidiariedade, ou seja, a au-
torresponsabilidade diante de determinada situação é algo que deve levar em consideração a cooperação permanente. Este é 
um aspecto um tanto quanto difícil de se balancear, pois, por um lado, se busca fortalecer a autorresponsabilidade e o princí-
pio de soberania. No entanto, a humanidade, diante da ocorrência de situações de desastres de grande magnitude, ressalta a 
necessidade de que sejam realizadas ações imediatas que levem a situações como as que ocorreram em desastres de grande 
escala, como o tsunami que afetou a Ásia Meridional e o furacão Mitch na América Latina, nos quais a chegada de vários 
cooperadores de ajuda humanitária que atuaram de forma desordenada em regiões onde todas as capacidades nacionais 
haviam sido amplamente ultrapassadas, mobilizando quantidades exageradas e desnecessárias de recursos que chegaram 
muito tarde, equipes de resposta com pouca experiência e busca de visibilidade excessiva criaram situações lamentáveis.43

Riscos não identificados e riscos não priorizados. A ameaça pode estar constantemente presente. Entretanto, en-
quanto ela não for vista como tal, não serão tomadas as medidas necessárias para a prevenção e, menos ainda, a sua 
resposta. Isso ocorreu nas nevascas na Espanha em 2009, que causaram o colapso da capacidade de resposta de muni-
cípios como Madri, que, com todos os recursos e pessoal disponíveis, não havia previsto que uma nevasca como aquela 
pudesse afetar o país, motivo pelo qual precisava de um plano de contingência, aspecto que foi remediado posterior-
mente. Pior do que não identificá-los é conhecer os riscos e não fazer nada, seja por não confiar nos estudos realizados, 
por não ter precedentes históricos, para não gerar pânico na comunidade, ou, simplesmente, para não ser alarmista. Em 
contrapartida está a falta de decisão adequada, que permitiu que ocorressem desastres com numerosas vítimas, como 
aconteceu nos casos da erupção do vulcão Ruiz, na Colômbia, ou com o furacão Katrina, nos Estados Unidos.

Os desastres são situações extremas que requerem recursos humanos altamente qualificados para a sua res-
posta. No decorrer dos anos, foi alcançado um alto nível de capacitação dos recursos humanos na gestão de riscos- 
-desastres. Contudo, a mudança de pessoal é comum na América Latina e se repete periodicamente a cada mudança 
de governo, o que implica má resposta a desastres no início dos períodos governamentais com um fortalecimento 
nas etapas seguintes, à espera de que ocorra um desastre maior. Há uma situação ainda mais complexa na Defesa 
Civil, que em alguns países ainda é um destino entre as forças armadas, que dura um período determinado e não 
permite a profissionalização do pessoal. Nos próximos anos, os governos de alguns países da LAC mudarão e é 
preciso promover a continuidade do valioso recurso humano.

O entorno variável das ameaças-desastres naturais que cada vez se torna mais complexo e com mais frequência justi-
fica uma resposta intersetorial, diante das distintas ameaças tradicionais e novas, como a pandemia de influenza, faz que os 
países se exponham a cenários de envolvimento muito alto. Durante a pandemia de Sars em 2003, uma grande parcela de 
casos canadenses aconteceu entre trabalhadores da área da saúde por más práticas de controle de infecções nos hospitais, 
o que levou à necessidade de cooperação entre agências governamentais e particularmente entre autoridades trabalhistas 
e de saúde. Após uma análise da experiência do Sars, o Ministério do Trabalho de Ontário formalizou uma Aliança em 
Saúde e Segurança com oficiais estaduais de saúde para fortalecer a saúde ocupacional e as práticas de segurança em esta-
belecimentos de saúde. O programa inclui o chamado Sistema Interno de Responsabilidade, que atribui aos trabalhadores 
da área da saúde a responsabilidade de notificar qualquer ameaça para a saúde ou para a segurança no local de trabalho.

Por sua vez, as debilidades da resposta dos Estados Unidos ao furacão Katrina, em 2005, fizeram que o De-
partamento de Saúde e Serviços Humanos estabelecesse prazos operacionais com as autoridades locais para coor-
denar melhor a preparação diante de possíveis furacões, em 2006. Isso incluiu um estudo sobre as necessidades e 
requisições para a evacuação e refúgio de grupos vulneráveis. Segundo os especialistas, essa foi a primeira vez que 
realizaram um processo de planejamento tão detalhado e coordenado entre agências estaduais e locais.44

Com relação à mudança climática, a diretora geral da OMS, em 2008, demonstrou que as evidências desse 
fenômeno não param de aumentar e, embora isso seja inquestionável, pode haver um aumento do número e 
da magnitude dos desastres naturais que, no momento, são difíceis de abordar, distinguindo-se como possíveis  
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efeitos sanitários a desnutrição ocasionada por secas periódicas que, na atualidade, provocam 3,5 milhões de 
mortes por ano; um número maior de tormentas e inundações que aumentarão a mortalidade por essas causas, 
que atualmente já é elevada, além de terem repercussões em focos de doenças por falta de saneamento; as secas e 
inundações que aumentarão as doenças diarreicas, atualmente a segunda causa de mortes na infância; as ondas de 
calor que afetam a morbidade e a mortalidade em pessoas com idade avançada e com problemas cardiorrespirató-
rios, assim como ataques de asma causados por pólen; e a variação de temperaturas, umidade e pluviosidade que 
afetarão a distribuição de insetos que transmitem doenças como a dengue e a malária.45

Embora os desastres possam ser propícios ou atraentes para se fazer pesquisa, é preciso ter profissionais com 
experiência, compromisso e capacidade de gestão que atuem como coadjuvantes para melhorar as condições de 
saúde ambiental em situações de desastres. Talvez a metodologia nesses casos nem sempre seja a mais correta, mas 
o fato de salvar vidas traz uma importante gratificação. Os programas de epidemiologia de campo de diferentes 
países (os Estados Unidos, a Espanha, o Peru, o Brasil e outros) desenvolvem trabalhos sobre isso na região, porém 
é necessário fortalecer ainda mais as capacidades.

Alguns exemplos de epidemiologia ambiental em desastres

Durante o furacão Mitch em Honduras, foram arrasadas pelas inundações duas fábricas de agroquímicos e duas empre-
sas com depósitos para agroquímicos tóxicos (todas de Choluteca). Especialistas da Defesa Civil Francesa e de serviços 
de saúde registraram sessenta casos de intoxicações por pesticidas (Médicos sin Fronteras, Tóxicos en huracán Mitch, 
1999. Disponível em: <http://www.crid.or.cr/cd/CD_Huracanes/pdf/spa/doc12657/doc12657 - portada.pdf>. Acesso 
em: agosto 2009), o que foi validado por especialistas dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), 
que realizaram um estudo no qual detectaram altas concentrações de pesticidas clorados, em amostras de solo, bem como 
em sangue e urina de 45 adolescentes (do bairro de Istoca-departamento de Choluteca), mas não da água para consumo 
humano, levando a se supor que esses compostos químicos tenham sido arrastados pelas inundações e que a população 
os tenha ingerido (Balluz et al. Enviromental pesticide exposure in Honduras following hurricane Mitch. Bull World 
Health Organ. Genebra, v. 79, n. 4, 2001. Disponível em: <http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0042-96862001000400004>. Acesso em: agosto 2009). Além disso, chegaram a ser identificadas águas subterrâneas 
contaminadas por esses compostos químicos, motivo pelo qual deveriam ser tomadas medidas de prevenção e controle.

Durante o fenômeno El Niño no Peru, no Equador e na Bolívia, a qualidade da água para consumo era ruim, 
motivo pelo qual precisaram ser realizadas intervenções com os tambores de anticontaminações e desinfecção in 
situ com solução de cloro líquido, para melhorar a qualidade da água em áreas com inundações e abastecer de água 
as áreas com seca por meio de poços. Durante as erupções vulcânicas de Quito, Equador, as nuvens de cinzas cobri-
ram a cidade, o que fez que fossem realizados monitoramentos da qualidade do ar, tomadas medidas de suspensão 
das atividades ao ar livre e proteção de plantas de armazenamento e de tratamento de água.

Diversos centros especializados, como o Centro de Pesquisa e Informação sobre o Fenômeno El Niño (Ciifen), 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e Emergency Events Database (EMDAT), colocam 
à disposição a sua informação, que pode ser usada para análises. A mudança de comportamento dos vetores de 
dengue e malária é avaliada a partir de estudos de densidade do vetor e com novas tecnologias como a tele-epide-
miologia. Diante de tudo o que foi exposto, é necessário trabalhar mais com relação a esse tema sob uma ótica de 
solução de problemas, mais que de pesquisa por si mesma.

Não estamos livres de que desastres de grande magnitude possam acontecer novamente na região. Por essa 
razão, é preciso que os mecanismos existentes sejam fortalecidos, observados, assessorados e atuem ante as situa-
ções que sejam apresentadas, sobretudo perante a desordenação e o distanciamento das instituições e autoridades 
nacionais. É necessário que os gestores de saúde ambiental aprofundem seu conhecimento quanto à gestão de riscos 
e preparativos-resposta para desastres e definam seus papéis e suas competências diante desse novo cenário.

É importante articular, como é feito em muitos países, os sistemas de vigilância sanitária e ambiental de fatores 
de risco ambientais, como o clima e a contaminação. Também é preciso trabalhar em escalas cada vez menores para 
contar com dados que permitam a tomada de decisões concretas diante da mudança climática em nível local, pois 
a melhor maneira de pensar no global é atuar localmente.

Desastres tecnológicos

Na região da Américas, há pouca informação básica que permita avaliar os efeitos dos acidentes sobre a saúde 
humana (número de pessoas expostas, feridas e mortas) e o meio ambiente (contaminação do solo, fontes de água 
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superficial e subterrânea, ar e cadeia alimentar). As consequências da falta de dados refletem diretamente na 
possibilidade de se estimar os custos humanos, ambientais e financeiros desses acidentes e, portanto, na capacidade 
de formulação de políticas públicas de controle e prevenção amplas, adequadas e eficazes, particularmente com a 
participação dos setores de saúde e do meio ambiente.46

Por exemplo, nos países latino-americanos, há poucos estudos epidemiológicos relativos aos acidentes quí-
micos. Na União Americana, a Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (ATSDR) elaborou o 
protocolo de vigilância de eventos de emergência causados por substâncias perigosas (HSEES) cuja principal finali-
dade é estabelecer nos departamentos de saúde dos estados americanos a capacidade de criar e manter um sistema 
de vigilância das emissões intensas de produtos perigosos e realizar atividades de prevenção adequadas. O sistema de 
vigilância tem como objetivo obter dados que devem ser utilizados na redução da morbidade e da mortalidade 
causadas pelas emergências químicas nas equipes de resposta, entre os funcionários e o público em geral. Diversos 
estados americanos têm utilizado esse protocolo desde 2004. Os informativos anuais com a recompilação dos dados 
pertinentes estão à disposição dos interessados no site <http://www.atsdr.cdc.gov/H s/HSEES>.

Na América Latina, existem algumas medidas de estruturação dos sistemas de vigilância em saúde ambiental para 
eventos causados por produtos químicos, como é o caso do Brasil, onde, em uma iniciativa adotada pelo Ministério da 
Saúde em 2001, foi criado o subsistema nacional de vigilância em saúde ambiental, no qual foram definidos diversos 
campos de atuação, tais como a vigilância em saúde ambiental relacionada com os acidentes causados por produtos peri-
gosos. Nesse contexto, foi criado um modelo de atuação para vigilância em saúde ambiental relacionado com a exposição 
humana aos acidentes causados por produtos perigosos, que é utilizado como referência em diversos estados brasileiros.47

Tanto o protocolo estadunidense quanto o modelo brasileiro podem ser utilizados como importantes referên-
cias para os países da América Latina e do Caribe com a finalidade de criar seus próprios sistemas de vigilância em 
saúde ambiental para as emergências químicas, em vista da falta de políticas públicas referentes às estratégias de 
prevenção e controle de acidentes.

Na América Latina e no Caribe, o número de centros de resposta a emergências químicas é bastante limitado, 
pois apenas a Argentina, o Brasil, o Canadá, a Colômbia, o Chile, os Estados Unidos, o México e a Venezuela 
estruturaram esse serviço.48 O diretório desses centros pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: 
<http:/www.bvsde.paho.org/bvstox/e/guiamarilla/guiamarilla.html>. Esses centros têm diferentes funções, entre 
as quais se destacam a assessoria técnica às equipes de resposta com relação aos riscos criados pela emergência, 
o fornecimento de informação sobre produtos químicos, a distância recomendada para isolamento da área e sua 
evacuação e apoio na mobilização de entidades e recursos, para citar somente alguns. Portanto, é essencial que o 
governo ou a iniciativa privada incentivem a estruturação desses centros.

A América Latina e o Caribe têm mais de 130 Centros de Informação Toxicológica (CIT) (http://www.bvsde.
paho.org/bvstox/e/guiamarilla/guiamari lla.html) que, em geral, foram pouco utilizados nas emergências químicas. 
Muitos funcionam 24 horas por dia, 365 dias ao ano, e podem dar uma contribuição valiosa para a prevenção e a 
resposta diante de emergências químicas, quando cumprem com as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde por meio do seu Programa Internacional de Segurança das Substâncias Químicas (http://www.intox.org/
databan k/documents/supplem/supp/sup3s.htm).

Esses centros costumam estar localizados em hospitais e universidades e sua gestão fica sob a responsabilidade de 
profissionais, em sua maioria médicos com formação em toxicologia, farmacêuticos, químicos, bioquímicos e biólo-
gos, com acesso a fontes de informação fidedigna, que, portanto, podem proporcionar informação toxicológica sobre 
produtos químicos às demais instituições que intervêm no atendimento de emergências. Alguns centros têm bancos 
de antídotos.49 Por conseguinte, é fundamental incentivar a participação e a integração dos centros de informação 
toxicológica nas medidas de prevenção de emergências químicas, preparação para enfrentá-las e resposta a elas.

O atendimento de um acidente químico requer a participação de diferentes instituições e profissionais de for-
mação diversa. Em geral, poderão participar da resposta de emergências instituições como o Corpo de Bombeiros, 
a Defesa Civil, a Polícia, o organismo do meio ambiente e o da saúde — esse último terá a responsabilidade de 
realizar as atividades de atendimento pré-hospitalar e hospitalar nos acidentes químicos. No entanto, em geral, 
essa participação tem sido realizada com pouco conhecimento dos riscos realmente existentes em uma emergência 
química, pois os aspectos de segurança das equipes de resposta nem sempre são totalmente atendidos.

Podem ser apreciados vários exemplos de inobservância de procedimentos seguros no atendimento às vítimas 
de um acidente químico, no qual, em muitas ocasiões, há exposição da equipe de resgate ao produto químico 
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durante a realização das suas atividades. Da mesma forma, no atendimento hospitalar, uma vez que aqueles que são 
afetados chegam aos serviços de saúde, são observados diferentes tipos de problemas, como a falta de protocolos 
para a abordagem desses casos (por exemplo, não há procedimentos para a descontaminação), a formação insu-
ficiente do pessoal, a escassez de equipamentos de laboratório ou de reagentes para o diagnóstico, a realização de 
testes fora do país e a falta de antídotos. Tudo isso torna essa situação mais complexa.

Para alcançar o resultado desejado, além dessa capacitação, é necessário um investimento em recursos ma-
teriais apropriados para o desempenho das suas atribuições, assim como a plena integração com as demais insti-
tuições que intervêm nas situações de emergência. É possível e necessário estabelecer protocolos com o Corpo de 
Bombeiros, por exemplo, para os casos nos quais é preciso resgatar vítimas em áreas de risco químico.

O atendimento de emergências químicas apresenta uma série de dificuldades, que começam com a falta de in-
formação sobre o produto de interesse. Qualquer intervenção na qual haja segurança e procedimentos compatíveis 
com a situação pertinente está diretamente condicionada a uma avaliação inicial adequada que abarque, entre ou-
tras coisas, a identificação e o conhecimento dos riscos acarretados pelo produto em questão. Essa informação pode 
ser encontrada no site da Biblioteca Virtual de Desenvolvimento Sustentável e Saúde Ambiental (http://www.bvsde.
paho.org) da OPAS na internet. No Brasil, por iniciativa da Cetesb, foi estabelecido e colocado em funcionamento 
um banco de dados de produtos químicos que contém 879 fichas de informação utilizadas como referência por 
todo o país. Esse banco de dados pode ser consultado no seguinte endereço eletrônico: <http://www.cetesb.sp.gov.
br/emergencia/produtos/produto_consulta.asp>. Portanto, é importante que os países estabeleçam um banco de 
dados que contenha informação sobre os produtos químicos utilizados com frequência, como instrumento essen-
cial para o atendimento de emergências químicas.

Desse modo, conforme exposto aqui, apesar de todas as iniciativas adotadas na América Latina, a participação 
do setor de saúde nas medidas de prevenção e resposta diante das emergências químicas ainda é reduzida. Como 
regra, nos planos e programas em andamento, é preciso incluir o setor de saúde como o elemento essencial, uma vez 
que poderá intervir na pesquisa das causas dos acidentes químicos e das suas consequências para a saúde humana, 
campo no qual falta informação na atualidade.

Outro tema que ainda está longe de ter uma solução tecnicamente viável é o do tratamento de resíduos perigo-
sos produzidos nas emergências químicas. Este é o caso da maioria dos países da América Latina. Em diversos países 
dessa região, não há locais nem tecnologias disponíveis para o tratamento e a eliminação final adequados desses re-
síduos. No caso do Brasil, há diversas possibilidades para a sua eliminação final adequada somente em alguns estados. 
Por isso, é necessário planejar o manejo dos resíduos provenientes do atendimento de emergências químicas, o que 
significa que as medidas previstas deverão levar em consideração a sua redução ao mínimo durante o trabalho em 
campo, a busca de locais de eliminação provisórios e o transporte aos locais de tratamento e destino final.

Também é importante destacar que os países da América Latina precisam identificar as instalações que represen-
tam um risco potencial para o meio ambiente e elaborar o plano cartográfico pertinente para produzir, manipular e 
armazenar produtos químicos. Para isso, deverão caracterizar seu entorno quanto à ocupação humana e à presença de 
ambientes frágeis ou vulneráveis, por exemplo: veios d’água e zonas agrícolas. Nesse sentido, a Colômbia já dispõe de 
uma boa iniciativa de Mapas de Risco Químico e por Transporte de Substâncias Perigosas no Vale de Aburrá.50 Esse do-
cumento oferece uma metodologia para a identificação de riscos e apresenta a situação dos riscos da indústria química 
e de transportes da citada região. Além disso, formula recomendações que ajudam o poder público e a iniciativa privada 
a reduzirem ao mínimo a frequência e as consequências dos acidentes tecnológicos nas áreas vizinhas (ser humano, 
meio ambiente e patrimônio). De forma idêntica, a Associação de Produtores de Pintura, Tintas, Resinas e Químicos do 
Equador, assim como as grandes empresas mineradoras instaladas no Peru, elaborou mapas de risco das principais rotas 
de transporte de produtos químicos. Esses exemplos devem ser estendidos a todo o território nacional e a outros países.

Um problema enfrentado por alguns países latino-americanos refere-se à descontinuidade das políticas públi-
cas, claramente manifestada pela falta de divulgação e atualização dos Perfis Nacionais de Substâncias Químicas, 
que são elaborados com o propósito de conhecer a infraestrutura do país a respeito desse tema e de servir de instru-
mento de análise no processo de tomada de decisões por diversas organizações relacionadas com o setor industrial.

Em decorrência das necessidades de cada país ou região, há uma grande diversidade de iniciativas referentes à 
prevenção de emergências químicas, à preparação para enfrentá-las e à resposta a elas. O intercâmbio de experiên-
cias entre os profissionais dessas áreas é uma prática que deve ser incentivada, pois permitirá aperfeiçoar as medidas 
tomadas pelas instituições. Nesse sentido, merece ser destacada a Rede de Emergências Químicas para a América 
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Latina e o Caribe (Requilac), criada em 2008 e administrada pelo OPAS/Brasil e a Cetesb. Essa rede está aberta a 
todos os interessados em língua espanhola, inglesa e portuguesa.

Dada a importância desse tipo de interação, deve ser estimulada a afiliação à Requilac, com a finalidade de 
oferecer a oportunidade de compartilhar as suas experiências com membros de equipes não apenas do próprio país, 
mas também de outros países, o que fortalecerá as instituições. A afiliação à Requilac é bastante simples e pode ser 
feita por meio da inscrição no site <http://www.bvsde.ops-oms.org/requilac/e/requilac. 

Conclusões
Quanto às emergências ambientais tecnológicas e aos desastres naturais

As emergências ambientais e os desastres naturais têm uma tendência ascendente, razão pela qual é necessário 
fortalecer a capacidade da região e dos países quanto a preparativos, prevenção e resposta por parte deles e trabalhar 
operacionalmente na sua articulação nos distintos níveis.

Quanto à saúde ambiental e o desenvolvimento sustentável

As emergências e os desastres afetam de forma negativa a saúde ambiental e são uma ameaça para o desenvolvi-
mento sustentável. A experiência ao longo dos anos mostra a necessidade de se realizar um trabalho conjunto entre 
os operadores de emergências e desastres, o que existe em todos os níveis de maneira proativa, visando a prever 
possíveis cenários futuros que, cada vez com mais força, farão disso uma precisão maior.

A respeito da mudança climática e da variabilidade climática

É preciso fazer um acompanhamento dos efeitos da mudança e da variabilidade climática, por país e em nível 
regional, assim como a maior difusão das ações que são realizadas para a mitigação e adaptabilidade. Além disso, é 
necessário que os mapas de riscos existentes alcancem escalas do nível local, área-bairro, pois, nesse nível, as ações 
devem ser colocadas em prática para que sejam efetivas para a população.

Devem ser ativamente promovidas a incorporação de medidas de adaptação e a mitigação da mudança climá-
tica em todos os programas com orçamentos definidos.

Quanto a aspectos regionais

As instâncias de integração política sub-regionais desenvolveram programas regionais e elaboraram agendas 
conjuntas que são trabalhadas nos níveis técnico e político, com as instâncias de relações exteriores dos países e 
organismos de cooperação, de forma que houve uma melhora no apoio político regional para os processos desen-
volvidos pelas instâncias técnicas nacionais a partir dos níveis e com diferentes agentes, integrando todos os setores. 
É fundamental que esses mecanismos sejam conhecidos e utilizados em benefício da população.

Também é preciso que se fortaleça na região a criação de equipes de inteligência prospectiva, que sejam conhecidas 
e analisadas, o que ocorre em nível regional, e que sejam conhecidas experiências de outras regiões e hemisférios nos 
quais há cenários extremos, de forma prática (por exemplo, escassez de água, epidemias, acidentes químicos) e que seja 
estabelecido um banco de conhecimentos regional, no qual sejam diagramados e analisados possíveis cenários similares 
na região, sejam feitos planejamentos para o seu estudo integral (político, social, cultural, técnicos e de segurança) e que 
seja feita uma revisão das boas e más práticas e promovida uma estratégia regional de ação diante de cenários extremos.

Em nível operacional, foram criadas equipes regionais e sub-regionais de resposta rápida, com especialistas das ins-
tituições que fazem parte dos países da região, que podem ser mobilizadas em pouco tempo com a finalidade de prestar 
apoio aos países afetados por desastres naturais. Considera-se necessário o fortalecimento dessas equipes, nas quais devem 
ser integradas a capacidade de resposta aos desastres tecnológicos, de modo que seja possível melhorar a coordenação e a 
resposta diante de emergências químicas de magnitude na região das Américas e no Caribe. Visto que a gestão necessária 
nas emergências tecnológicas é muito mais especializada, sugere-se trabalhar com base nos OPAS-Cepis-Cetesb.

Outras áreas da saúde ambiental que devem ser estudadas nesses equipes são: a) fornecimento imediato de 
água segura; b) implementação e operação de albergues; c) dotação e qualidade de alimentos; d) luta antivetorial; e) 
manejo de excrementos, resíduos e promoção de higiene pessoal; f) monitoramento da qualidade do ar e medidas 
de proteção pessoal para emergências relacionadas com a contaminação do ar; e g) resposta às emergências quími-
cas. Tem-se conhecimento de que distintas organizações que atuam na região possuem suas fortalezas nessas áreas, 
por isso, não é preciso duplicá-las. Recomenda-se um mapeamento rápido, assim como a articulação e exercícios 
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conjuntos no âmbito do que é realizado no contexto de preparativos e resposta aos desastres, incluindo a perspec-
tiva de saúde ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Com relação a políticas e planos

É imprescindível não subestimar as ameaças ou o curso que uma emergência ou um desastre podem adotar, 
pensando sempre no pior cenário. O valor da vida humana é muito importante para que, por posições políticas, 
desinteresse ou negligência, nada seja feito.

A história e a quantidade de pessoas que morreram ou foram afetadas nos fazem lembrar a necessidade de não 
subestimar nenhuma ameaça e que é fundamental tomar ações proativas que levem à tomada de decisões adequa-
das com respaldo técnico, político e social.

A geração de políticas de prevenção e resposta às emergências e aos desastres e os avanços quanto ao desenvol-
vimento institucional constituem avanços substanciais para os países da região quanto a esse tema. Ainda é preciso 
trabalhar e fortalecer as defesas civis e a perícia técnica dos setores, propor formas mais efetivas de melhorar o aciona-
mento das regiões e dos municípios, no contexto da descentralização que é implementada nos países, e trabalhar mais 
o Código Sanitário Internacional, as pandemias e integrar as emergências tecnológicas entre esses esforços. Com 
relação a emergências tecnológicas, é importante conhecer em que parte do marco legal existente ficam a preven-
ção, a preparação e a resposta às emergências químicas, para identificar lacunas e necessidades. Para isso, é preciso 
complementar a análise com os Perfis Nacionais de Substâncias Químicas e vinculá-la a políticas amplas de gestão 
integral desses produtos, complementando a análise com aspectos relacionados com o cumprimento de convênios 
internacionais, como o de Basileia (movimento fronteiriço de resíduos perigosos para a saúde humana), Estocolmo 
(Contaminantes Orgânicos Persistentes) e outros, de forma que a análise integral, sem descartar se é necessário in-
corporar esse aspecto de maneira transversal nas áreas sensíveis como a água e o solo, por exemplo, considerando le-
gislações sobre o uso e a ocupação do solo e definindo as zonas industriais e a distância segura para as áreas habitadas.

O planejamento de políticas de controle preventivo e corretivo é um elemento essencial para estabelecer progra-
mas de gestão e manejo de riscos, visando à prevenção de acidentes e à redução ao mínimo dos riscos para a saúde 
e a segurança da população, assim como os danos ao meio ambiente e ao patrimônio tanto público quanto privado.

Além de conhecer os riscos, é necessário ter organização e coordenação com os vários agentes nacionais nas diver-
sas fases do ciclo dos desastres. Deve-se ressaltar a importância de levar em conta a saúde e o meio ambiente, sobretudo 
em setores como o de abastecimento de água, alimentos, evacuação de excrementos, vigilância e controle ambiental, 
moradia saudável e, mais especificamente, mudança climática, toxicologia, controle de acidentes químicos e pandemias.

Pelo que foi dito anteriormente, é preciso elaborar planos contra várias ameaças com um enfoque integral 
baseado na pessoa, na família e na comunidade, e que considerem a participação de todas as instituições (Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros, Cruz Vermelha, setores de saúde, educação, abastecimento de água, energia e outros), 
com a definição de suas atribuições e responsabilidades, estabelecimento de protocolos de atuação e realização de 
simulações para a integração.

Quanto ao pessoal envolvido na ação

Devem ser levadas em consideração a tecnologia e a experiência e observação em campo, motivo pelo qual é im-
portante assegurar a continuidade do pessoal nas distintas organizações que trabalham em preparativos-resposta a 
desastres, assim como sua especialização, para que as ações sejam mais acertadas.

O fato de se ter incorporado os desastres no currículo universitário também permitiu gerar uma massa crí-
tica que vem trabalhando de maneira permanente nos países e garante uma sustentabilidade a partir da formação 
de gestores que possam ser incorporados ao tema no futuro, ou tenham a formação quando forem desempenhar 
funções-chave, além da criação de redes de trabalho.

O pessoal do setor de saúde começou a priorizar sua formação e organização quanto a preparativos e resposta, 
com base nas lições aprendidas de situações adversas que vivenciaram. Nos últimos anos, a demanda de preparativos 
hospitalares e de desenvolvimento de planos de contingência hospitalares está aumentando e é preciso continuar a ca-
pacitar e divulgar informação relacionada à toxicologia e às emergências químicas, além da epidemiologia ambiental.

Com relação aos recursos financeiros

É necessário, portanto, que as avaliações de impacto financeiro sejam de qualidade e que sejam realizadas em todos 
os desastres, assim como é preciso determinar os custos da ajuda humanitária. 
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A respeito de TIC e da manipulação da informação

A criação de uma biblioteca virtual de desastres e do CRID permite que os profissionais da região tenham acesso à 
informação de maneira adequada, o que facilita a resposta. O uso de TIC e de ferramentas aeroespaciais a partir de 
satélites em preparativos é uma realidade que ajuda a orientar melhor os recursos e salvar vidas. Por esse motivo, é 
necessário fazer que as pessoas tenham conhecimento sobre isso e sejam capazes de manipular essa informação e 
utilizá-las para a tomada de decisões.

Quanto à geração de ameaças tecnológicas

A sociedade tem consciência de que o desenvolvimento tecnológico implica a aceitação de certos riscos, mas, por 
outro lado, espera do poder público e da iniciativa privada a gestão consciente desses riscos.

É imperativo dar continuidade ao trabalho realizado por todos os segmentos e, especialmente, pelo poder pú-
blico, que tem o dever irrevogável de zelar pelo ambiente, pela saúde e pela qualidade de vida da população.

Com relação ao setor de saúde

A falta de um sistema único de saúde nos países da região, salvo raras exceções, gera uma fragmentação que se 
torna altamente clara em situações de emergência ou desastre. A longo prazo, é preciso incorporar tais aspectos aos 
marcos legais gerais de saúde, assim como revisar a cobertura e as prestações de serviços, incluídas as geradas pelas 
ameaças mais comuns ou, melhor ainda, se houver o avanço na direção de um sistema único.

Deve-se zelar pelo cumprimento das funções essenciais dos programas nacionais de desastres para se reduzir 
os efeitos de emergências e desastres em saúde, a saber:

•	 O planejamento e a execução de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e reabilitação precoce 
relacionadas com a saúde pública;

•	 Um enfoque múltiplo a respeito dos danos e da etiologia de todas as emergências ou possíveis desastres na 
realidade do país;

•	 A participação de todo o sistema de saúde e a mais ampla colaboração intersetorial na redução dos efeitos de 
emergências e desastres de saúde.

Há um avanço cada vez maior quanto a hospitais seguros, mas na maioria dos hospitais da região isso não é um 
fato. Em muitos casos, os hospitais seguros, do ponto de vista de abalos sísmicos, não contam com água segura nem 
mesmo nas salas de cirurgia, o que torna necessário um enfoque interdisciplinar e uma visão integral para priori-
zar o saneamento ambiental dos locais onde é prestado atendimento em saúde. Além disso, do ponto de vista das 
emergências químicas, é preciso melhorar as instalações hospitalares para que estas possam receber, descontaminar 
e tratar adequadamente as vítimas.

A extensão da iniciativa de hospitais seguros em direção às escolas seguras é um avanço importante. Quanto à 
prevenção, é imprescindível que se avance cada vez mais e que isso seja estendido a outros setores e a outras áreas. 
Em alguns países, a iniciativa de saúde ambiental de moradias saudáveis foi ampliada a situações de desastres e 
passaram a ser moradias saudáveis e seguras.

Também é necessário estabelecer mecanismos e incentivar a participação dos centros de informação tecnológica 
nas emergências químicas, assim como executar programas de vigilância ambiental em saúde para esses casos.
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Anexo I – Links de ferramentas
•	 Reforma da Ajuda Humanitária: <http://www.humanitarianreform.org>.

A reforma humanitária busca aumentar a efetividade da resposta humanitária, em uma tentativa de assegurar uma previsibilidade 
e melhorar a capacidade de prestação de contas e trabalho conjunto. É um esforço ambicioso da comunidade humanitária 
internacional para conseguir mais beneficiários com base em um enfoque de apoio idealizado para a proteção das suas 
necessidades de uma maneira mais efetiva e a tempo.

•	 CRID (Centro Regional de Informação em Desastres), <http://www.crid.or.cr>.
É uma iniciativa patrocinada por seis organizações que decidiram aliar esforços para assegurar a compilação e a disseminação de 
informação disponível sobre o tema de desastres na América Latina e no Caribe.

•	 EM-DAT (The International Disaster Database), <http://www.emdat.be/Database>.
É a base de dados referente a distintos tipos de desastres em nível mundial desenvolvida pelo Centro de Pesquisa sobre 
Epidemiologia dos Desastres (Cred).

•	 EIRD (Estratégia Internacional para a Redução de Desastres), <http://www.eird.org>.
É uma secretaria interagencial das Nações Unidas, cujo mandato consiste em coordenar, promover e fortalecer a redução de riscos 
de desastres nos níveis global, regional, nacional e local.

•	 Área de Preparativos para Situações de Emergência e Socorro em Casos de Desastre da Organização Pan-Americana de Saúde: 
<http://www.disaster-info.net>.
InfoDesastres é o portal para entrar nas páginas web de muitos organismos envolvidos na administração dos desastres, com ênfase 
especial na América Latina e no Caribe. Todo o material é apresentado no seu idioma original.

•	 Diretriz 82/501/EEC—Comunidade Europeia (CD,82/50L/EEC), <http:/www.unizar.es/guiar/1/Legisla/D82_501.htm>.
Os países da Comunidade Europeia elaboraram a diretriz 82/501/EEC, mais conhecida como “Diretriz de Seveso”, com a finalidade de 
prevenir acidentes industriais ampliados, se preparar para atendê-los e responder a eles, reduzindo ao mínimo suas consequências 
para os trabalhadores, a população e o ambiente.

•	 CAER (The Community Awareness and Emergency Response), <http://www.caer.ca>.
O Programa CAER é coordenado pela Associação de Fabricantes de Produtos Químicos (CMA) dos Estados Unidos e seu objetivo é 
elaborar planos locais de resposta às emergências químicas, com integração dos planos das indústrias, dos órgãos governamentais 
e das comunidades.

•	 Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C174>.
Programa realizado pela Organização Internacional do Trabalho, centrado na prevenção de acidentes industriais ampliados, com o 
objetivo de ajudar os países no controle da manipulação de substâncias perigosas, visando proteger os trabalhadores, a população 
e o ambiente.

•	 Atuação Responsável (Responsable Care), <http://www.responsiblecare.org/page.asp?p=6341&l=1>.
Programa realizado pela Associação Canadense de Produtores de Substâncias Químicas (CCPA) em 1985 e introduzido nos Estados 
Unidos, em 1988, e na Austrália e Inglaterra, em 1990. Tem como finalidade a promoção e o aperfeiçoamento da gestão das 
empresas químicas e da sua cadeia de valor para assegurar a sustentabilidade ambiental, econômica e social dos seus processos 
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e produtos, e contribuir para a permanente melhora da qualidade de vida da sociedade. Na América Latina, são integrantes do 
programa: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Venezuela, Peru e Uruguai.

•	 Emergency Management Act, <http://www.publicsafety.gc.ca/media/nr/2007/bk20070807-eng.aspx>.
Programa criado em 2007 pelo governo do Canadá com a finalidade de aperfeiçoar e fortalecer suas medidas de gestão de 
emergências e de atribuir responsabilidades aos ministros de Estado nas fases de prevenção, preparação, resposta e recuperação.
O objetivo do documento é unificar e normatizar os diversos regulamentos existentes nos âmbitos federal, estatal e municipal 
sobre o tema. Entre os aspectos abordados, destacam-se os componentes do sistema de resposta do país aos acidentes químicos 
(incluídas as armas químicas), o contexto regulador, o estabelecimento de padrões de prevenção, a preparação e a resposta, a 
capacitação e as estratégias de ação.

•	 Air Toxic Strategy, <http://www.epa.gov/ttn/atw/urban/urbanpg.html>.
Programa da Agência de Proteção Ambiental (EPA) (organismo norte-americano) que contém medidas para controlar as emissões 
de produtos químicos, tanto em situações habituais como em emergências. Assim, os casos de liberação acidental grave de 
substâncias químicas são tratados no Programa de Preparação para Emergências Químicas (CEPP), que é de caráter específico, 
<http://www.epa.gov/emergencies/docs/chem/tech.pdf>.

•	 The Emergency Planning and Community Right-to-Know Act, <http://www.fema.gov/government/grant/sara.shtm>.
Esse programa norte-americano, conhecido como Lei de Emendas e Reautorização do Superfundo (Sara), Título III, de 1986, 
estabeleceu que as empresas devem fornecer informação sobre a existência de produtos químicos e derramamentos nas suas 
instalações. A manutenção e o uso dessa informação são responsabilidades de comitês locais e estatais formados por várias 
instituições da comunidade e pelos organismos de saúde, o Corpo de Bombeiros e as equipes de resposta às emergências, para 
elaborar planos de emergência e compilar toda a informação que deve ser proporcionada ao público.

•	 RMP (Risk Management Program), <http://www.epa.gov/oem/guidance.htm#rmp>.
Programa coordenado pela EPA dos Estados Unidos que estabelece a necessidade de que uma empresa avalie sua pior situação 
hipotética quanto aos acidentes químicos, a fim de estimar as possíveis distâncias perigosas para a população e ajudar a elaborar 
planos de emergência.
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“A emoção fundamental que torna possível a história da hominização é o amor”.1

Introdução

Faz um século e meio que a biologia evolutiva foi fundada por Charles Robert Darwin. Desde então, o alicerce 
lançado por ele deu lugar a um edifício imponente, que confirmou a essência do que o naturalista britânico 

propunha e, ao mesmo tempo, ampliou de forma vertiginosa o conhecimento que temos sobre a origem, a natureza 
e a evolução dos seres vivos em nosso planeta.2

A compreensão de que a vida começou na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos é acompanhada da estimativa 
dos cientistas de que os seres humanos ramificaram-se de seu ancestral comum, os chimpanzés – o único outro 
hominins vivo – há cerca de 5-7 milhões anos e de que o Homo sapiens arcaico evoluiu entre 400.000 e 250.000 anos 
atrás. A população humana na Terra, em abril de 2010, era superior a 6,8 bilhões de indivíduos,3 sendo os humanos 
uma forma dominante de vida biológica, em sua distribuição espacial e efeitos sobre a biosfera.

A capacidade mental humana, associada a seu corpo ereto, possibilitou o uso dos braços para manipular ob-
jetos, fator que permitiu que criassem e utilizassem ferramentas, alterando o ambiente a sua volta mais do que 
qualquer outra espécie de ser vivo. Os seres humanos são sociais por natureza, sendo particularmente hábeis em 
criar e utilizar sistemas de comunicação, principalmente verbal, gestual e escrito, para se expressar, trocar ideias e 
se organizar em estruturas sociais complexas, compostas de grupos cooperantes ou rivais. A capacidade humana de 
interagir com outros seres e com o ambiente produz tensões e conflitos que demandam mediações e a construção 
de teorias ontológicas sobre as relações entre os seres vivos e o ambiente a sua volta.

A constatação de que a evolução produziu esse homem acima descrito através de adaptações ou aptidões de-
correntes da combinação de mudanças sucessivas, pequenas e aleatórias, resultantes da seleção natural ao longo de 
gerações, habilitando-o a sobreviver em seu habitat – é tão impressionante quanto desconcertante. O desconcerto 
da descrição do humano desprovida e dissociada dos sentimentos e emoções que certamente tiveram um papel 
relevante em trazê-lo até o “aqui e agora”, onde mais facilmente nos reconhecemos. Utilizamos, então, os estudos de 
Humberto Maturana, que apresenta uma compreensão sobre o modo de operar da organização sistêmica dos seres 
vivos pautada por uma noção da biologia em que as emoções possuem um papel fundamental no desenvolvimento 
do sistema biótico. Os seres vivos são compreendidos como “entes dinâmicos autônomos em contínua transformação 
em coerência com suas circunstâncias de vida”.4

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   573 17/10/2011   13:26:45



574 Determinantes ambientais e sociais da saúde

Assim, o que determina a organização do vivo é sua própria autopoiese – entendida como autonomia e desencadeada 
pela relação “vivo – meio – vivo”. Isso significa, ao mesmo tempo, a criação/recriação do espaço relacional e de outros, e 
a criação/recriação do sistema em relação. Essa perspectiva vai além da explicação adaptativa. E é nessa relação criativa, 
“meio-sistema”, que emerge o social, que para Maturana é o domínio de condutas relacionais fundadas na emoção ori-
ginária da vida: o amor. Para o autor, “Amar é aceitar o outro como legítimo outro, na relação”.5 Trata-se de um caminho 
unidirecional, onde não se exige ou se espera nada como retorno. Segundo Rios e Costa,6 amar é um verbo intransitivo que 
abre espaço para uma relação diferente com o mundo. Essa atitude, porém, exige que se abra mão do egocentrismo e que 
seja desenvolvido um olhar sistêmico que se ocupe com o bem-estar de outras pessoas e do meio-ambiente. Ou seja, que 
possibilite ao outro um espaço onde ele possa existir plenamente, ao invés de lhe oferecer instruções de como e o que fazer.

Podemos entender que esse espaço relacional sobre o qual falam os autores se aproxima da concepção de am-
biente facilitador encontrada na obra do pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott,7 que pensa o contexto 
ambiental pela via da criação permanente, pois para ele nada está pronto de antemão, ao mesmo tempo que a am-
biência já está lá, presente pelos valores culturais e pelo modo de vida. O autor, embora reconheça que a criação é 
um movimento permanente que se faz a partir daquilo que já está posto, trabalha com o paradoxo de que é preciso 
criar o que já está criado. Ele valoriza a permanente ligação entre concepção pessoal de mundo que vai sendo criada 
gradativamente e o compartilhamento da realidade ambiental com seus semelhantes. Essa concepção relacional 
implica uma ética de cuidado em relação a si mesmo e simultaneamente em relação ao ambiente. Safra traduz bem 
o pensamento winnicottiano a esse respeito, quando diz:

“Todo nascimento humano acontece de modo paradoxal. O nascimento de uma criança promove uma ruptura 
com o que está colocado no meio ambiente, ao mesmo tempo em que ocorre ao bebê a transmissão das tradições 
culturais peculiares à sua família. O emergir de uma singularidade demanda a definição de tudo o que está 
posto no mundo por ocasião do aparecimento da criança. Paradoxalmente, ele ocorre como ruptura e, ao mes-
mo tempo, como encontro com aquilo que lá está. A criação do mundo realizada pela criança por meio do seu 
gesto e a recepção que ela encontra ofertada por seus pais possibilita que ela aconteça em sua história familiar”.8

Diferentes contextos teóricos produzem significações diversas para o termo “ambiente”,9 apresentando-o como 
o que envolve os corpos por todos os lados, conjunto de substâncias, circunstâncias ou condições em que existe 
determinado objeto ou em que ocorre uma ação. Com esta introdução, anunciamos ao leitor nossa disposição 
de convida-lo a um caminho diferente daquele em que se discute a interferência do ambiente (ou dos inúmeros 
ambientes) na vida dos seres humanos. Mais ainda, porque, ao associarmos ambiente e saúde, entendida de forma 
ampliada, apresentamos nossa compreensão sobre o que afeta e é afetado, envolve e é envolvido pelo ser humano 
em seu comportamento em sociedade. 

Em nossa proposta, destacamos a função do que chamamos ambiente emocional facilitador ao desenvolvi-
mento saudável dos seres humanos aproximando-o do conjunto de determinantes sociais da saúde, que englobam 
inúmeros fatores relacionados à produção de saúde, à intensidade de experiências de vida e a expressões de criati-
vidade que permitam a superação dos fatores geradores de mal-estar e sofrimento que limitam e desqualificam o 
viver. Assim, compreendemos o desenvolvimento sustentável do Brasil como aquele resultante de transformações 
profundas de sua sociedade, ousando incluir na constituição de seu bem maior, o cidadão brasileiro, e de seus direi-
tos, a dimensão que abriga o ambiente facilitador ao desenvolvimento emocional primitivo como fator inequívoco 
de produção de saúde e bem-estar. 

Nesta caminhada rumo ao desenvolvimento saudável podemos afirmar, hoje, nossa convicção de que a potên-
cia ou a capacidade individual para manejar com maior autonomia as questões vivenciais estão vinculadas a expe-
riências relacionais desses momentos iniciais da vida, quando são definidos padrões pessoais do viver e do conviver. 
Caminhada que evoca a participação de dimensões tão distintas como a econômica, ecológica, social e política na 
constituição do homem, sua cultura, suas vulnerabilidades e sua soberania.10

Nessa perspectiva, em 2007, surgiu no âmbito do Ministério da Saúde do Brasil a proposta de construção de 
uma estratégia articulada em larga variedade de intervenções nos modos de compreender e cuidar desse momento 
tão especial da vida infantil com a necessidade de produção de políticas públicas nesse campo. Essas intervenções 
podem ser simples ou complexas, nem sempre integradas entre si, com vários objetivos, diferentes graus de prio-
ridades e operadas por vários atores. Em comum, impactam no desenvolvimento infantil na etapa entre zero e seis 
anos, período considerado no país como a Primeira Infância: assim nasceu a Estratégia Brasileirinhas e Brasileiri-
nhos Saudáveis, Primeiros Passos para o Desenvolvimento Nacional.
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Bases Teóricas

Determinantes Sociais da Saúde

Ao longo do século XX uma permanente tensão permeou as diversas abordagens na conformação inicial da saúde 
pública como campo científico com a preponderância do enfoque médico biológico em detrimento dos enfoques 
sociopolíticos e ambientais. Entretanto, a definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental 
e social apresentada na Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, é expressão clara de uma 
concepção bastante ampla da saúde, como podemos observar:

“O mais importante princípio a longo prazo para o trabalho da OMS, na promoção da saúde mental, em 
contraste com o tratamento de distúrbios psiquiátricos, é o estímulo à incorporação no trabalho de saúde 
pública, da responsabilidade pela promoção da saúde física e mental da comunidade”.11

A Conferência de Alma Ata, no final dos anos 1970, e as atividades inspiradas no lema ‘Saúde para Todos no 
Ano 2000’, recolocaram em destaque o tema dos determinantes sociais. No Brasil, trouxeram elementos importantes 
para a sustentação da Reforma Sanitária Brasileira num período ditatorial de nossa história recente, em que diferen-
tes e importantes atores discutiam qual e como deveria ser o papel da saúde. O tema ‘Democracia e Saúde’ passou a 
ser debatido e a discussão prosseguiu, ampliando-se para a compreensão atual de que ‘Democracia é Saúde’.

Nos anos 1980, predomina a concepção centrada na assistência médica individual enfocando a saúde como um 
bem privado. A partir da década seguinte, o debate sobre as Metas do Milênio recoloca a ênfase nos determinantes 
sociais com a criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da OMS, em 2005. 

Já em 2006, foi instituída no Brasil a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS),12 
formada por personalidades da vida social, cultural, científica e empresarial. A CNDSS contou com a atuação do 
Grupo de Trabalho Intersetorial, composto por representantes de diversos ministérios e dos Conselhos Nacionais 
de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde (CONASS e CONASEMS).13

A CNDSS definiu que os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) são aqueles econômicos, culturais, psicológi-
cos, comportamentais, entre outros, que influenciam a ocorrência e a distribuição na população dos problemas de 
saúde e seus fatores de risco. Entende-se que as iniquidades em saúde não dependem exclusivamente da falta de 
acesso aos serviços de saúde, mas da influência de desigualdades em outros setores, como, por exemplo, na mora-
dia, trabalho, educação ou renda.14

A Comissão enfatizou a discussão e proposições sobre as iniquidades em saúde, entendendo que as desigual-
dades de saúde são “evitáveis, injustas e desnecessárias” e que sobre elas cabem intervenções.15

Figura 26.1 Modelo de determinantes sociais da saúde  de Dahlgreen e Whitehead, 1990.18
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Os fatores e os mecanismos relacionados aos determinantes sociais da saúde podem ser abordados em diversas 
perspectivas vinculadas aos “aspectos físico-materiais”, associados ao processo saúde e doença, como a falta de in-
vestimentos públicos em infraestrutura em consequência de decisões econômicas e políticas; aos “fatores psicosso-
ciais”, que abordam as relações entre as percepções sobre as desigualdades sociais, os mecanismos “psicobiológicos” 
e as condições de saúde; e às interações “ecossociais”, que buscam integrar numa perspectiva dinâmica e histórica as 
relações individuais e coletivas “multiníveis”.16

A CNDSS escolheu o modelo de Dahlgreen e Whitehead para balizar as intervenções sobre os DSS e promover 
a equidade em saúde, contemplando os diversos níveis nos quais estas devem incidir: determinantes proximais 
(vinculados aos comportamentos individuais), intermediários (relacionados às condições de vida e trabalho) e 
distais (referentes à macroestrutura econômica, social e cultural).17

A escolha desse modelo foi justificada por sua simplicidade, sua fácil compreensão para vários tipos de público 
e pela clara visualização gráfica dos diversos DSS e serviu de base para orientar a organização de suas atividades e 
os conteúdos do relatório final da CNDSS

Com olhar diferenciado sobre os determinantes sociais da saúde, a Estratégia Brasileirinhos propõe a reflexão 
sobre os fatores psíquicos na produção de saúde e cidadania, mais especificamente sobre o desenvolvimento emo-
cional primitivo. Para tal, a Estratégia insere a interlocução entre os referenciais sobre as iniquidades em saúde e a 
importância da concepção de “ambiente facilitador” na primeira infância para o crescimento, desenvolvimento e 
amadurecimento humano, conforme desenvolvido por Donald Winnicott.19

Ambiente facilitador e o desenvolvimento emocional primitivo
Em meados do século passado, John Bowlby20 e Donald Winnicott,21 trabalhando no campo da pediatria, psicaná-
lise e etologia, indicaram a importância da formação de padrões adaptativos à vida e sua repercussão na liberdade 
de cada ser humano para usufruir a sua própria experiência de vida.

Conforme relatam Temporão e Penello,22 Bowlby havia sido convidado para assessorar a OMS na área de saúde 
mental de crianças sem lar, em 1950, e Winnicott trabalhara como voluntário atendendo crianças afastadas de 
seus pais e famílias durante a Segunda Grande Guerra. Essas experiências marcantes foram incorporadas às suas 
obras, sustentando valiosas teorias no campo da psicanálise e influenciando muitos outros autores. As formulações 
de Winnicott e Bowlby convergiram para a adoção de um conceito ampliado de saúde que incluísse também os 
aspectos psicológicos. Neste capítulo discutimos os referenciais do campo da determinação social da saúde, desen-
volvimento emocional primitivo, cuidados com a primeira infância e sua relação com políticas públicas de saúde.

Com o conceito de ambiente facilitador do crescimento e amadurecimento dos seres humanos, compreende-
-se que o ambiente inicial da vida de um novo ser coincide com o corpo-mente da mãe, incluindo sua própria 
condição de existência, suas redes de sustentação, suas fantasias e desejos, suas construções imaginárias ou reais 
como ambiente de suporte para o filho. Para Winnicott, a ‘mãe suficientemente boa’23 é aquela capaz de apresentar 
intuitivamente ao seu filho aquilo que ele necessita como provisão rumo ao seu crescimento e amadurecimento, 
incluindo as possíveis falhas nesse caminho. A provisão ofertada pela mãe biológica pode ser executada por uma 
figura substituta através de vínculo amoroso, criativo e não-burocrático. Nessa fase de desenvolvimento do lactente, 
o amor só pode ser efetivamente expresso em termos de cuidado nesse ambiente favorável à confiabilidade. A ên-
fase é colocada no vínculo que se estabelece, sendo esse processo essencial para a criação de bebes saudáveis, felizes 
e em melhores condições de interagir e contribuir para produção de boas condições ambientais. De nossa parte, 
podemos pensar que nos cabe trabalhar em prol de uma atitude ecológica diante da vida propiciando ao bebê e a 
seu cuidador um entorno ambiental com o padrão de qualidade adequada. 

Winnicott24 desenvolveu suas ideias a partir da observação do desenvolvimento psíquico dos bebês: é fato com-
provado que ele, sendo psicanalista, mas mantendo a sua função de pediatra, observou um número considerável de 
relações estabelecidas entre bebês e suas mães (em torno de vinte e cinco mil relatos clínicos) e através de extenso 
trabalho observou a diferença entre um ambiente bom e outro que pode não ser suficientemente bom.

 Para Winnicott, a vida pode ser vista como um processo permanente de criação. Isso tem implicação im-
portante na nossa proposta de aproximação conceitual aos determinantes de saúde. Entretanto, Winnicott não 
considera a determinação como uma imposição da natureza ao homem. Segundo Plastino,25 esse autor fala em 
tendências ou linhas de força que a natureza imprime ao homem, favorecendo o movimento espontâneo da vida, a 
autopoiese, a autocriação subjetiva e a criação, como já colocado neste texto através da contribuição de Maturana.
Para Winnicott, ambiente facilitador é aquele que favorece a integração, personalização e realização, etapas da cons-
tituição da personalidade que se dá de forma absolutamente criativa e original.26
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No caso de bons encontros, efeito de composição, estes nos fazem cidadãos também construtores de um país 
melhor com a relativa autonomia que nos leva a experimentar o prazer de cuidarmos de nós mesmos, dos nossos 
semelhantes e do ambiente que nos cerca. Fazemos parte dele, nos aspectos físico, social, político, pessoal e es-
piritual. Assim, é possível afirmar que bons encontros entre o bebê e sua mãe, compreendidos como o primeiro 
ambiente facilitador, são passíveis de fornecer o suporte necessário para a efetivação do processo maturacional da 
criança pequena, provendo chances de que a criança se torne uma pessoa capaz de viver no mundo real e de crescer 
apropriando-se criativamente de seu potencial herdado. Em relação ao amadurecimento, compreende-se como 
um processo jamais finalizado e sempre ‘adaptativo’ do ponto de vista evolucionário – e que tem sido considerado 
importante indicador de saúde contribuindo decisivamente para o desenvolvimento social: “A base para uma so-
ciedade é a personalidade humana total [...] não é possível que as pessoas consigam ir mais além na construção da 
sociedade do que de seu próprio desenvolvimento pessoal”.27

É nesse sentido que Winnicott propõe uma compreensão bastante peculiar do desenvolvimento da persona-
lidade humana total, sua constituição sempre frente a um ‘outro’ com o qual estabelece vínculos, sugerindo uma 
configuração em círculos que se amplia e se expande, desde o desejo e o corpo da mãe até a participação social 
mais ampla, apresentada como Teoria dos Círculos Sociais.28 É interessante perceber como o autor trabalha com os 
valores democráticos, apontando-os como capazes de configurar um ambiente facilitador à produção de cidadania.

“A democracia é uma aquisição de uma dada sociedade, que num certo momento conta com maturidade 
suficiente no desenvolvimento emocional de uma proporção de indivíduos que a compõem, a ponto de 
existir uma tendência em direção à criação, à recriação e à manutenção da máquina democrática”.29

Algumas categorias básicas da máquina democrática são o voto livre e secreto, não só para que as pessoas es-
colham lógica e ilogicamente, mas também para que removam e se livrem dos seus líderes. E essa escolha permitirá 
mais ou menos celeremente a caminhada do projeto/ processo civilizatório de uma dada cultura. Essa capacidade 
de influência de cada um sobre o todo, e deste sobre todos e cada um, é uma característica importante do desenvol-
vimento de uma sociedade, estando relacionada à possibilidade de amadurecimento da personalidade individual 
ao longo da vida e dependente de todos os equipamentos que essa mesma sociedade coloca à disposição de seus 
cidadãos para esse fim.

Por que o foco na primeira infância?
A importância do Desenvolvimento Emocional Primitivo na definição e configuração de padrões de saúde para a 
vida vem sendo considerada pelas pesquisas neurocientíficas nas quais a Biologia ressurge no século XXI, apon-
tando caminhos de compreensão de fenômenos cérebro/mente apoiados especialmente no conceito de neuroplas-
ticidade. Sobre essa questão comenta Terra, invocando as pesquisas de Mustard e Tremblay:

“É muito importante entender, também, que além dos aspectos psíquicos, e até como sua base material, 
acontece uma extraordinária plasticidade cerebral nos primeiros anos, com uma velocíssima formação 
de trilhões de novas conexões entre os 100 bilhões de neurônios do cérebro humano. Tudo isso num curto 
espaço de tempo, de forma programada para responder aos estímulos do ambiente, e em áreas distintas, 
acionadas em períodos determinados. São as ‘janelas de oportunidade’, momentos críticos em que são 
organizadas as funções e competências importantes para o desempenho e a sobrevivência em melhores 
condições. Em nenhum outro momento do ciclo vital acontecerá uma situação tão dinâmica. O processo 
de desenvolvimento incrivelmente rápido, que acontece da gestação até o final dos primeiros três anos, é 
marcado geneticamente e influenciado poderosamente pelo ambiente. A cada estímulo novo, corresponde 
uma nova rede de conexões formada”.30

O conceito de ‘ambiente facilitador’ parece ficar ainda mais claro quando considerados esses processos ocorri-
dos em etapas tão precoces do desenvolvimento, onde o bebê não existe como um ser isolado, dependendo comple-
tamente do outro para a continuidade de sua existência:

“(...) é unicamente pela provisão ambiental (presença da mãe ou ausência dela por tempo que não se 
prolongue para além da capacidade do bebê em manter viva sua imagem) que o bebê em estado de de-
pendência pode ter uma continuidade em sua linha de vida”.31

As capacidades do cérebro humano e sua relação com o desenvolvimento da espécie, consideradas nas relações cére-
bro/mente, também vêm dando suporte às investigações sobre a neurobiologia dos sentimentos e a expressão das emoções. 
Esses aspectos reforçam as constatações dos autores que trabalham com base na psicologia e na psicanálise o desenvolvi-

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   577 17/10/2011   13:26:45



578 Determinantes ambientais e sociais da saúde

mento emocional primitivo, reiterando a importância da inclusão da promoção da saúde mental quando se trata de saúde 
pública. Podemos citar Damásio quando ele questiona o valor prático de se pensar a saúde pública nessa perspectiva.

“O êxito ou o fracasso da humanidade depende em grande parte do modo como o público e as institui-
ções que governam a vida pública puderem incorporar essa nova perspectiva da natureza humana em 
princípios, métodos e leis capazes de reduzir o sofrimento humano e engrandecer o seu florescimento”.32

A questão que se coloca é mobilizar técnicos e gestores dos serviços de saúde, e todos aqueles profissionais 
que atuam no espectro da intersetorialidade do campo de cuidado, de que a individuação em processo supõe um 
sujeito por vir, e mesmo quando aparentemente não existe sujeito – como na criança que ainda não fala, nos casos 
de autismo, na criança intimidada – deve-se supor uma subjetividade à espera de ser interrogada.

Assim, a escuta da pequena criança e seus cuidadores é uma questão ética que sustenta o direito da criança de 
se constituir como sujeito, especialmente se essa construção estiver enfrentando impasses. E esta constatação só 
ocorrerá se pais, cuidadores atentos e profissionais estiverem presentes e implicados, capturados por um interesse 
especial por essa criança, opondo-se sempre à ideia de que o corpo do bebê seja tomado e lido como meramente 
biológico, pois não há humano sem vida psíquica.

Essa presença constante e experiente junto ao bebê possibilita o suporte à construção de seu aparelho psíquico, 
permitindo que o cérebro ofereça sua plasticidade neural à inscrição dos processos simbólicos. Diz-se, assim, que 
os pais são os primeiros e imprescindíveis mestres do cérebro.33

A estratégia brasileirinhas e brasileirinhos saudáveis: subsídios para 
uma política pública voltada para a primeira infância

Breve histórico

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher,34 em 2006 o Brasil tinha 14.210.000 
crianças na faixa etária de zero a quatro anos, o que correspondia a 7,59% da sua população total.

É possível observar o resultado dos esforços brasileiros visando à redução da mortalidade infantil, entre os 
anos de 1990 e 2008, com projeção até o cumprimento das metas pactuadas pelos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio para o ano de 2015, conforme demonstra a figura abaixo.

FIGURA 26.2  Evolução da taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos). Brasil e Regiões, 1990 a 2008* e  
projeção até 2015. 35

Brasil 47 45 42 40 38 36 34 32 30 28 27 26 25 24 23 21 21 20 19
N 46 44 41 39 37 36 34 32 31 30 29 28 27 26 24 24 23 22 21
NE 76 71 67 63 59 56 53 50 47 44 41 39 37 35 33 31 30 29 27
SE 33 31 29 27 26 26 24 23 22 20 19 18 17 17 16 15 15 15 14
S 28 27 26 25 23 21 19 18 19 17 17 16 16 16 15 14 13 13 13
CO 34 33 31 29 28 26 24 24 23 22 21 21 19 19 19 18 17 17 16
Projeção
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Fonte: Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica / Departamento de Análise da Situação de Saúde / Secretaria de Vigilância em 
Saúde / Ministério da Saúde. 2011.
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Apesar do sucesso na redução da taxa de mortalidade infantil, baixando de 47 para 19 por mil nascidos vivos, 
com a projeção de 15 até o ano de 2015, ainda persiste o desafio da redução da taxa de mortalidade neonatal (Figura 3). 
Esse período concentra 52% das mortes de crianças com menos de um ano, devendo ser dada especial atenção à 
chamada morte neonatal precoce, aquela que ocorre na primeira semana de vida. As principais causas de morte de 
crianças nessa faixa são as complicações associadas às condições do bebê no nascimento, à qualidade da assistência 
na gravidez e parto e aos cuidados neonatais.

FIGURA 26.3 Evolução da mortalidade infantil, neonatal precoce e tardia, e pós-neonatal, no (a) Brasil, 1990 a 2008.36
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Fonte: Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica / Departamento de Análise da Situação de Saúde / Secretaria de Vigilância 
em Saúde / Ministério da Saúde. 2011.

A meta estabelecida pelo quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio é a redução em três quartos da 
mortalidade materna, entre 1990 e 2015. No Brasil, em 1990, a razão de mortalidade materna corrigida era de 140 
para cada 100 mil nascidos vivos, tendo diminuído para 75 em 2007 (Figura 4). Assim, para que se alcance a meta 
estabelecida, o país deverá chegar, em 2015, a uma razão inferior a 35 mortes para cada cem mil nascidos vivos.37

FIGURA 26.4 Evolução da mortalidade materna no Brasil, 1990 a 2007.38

Razão de mortalidade materna (por 100 mil nascidos vivos) ajustada e meta a ser atingida (meta 6). Brasil, 1990-2007.
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Fonte: Coordenação Geral de Informações e Análise Epidemiológica / Departamento de Análise da Situação de Saúde / Secretaria de Vigilância 
em Saúde / Ministério da Saúde. 2011.
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Segundo o relatório sobre a Situação Mundial da Infância 2009 do UNICEF, a maioria das mortes de mães e 
recém-nascidos são evitáveis por meio de medidas ou intervenções como atendimento pré-natal, partos assistidos 
por profissionais de saúde especializados, atendimento obstétrico e neonatal de emergência e visitas à mãe e ao 
recém-nascido no período pós-natal, através de um “continuum de cuidados que liguem as famílias e as comunidades 
aos sistemas de saúde”.39

Portanto, para se atingir as metas estabelecidas pelos quarto e quinto Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
torna-se fundamental uma maior interação e ampliação das ações de saúde. Nesse sentido, as políticas públicas devem 
estar atentas a intervir diante das desigualdades de diferentes grupos e indivíduos, agregando todas as ações em sinto-
nia com o relatório final da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde do Brasil (CNDSS).

A CNDSS sugere intervenções que adotem como referência os princípios e estratégias da ‘promoção da saúde’, 
estabelecidos numa série de seis Conferências Internacionais da OMS (Ottawa, Adelaide, Sundsval, Jacarta, México 
e Bancoc), entre 1986 e 2005. Destaca-se a primeira delas, na qual foi lançada a Carta de Ottawa, com o objetivo de 
contribuir para o combate e a superação de problemas geradores de iniquidades na área e ampliação articulada de 
esforços para o desenvolvimento saudável dos cidadãos. O documento reconhece que paz, educação, moradia, ali-
mentação, renda, ecossistema estável, justiça social e equidade são requisitos fundamentais para a saúde dos povos. 
São identificadas como condições-chave para promover a saúde o estabelecimento de políticas públicas saudáveis, 
a criação de ambientes favoráveis, o fortalecimento das ações comunitárias, o desenvolvimento de habilidades pes-
soais e a reorientação dos serviços de saúde.

Foi assim que surgiu, em 2007, o ‘Mais Saúde’, Plano de Metas do Ministério da Saúde40 constituído em torno 
de sete grandes eixos, dentre os quais a Promoção da Saúde. Nessa oportunidade, revigorou-se a expectativa de 
trabalhar, a partir da área da saúde, por um projeto civilizatório produtor de saúde, cidadania e democracia. Para 
tanto, considerou-se fundamental reavaliar o cuidado com os cidadãos brasileiros desde as etapas mais precoces 
da vida. Nesse contexto foram formulados os Pactos pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil e a Estratégia 
Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis – primeiros passos para o desenvolvimento nacional, projetos comprome-
tidos com o crescimento, o bem-estar e a equidade no acesso à saúde.

A Estratégia Brasileirinhos foi regulamentada pela Portaria GM 2.395 de 7 de outubro de 2009, construindo 
um arranjo de gestão que aposta no coletivo e no respeito às diferenças. Trabalhamos com as seguintes instâncias:

I Coordenação Nacional – Representada pelo Instituto Fernandes Figueira, unidade da Fundação Oswaldo 
Cruz. Essa Coordenação tem um desenho que pode ser observado em duas dimensões: (i) político-insti-
tucional – representada pela coordenadora técnica adjunta e executiva; (ii) técnico-consultiva: apoiadores 
locais, facilitadores, consultores, colaboradores e administrativos.

II Comitê Técnico Consultivo Nacional – Espaço mais inclusivo com participação das instâncias de Governo 
e sociedade civil organizada.

III Grupo Executivo Nacional – Grupo de Trabalho para acompanhamento do Plano Nacional da Estratégia 
Brasileirinhos.

IV Grupo Executivo Local – Grupo executivo de planejamento e operacionalização da Estratégia Brasileirinhos 
no município. A Coordenação técnica desse grupo é responsabilidade do apoiador local em cogestão com o 
representante da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da assinatura do Termo de Adesão do Muni-
cípio à Estratégia.

Considerações sobre a Atenção Primária em Saúde (APS) no Brasil

A reestruturação do setor saúde no Brasil, promovida a partir da Constituição Federal de 1988, tem como um dos 
seus pilares a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), implantado a partir da década de 1990 e fundamentado 
nos princípios básicos de: (i) universalidade do acesso aos serviços em todos os níveis de assistência para todos os 
cidadãos brasileiros; (ii) equidade; (iii) ênfase na participação popular na definição da política de saúde e acom-
panhamento de sua execução; além da (iv) estruturação da rede de serviços de saúde de forma descentralizada, 
regionalizada e hierarquizada.

O SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei 8.142, de 28 de dezem-
bro de 1990 e, posteriormente, pelas Normas Operacionais Básicas (NOB) e Normas Operacionais de Assistência à 
Saúde (NOAS), portarias e atos normativos. Em 2006, o Ministério da Saúde lançou o Pacto pela Saúde – consoli-
dação do SUS, composto pelo Pacto em defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão.
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O processo de implantação do SUS caminhou para a adoção de uma série de medidas voltadas para o fortale-
cimento da APS, entendida pelo Ministério da Saúde como:

“(...) um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e proteção 
de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. Desenvol-
ve-se por meio de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 
equipe, destinadas a populações de territórios geograficamente delimitados, pelas quais assume a respon-
sabilidade sanitária, considerando a dinâmica existente no território onde vivem essas populações. Sendo 
o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde, se orienta pelos princípios da universalidade, 
acessibilidade e coordenação, vínculo e continuidade, integração, responsabilidade, humanização, equi-
dade e participação social”.41

Esse conceito evidencia que estamos construindo, no sistema de saúde brasileiro, uma atenção primária à 
saúde integral, ampla e abrangente.

Para Starfield42 quatro características da APS devem ser valorizadas: (i) acessibilidade (importante porta de 
entrada do sistema – “o primeiro contato”); (ii) a continuidade ou longitudinalidade do cuidado (característica que 
modula fortemente as possibilidades da prática clínica); (iii) a integralidade (responsabilidade por todos os proble-
mas de saúde da população adscrita) e (iv) a coordenação (capacidade de responsabilizar-se pelo sujeito, mesmo 
quando partilha o cuidado com outros serviços especializados do sistema).

A APS representou uma inovação conceitual e tecnológica na visão sobre os sistemas de saúde no mundo, além 
de um grande desafio para os gestores e profissionais de saúde arraigados num modelo de cuidado curativo e indi-
vidualista. Uma característica importante da atenção primária é que ela pressupõe suporte à pessoa e não somente 
o combate à enfermidade, promovendo intervenções familiares e comunitárias, quando necessárias.

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo adotado pelo MS como prioritário para a estruturação da APS 
no Brasil. Embasada na noção de vigilância à saúde e no fortalecimento do vínculo profissional-população, prevê 
cuidados integrais e continuados de saúde a indivíduos e famílias, acompanhado-os ao longo do tempo e monito-
rando a referência e contrarreferências para outros níveis do sistema de saúde.

O trabalho está centrado em uma equipe multiprofissional, composta por um médico, um enfermeiro, um 
auxiliar ou técnico de enfermagem e quatro a seis Agentes Comunitários de Saúde (ACS), responsável por atender 
cerca de mil famílias (3 a 4 mil pessoas). As Equipes de Saúde Bucal passaram a integrar a Saúde da Família (SF) no 
ano de 2000. A partir de 2007, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) passaram a coordenar o apoio à ESF, 
através de assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta entre outras profissões e especialidades. As equi-
pes de SF devem realizar acolhimento permanente e assistência integral. Também são atribuições dessas equipes as 
ações educativas e intersetoriais para enfrentar os problemas de saúde identificados.43

A atenção primária é uma das principais estratégias para um sistema de saúde e, quando fortalecida, permite 
reduzir as iniquidades e melhorar a saúde dos indivíduos e comunidades.

A Estratégia Brasileirinhos: pesquisa-intervenção em seis municípios

Dentre os eixos constituintes da Estratégia Brasileirinhos está a realização de um projeto de pesquisa-intervenção 
no biênio 2010-2011 que tem por diretriz construir conhecimentos sobre modos de fazer que subsidiem novas 
abordagens na implantação de políticas públicas intersetoriais voltadas para a primeira infância, reduzindo iniqui-
dades e promovendo cidadania. 

Partindo da compreensão de que toda epistemologia é contextual,44 optou-se pela utilização do método carto-
gráfico, construindo junto a gestores e à sociedade civil ampliada caminhos para a implantação de cuidados inte-
grados às crianças e suas famílias em diferentes regiões brasileiras.

Considerando que a Estratégia Brasileirinhos é oriunda de iniciativa do Ministério da Saúde e se insere na tra-
jetória da Reformas Sanitária e Psiquiátrica Brasileiras, os conceitos de transversalidade e de intersetorialidade são 
pilares que pautam suas diretrizes.45

A transversalidade permeia diferentes ações e instâncias e aumenta a possibilidade de comunicação e grupali-
dades que se expressam em mudanças nas práticas de saúde. Já a intersetorialidade é compreendida como em pro-
cesso de formação compartilhada, que implica o estabelecimento de vínculos entre os envolvidos para que, através 
do diálogo, se constituam ações de corresponsabilização e cogestão.46
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A transversalidade e a intersetorialidade, presentes nas Políticas Nacional de Promoção da Saúde e de Huma-
nização, são marcos referenciais da Estratégia Brasileirinhos, em consonância com as Conferências de Alma Ata 
(1978) e Otawa (1986) que apontam para os determinantes sociais como elementos decisivos para a saúde indi-
vidual e coletiva. A diminuição da iniquidade e a promoção da saúde passam pela garantia de direitos humanos, 
equidade nas relações de poder – envolvendo as questões etárias, de gênero e de raça/etnia – e espaços coletivos 
para a prática democrática em prol da efetivação das políticas públicas.

Cartografia como método

A escolha da cartografia como método do projeto expressa a concepção adotada sobre o que é pesquisa, a implica-
ção do pesquisador no campo ou plano de experiência e sua relação de indagação frente ao objeto e à construção do 
conhecimento. Não há conhecimento sem práticas e sem sujeitos. Assim como só há práticas e sujeitos nas relações 
sociais, culturais e políticas.49

Nesse sentido, um ator chave no projeto da pesquisa-intervenção da Estratégia Brasileirinhos é o pesquisador-
-apoiador local. Para o desempenho dessa função buscou-se profissionais da saúde que estivessem atuando na gestão 
dos municípios com capacidade de articulação no campo da experimentação, cuja dinâmica é essencialmente interativa: 
acompanhar processos, provocar discussões, fazer ofertas e construir, junto com as equipes, alternativas para as ações.

Articulada aos modos de conceber a pesquisa, construir o conhecimento e fazer a gestão das políticas públicas, 
o pesquisador-apoiador local deve conduzir ações comprometidas com a ética e com a mudança na qualidade de 
vida de crianças e suas famílias, estabelecendo formas de articulação sustentáveis.

A Estratégia Brasileirinhos oferece mediante seu arranjo de gestão, espaço, tempo e suporte para a interlocução 
e a construção de conhecimento numa relação dialética por meio de dispositivos presenciais e à distância (fóruns 
virtuais; compartilhamento de textos; visitas e supervisões presenciais, oficinas temáticas e encontro de pesquisa-
dores-apoiadores locais).

Um instrumento valioso para que se possa colocar em prática esses dispositivos foi encontrado na metodologia 
Balint-Paideia, modo de operacionalizar os processos grupais tanto na relação entre os apoiadores e suas equipes, 
como entre estes e os grupos de trabalho em suas comunidades, qualificando os profissionais que atuam na Atenção 
Primária. Essa concepção foi desenvolvida por Cunha, visando a criação de uma ferramenta capaz de atender aos 
preceitos da Política Nacional de Humanização. Contempla os desafios da transversalidade, intersetorialidade e clí-
nica ampliada para a qualificação da clínica e da gestão na atenção básica, ou seja, uma oferta inovadora ao alcance 
do que pretende a Estratégia Brasileirinhos. Segundo Cunha e Dantas:51

“O “grupo Balint-Paideia” é ao mesmo tempo um instrumento gerencial e uma oferta aos trabalhadores 
para que possam lidar com a complexidade do seu trabalho e das relações intrínsecas a ele. Trata-se de um 
grupo para discussões de casos clínicos gerenciais formado por médicos e enfermeiros das equipes de Atenção 
Básica. A proposta é que durante estes encontros os profissionais possam apresentar seus casos, lidar com a 
subjetividade envolvida, trocar ideias com a mediação do gestor/apoiador e se debruçar sobre ofertas teóri-
cas, sempre buscando criar uma grupalidade solidária e aumentar a capacidade de análise e intervenção.”

Um exemplo da aplicabilidade e da boa aceitação desse método junto aos trabalhadores da área de saúde pode 
ser verificado na realização de um projeto voltado para a atenção oncológica realizada com profissionais de hospi-
tais públicos federais do Rio de Janeiro. Nesse projeto52 o método foi usado para a discussão de casos clínicos com 
o objetivo de oferecer acolhimento aos profissionais que vivenciam no seu cotidiano a comunicação de notícias 
difíceis oferecendo um preparo emocional para além das questões de ordem técnica e promovendo a sensibilização 
da escuta clínica para o alcance dos valores humanitários apregoados pelo SUS.

Definição dos territórios-piloto da pesquisa

O principal critério para a definição dos territórios-piloto ou municípios-polo onde está sendo realizada a pesquisa 
foi a diversidade regional. Foram escolhidos seis municípios nas cinco macrorregiões brasileiras através de pac-
tuação com o CONASS e CONASEMS (Quadro 1). Dentre os municípios, quatro são capitais: Rio Branco – AC, 
Campo Grande – MS, Rio de Janeiro – RJ e Florianópolis – SC. Além destes, dois municípios no estado de Pernam-
buco: Araripina e Santa Filomena. Esses municípios estão localizados no Território da Cidadania Sertão do Araripe, 
que abrange 12.020,30 Km² e é composto por 10 municípios, metade da população habitando a área rural.
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No Rio de Janeiro, devido a características demográficas, foram selecionadas três comunidades: Babilônia, 
Chapéu Mangueira e Santa Marta, localizadas na mesma área programática de gestão municipal de saúde.

O Produto Interno Bruto – PIB per capita –, em 2008, demonstra a diversidade entre os municípios-polo: Rio 
Branco (11.776), Campo Grande (14.002), Araripina (3.968), Santa Filomena (2.778), Rio de Janeiro (25.122) e 
Florianópolis (20.184)53

Quadro 26.1 Características demográficas e indicadores de saúde dos municípios-polo.54

Município / Estado População Mortalidade Infantil Cobertura ESF
%

Rio Branco / AC 305.951 17,69 28,6

Campo Grande / MS 755.104 13,26 77,94

Araripina / PE 79.876 26,78 39,25

Santa Filomena / PE 14.692 25,00 100

Rio de Janeiro / RJ 6.186.713 13,75 9,2

Florianópolis / SC 408.163 9,93 82

Plano das experiências: mapeando iniquidades e construindo caminhos

A “diretriz cartográfica” é construída no processo de pesquisar, considerando-se os efeitos sobre o objeto (campo/ 
plano de experiências), o pesquisador e os resultados.55 Acreditando que a construção de vínculos depende do 
modo como as pessoas e as equipes se responsabilizam pelos que estão sob seus cuidados, foi proposto ao pesquisa-
dor–apoiador local a diretriz de “seguir pistas” no sentido de refletir sobre o que estava acontecendo em seu muni-
cípio, os parceiros e articulações setoriais e institucionais (governo e sociedade civil ampliada) e quais abordagens 
são utilizadas nos cuidados com a primeira infância.

 A constituição da Estratégia Brasileirinhos iniciou-se com o método cartográfico quando procurou conhecer 
todos os marcos legais voltados para a produção de saúde e cidadania – Constituição Brasileira, Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Pactos pela Vida e Redução de Mortalidade Materna, Infantil e Neonatal e políticas setoriais afins no 
âmbito do Ministério da Saúde, entre outros. Mais ainda, buscou conhecer experiências exitosas e políticas públicas 
ousadas, tanto municipais como estaduais em território brasileiro: a Experiência de Sobral,56 o Programa Primeira 
Infância Melhor,57 o Mãe Coruja Pernambucana,58 o Mãe Curitibana,59 dentre outras. Foram considerados e ouvidos 
também serviços universitários, sociedades de especialistas, conselhos profissionais da área e as redes formadas por 
entidades diversas como a Rede Nacional Primeira Infância. Além disso, como experiência internacional pesquisada 
citamos a desenvolvida no Chile e já implantada como política de estado, chamada Chile crece contigo.60

O intercâmbio com essas iniciativas vem promovendo maior sustentação à construção do que denominamos 
“cartografia sensível” dos municípios, quando foram mapeados e problematizados os desafios e potencialidades 
locais. Para tal ação, foi oferecido ao pesquisador-apoiador local a “Linha do Tempo: continuidade do cuidado 
para a vida” (figura 26-5), instrumento para orientar suas cartografias e subsidiar a formulação de agendas e planos 
locais. Essa ferramenta conceitual-metodológica auxilia na visualização das ações já existentes e que merecem ser 
ampliadas, assim como facilita a identificação e o reconhecimento de novas tecnologias relacionais e de produção 
de vínculos, conforme os pressupostos da Estratégia Brasileirinhos.

A Linha do Tempo é uma linha de movimento, que visa a provocar a análise sobre a cobertura de cuidados, 
buscando a continuidade e a integração dos processos, considerando o contexto, a diversidade local e suas relações 
com as políticas públicas brasileiras a partir da implicação do pesquisador-apoiador local e as repercussões da 
pesquisa-intervenção no território-piloto.

Com base na Linha do Tempo, os projetos singulares e coletivos relativos a cada um dos segmentos do cuidado 
com a primeira infância (planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério, cuidados até os seis anos de vida) 
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podem se expandir através das ações de promoção de saúde e fortalecimento da consciência sanitária pela socie-
dade civil ampliada, visando a diminuir as vulnerabilidades da população.

Figura 26.5 Linha do Tempo: continuidade do cuidado para a vida.61

LINHA DO TEMPO: a continuidade do cuidado para a vida

Concepção
biológica Parto

Planejamento Familiar Pré-natal Puerpério – 1º ano de vida 

• Transversal
• Intersetorial
• Baseada no vínculo entre todos os atores

Figura 26-5 – cedida pela Estratégia brasileirinhas e brasileirinhos saudáveis: primeiros passos para o desenvolvimento nacional.

Com olhar avaliador e a perspectiva de integrar as potencialidades das três esferas de gestão do SUS para o 
pleno desenvolvimento da atenção integral da primeira infância, foi realizada em novembro de 2010 uma oficina 
com representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde de cada município-polo e das áreas técnicas do 
Ministério da Saúde, onde se iniciou a construção do Plano de Ação e da Agenda de Trabalho Compartilhada, com 
a articulação entre as três esferas de gestão e a Coordenação Nacional da Estratégia Brasileirinhos.

A matriz lógica proposta para a construção do Plano de Ação contemplou a consolidação de desafios e poten-
cialidades (Quadro 26-2).

Quadro 26.2 Síntese de desafios e potencialidades dos municípios-polo.

CAMPO GRANDE

Desafios 
1. Garantia do pré-natal e o parto humanizado por meio de capacitação dos profissionais  para atuarem como 
 facilitadores na promoção do vínculo entre mãe e bebê.
2. Sensibilização dos profissionais para atuarem como facilitadores na criação do vínculo entre mãe e bebê.

Potencialidades 1. Utilização da metodologia da Rede Amamenta Brasil em outras iniciativas.

FLORIANÓPOLIS

Desafios

1. Ampliação a Rede Amamenta Brasil.
2. Estruturação da Caderneta da Mulher.
3. Unificação das bases de dados intersetorial (serviço social, saúde e educação) para que todos tenham acesso a uma 
 ficha única da criança e do adolescente.
4. Ampliação do número de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e articulação com a APS.

Potencialidades

1. Programa Capital Criança.
2. Programa Creche Amiga da Amamentação.
3. Programa de Atenção Escolar.
4. Programa  Floripa 40.
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RIO BRANCO

Desafios 1. Alta rotatividade dos profissionais da APS.
2. Integração da rede para o cuidado.

Potencialidades
1. Qualificação das maternidades dentro de um processo integrado.
2. Readequação das redes hospitalares para o acesso aos familiares
3. Parto humanizado.

RIO DE JANEIRO

Desafios 1. Multiplicidade de políticas e fragmentação de ações de cuidado materno-infantil.

Potencialidades

1.     Aumento da cobertura de saúde da família.
2.     Programa Primeira Infância Completa (educação).
3.     Articulação entre as linhas de cuidado voltadas para a criança.
4.     Promoção de protagonismo infantil.
5.     Promoção de paternidade responsável.

SERTÃO DO ARARIPE (ARARIPINA E SANTA FILOMENA)

Desafios 

1. Carência de sistemas de informação.
2. Baixa cobertura de assistência (Araripina).
3. Baixa qualidade da atenção primária.
4. Altos índices de violência contra a mulher e a criança.
5. Deficiência da referência do pré-natal de alto risco.
6. Deficiência no incentivo ao aleitamento materno.
7. Carência de creches. 

Potencialidades

1.  Aumento de cobertura do pré-natal em Araripina.
2. O Centro de Saúde da Mulher.
3. Rede de assistência social.
4. Implantação do Mãe Coruja no estado de Pernambuco.

Do ponto de vista do método cartográfico e dos referenciais da Estratégia Brasileirinhos, os Planos de Ação e 
Agenda de Trabalho Compartilhada vêm sendo construídos em torno dos eixos de intersetorialidade e transversa-
lidade, assim como sobre inovações nas intervenções sobre o ambiente facilitador.

Conclusões

A construção de um projeto político no campo da Saúde que assegure de forma sustentável e permanente o acesso 
universal aos bens e serviços e que garanta os direitos do cidadão só está assegurada mediante a destinação ade-
quada de recursos necessários para seu financiamento. Para se alcançar esse objetivo, é preciso que a saúde seja pen-
sada e priorizada nos planos de desenvolvimento como componente estratégico e não como um agente secundário. 
Tal posição recoloca as bases sobre as quais os determinantes de saúde devem ser equacionados. A desigualdade so-
cial quando manifestada no campo da saúde é, portanto, a expressão mais perversa do modelo de desenvolvimento 
e não será plenamente solucionada sem que outras variáveis sejam de fato enfrentadas.

A partir dos conceitos apresentados neste capítulo compreende-se como fundamental a formulação de uma 
Linha de Cuidado Integral à Primeira Infância. A concepção de estratégias e políticas voltadas para a saúde ma-
terno-infantil deve favorecer a constituição do “ambiente facilitador” nos primórdios da vida para um desenvolvi-
mento pleno.

Prover ações em defesa desse ambiente facilitador nos convoca à disponibilização de novos enfoques que enri-
queçam estas políticas públicas instituídas, voltadas principalmente para as mulheres e crianças, porém incluindo 
as políticas para os homens, para a saúde mental, com contribuições das Políticas Nacionais de Humanização e 
de Promoção da Saúde, da construção de Redes e, principalmente, fortalecendo a Atenção Primária por meio da 
Estratégia de Saúde da Família.

A proposta inovadora da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis – primeiros passos para o desen-
volvimento nacional foi apresentada neste capítulo em dois campos: o teórico-conceitual e o dos modos de fazer no 
plano das experiências. A aposta é que o diálogo com os referenciais do desenvolvimento emocional primitivo e o 
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ambiente facilitador para a vida enriqueça a discussão sobre os determinantes sociais da saúde  para a formulação 
de políticas públicas redutoras de iniquidades e promotoras de desenvolvimento sustentável no Brasil. 

 No campo das experiências, espera-se que a pesquisa com os municípios-polo da Estratégia Brasileirinhas e 
Brasileirinhos Saudáveis, por representarem a diversidade socioeconômico-cultural das macro regiões brasileiras, 
possam subsidiar a construção de conhecimento que contribua para a implantação de políticas públicas voltadas 
para a Primeira Infância no Brasil. 

Recomendações

•	 Estimular	a	criação	de	câmaras	intersetoriais	de	políticas	sociais	transversais	diretamente	vinculadas	à	Presi-
dência da República.

•	 Estimular	a	participação	social	e	comunitária	na	formulação	de	políticas	de	saúde	e	construção	de	redes	de	
cuidado nesse campo.

•	 Estimular	a	implementação	de	políticas	integradas	de	saúde	da	mulher,	da	criança	e	do	adolescente	como	
prioridades nacionais. 

•	 Estimular	as	iniciativas	intersetoriais	no	âmbito	dos	direitos	de	mulheres,	adolescentes	e	crianças	para	redução	
de iniquidades.

•	 Estimular	a	formulação	e	o	fortalecimento	de	políticas	públicas	voltadas	para	a	Primeira	Infância	que	consi-
derem o desenvolvimento emocional infantil.

•	 Estimular	a	formação	de	comissões	locais	de	determinantes	sociais	da	saúde		para	melhor	enfrentar	as	iniquidades.
•	 Estimular	a	produção	e	divulgação	de	conhecimento	a	partir	de	experiências	locais	dos	municípios	brasileiros	

voltadas para a linha de cuidado integral à Primeira Infância.
•	 Estimular	a	qualificação	de	profissionais	das	redes	sociais	para	cuidados	com	a	Primeira	Infância	
•	 Estimular	a	divulgação	de	tecnologias	inovadoras	de	cuidado	para	as	equipes	de	APS,	mediante	o	estabeleci-

mento de contratos de co-gestão e gestão participativa;
•	 Estimular	a	qualificação	das	equipes	da	APS	no	cuidado	a	gestantes,	neonatos,	crianças	e	suas	famílias,	numa	

perspectiva integrada e articulada de promoção de vínculos, através de dispositivos grupais.
•	 Estimular	a	articulação	entre	setores	na	formulação	da	agenda	e	plano	de	ações	locais	para	a	implantação	de	

iniciativas voltadas para a Primeira Infância: Educação, Assistência Social, Trabalho, Justiça, Esportes e Lazer, 
Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres.
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Introdução

A importância dos determinantes sociais da saúde (DSS) e a necessidade do combate às iniquidades em saúde por 
eles geradas*,1 ganharam novo alento com a criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (Commis-
sion on Social Determinants of Health – CSDH) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2005. 
Na realidade, de há muito se sabe que a distribuição da saúde e da doença nas populações não é aleatória e que 
obedece à estratificação socioeconômica dos grupos populacionais. Em meados do século XIX autores como Vil-
lermé (1782-1863), na França, e Chadwick (1800-1890) e Engels (1820-1895) na Inglaterra observaram uma clara 
associação entre alta mortalidade e pobreza, embora diferissem quanto às causas dessa associação e principalmente 
quanto às soluções.2

Virchow (1821-1902), também nessa época, afirmava que “a ciência médica é intrínseca e essencialmente uma 
ciência social”, que “as condições econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença e que 
tais relações devem submeter-se à pesquisa científica” e que “o próprio termo saúde pública expressa seu caráter po-
lítico e sua prática deve conduzir necessariamente à intervenção na vida política e social para identificar e eliminar 
os obstáculos que prejudicam a saúde da população”.3 

Ao longo do século XX muito se avançou no estudo dessas relações, particularmente entre as condições de vida 
e trabalho e a situação de saúde. Atualmente os esforços de pesquisa se concentram em estudar os caminhos pelos 
quais os DSS produzem as iniquidades em saúde entre grupos sociais.4 A epidemiologia social latino-americana em 
muito contribuiu para o estudo da determinação social do processo saúde-doença no âmbito dos diversos países 
da região.5 

A definição de saúde inscrita na constituição da OMS de 1948, ao reconhecer que a saúde é um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade, consagra a importância dos 
determinantes sociais da saúde. Posteriormente, na Conferência de Alma-Ata sobre Atenção Primária de 1978 
esse enfoque se reitera, destacando sua declaração final que “a chocante desigualdade existente no estado de saúde 
dos povos, particularmente entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como dentro dos países, 
é política, social e economicamente inaceitável”. As cinco Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde 
realizadas no intervalo entre 1986 a 1997, particularmente a primeira delas, na qual foi lançada a Carta de Ottawa, 
ressaltam a importância da ação sobre os DSS para a promoção da saúde. Reconhecendo a paz, a educação, a mora-
dia, a alimentação, a renda, o ecossistema estável, a justiça social e a equidade como requisitos fundamentais para a 
saúde dos povos, a Carta de Ottawa identifica como condições-chave para promover a saúde o estabelecimento de 
políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis, o fortalecimento das ações comunitárias, o desen-
volvimento de habilidades pessoais e a reorientação dos serviços de saúde.6 

* Iniquidades em saúde são aqui entendidas como aquelas desigualdades em saúde entre grupos populacionais, que além de sistemáticas e 
relevantes são também evitáveis, injustas e desnecessárias. 
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A CSDH retomou essa tradição de pensamento e ação desencadeando um movimento global em torno dos DSS 
para o combate às iniquidades em saúde. Três linhas de atuação se destacaram entre as desenvolvidas pela CSDH:

•	 trabalho junto a países selecionados (country partners), entre eles o Brasil, buscando estimular e apoiar polí-
ticas nacionais de promoção da saúde através da intervenção sobre os DSS;

•	 criação de redes de conhecimento (knowledge networks) integradas por instituições e pessoas de alto prestígio 
acadêmico com o objetivo de coletar, analisar e disseminar o conhecimento existente sobre temas relevantes 
relacionados aos DSS;*

•	 mobilização social em torno do tema dos DSS através do trabalho junto a organizações da sociedade civil a 
nível mundial. 

O relatório final da CSDH intitulado “Redução das desigualdades no período de uma geração” (Closing the gap 
in one generation) foi lançado em setembro de 2008 e está disponível em: http://www.who.int/social_determinants/
final_report/en/index.html. O relatório destaca três estratégias fundamentais para o combate às iniquidades em saúde: 

•	 melhorar as condições de vida; 
•	 enfrentar a distribuição inequitativa de poder, dinheiro e recursos; 
•	 medir e entender o problema e avaliar o impacto da ação. 

O Brasil integrou-se, precoce e decisivamente, ao movimento global em torno dos DSS desencadeado pela 
OMS, criando sua própria Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) apenas um ano 
depois da criação da CSDH, em março de 2006, através de um Decreto Presidencial e com um mandato de dois 
anos. Esse precoce engajamento do Brasil responde a uma tradição de compromisso dos sanitaristas, pesquisadores 
e outros setores da sociedade com a melhoria da situação de saúde do povo brasileiro. De fato, desde o início do 
século passado, os sanitaristas brasileiros vêm se dedicando a aprofundar o conhecimento das relações entre os de-
terminantes socioeconômicos e a saúde e a desenvolver ações concretas, baseadas nesse conhecimento, com vistas 
à melhoria das condições de vida e saúde. Inspirados por essa tradição, diversos setores da sociedade se articularam 
em um movimento de reforma sanitária que contribuiu decisivamente para a inclusão na Constituição de 1988 do 
reconhecimento da saúde como um direito de todo cidadão e um dever do Estado e para a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) fundado nos princípios de equidade, solidariedade e universalidade. 

 A criação da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde se inscreveu nesse processo de desen-
volvimento da reforma sanitária. Integrada por importantes lideranças de nossa vida social, cultural, científica e 
empresarial, sua constituição diversificada é uma expressão do reconhecimento de que a saúde é um bem público 
construído com a participação solidária de todos os setores da sociedade brasileira.7

Ao longo de seus dois anos de existência, a Comissão desenvolveu uma serie de atividades relacionadas à produção 
de informações e conhecimentos sobre os DSS, revisão de políticas e intervenções sobre os mesmos e atividades de co-
municação social. Estas últimas tiveram por objetivo promover uma maior tomada de consciência por parte dos diversos 
segmentos da sociedade sobre a importância das iniquidades em saúde e as possibilidades de combatê-las através da 
atuação sobre os DSS, entendendo que esses determinantes são produto da ação humana e que, portanto, podem e devem 
ser modificados pela ação humana.8 Dito de outra maneira, a CNDSS ressalta a importância dos determinantes sociais na 
geração das iniquidades em saúde, mas ao mesmo tempo reconhece que a relação de determinação não deve ser enten-
dida com uma visão fatalista, pois a situação de saúde de um indivíduo ou de um grupo não está fatalmente predefinida 
de acordo com sua posição social. Pelo contrário, a relação de determinação dá pleno espaço para decisões ou escolhas 
humanas, da mesma forma que estas estão sujeitas a limitações objetivas.9

O relatório final da Comissão, intitulado “As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil”,10 é um produto 
desse trabalho. Elaborado pela CNDSS, por sua secretaria técnica e submetido à consulta pública antes de sua pu-
blicação, o Relatório inclui uma revisão das importantes transformações econômicas e sociais ocorridas no país nas 
últimas décadas, além de uma análise dos avanços e desafios na situação de saúde dos brasileiros, particularmente 
os desafios representados pelas iniquidades em saúde. Esse trabalho foi facilitado pela disponibilidade de sistemas 
de informação abrangentes e confiáveis, assim como pela quantidade e qualidade da produção científica nacional. 
Com base nessa análise de situação e na revisão de intervenções em curso sobre os DSS, a Comissão faz uma série 
de recomendações de políticas públicas para promoção da saúde e bem-estar que incidem sobre os determinantes 

* Os relatórios finais dessas redes podem ser encontrados em http://www.who.int/social_determinants/themes/en/.
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sociais em todos os seus níveis, ou seja, são intervenções que incidem sobre a macroestrutura econômica, social e 
cultural, as condições de vida e trabalho e os comportamentos individuais de risco. 

A seguir são apresentadas as principais conclusões do relatório da CNDSS, com atualização de alguns dados, 
tanto no que se refere à análise da situação de saúde com base no enfoque de DSS, como particularmente as reco-
mendações para políticas e intervenções de combate às iniquidades em saúde. Posteriormente são descritas algu-
mas iniciativas em curso inspiradas pelo trabalho da CNDSS. 

Relatório da CNDSS

1. Situação de saúde e seus determinantes

O Relatório destaca inicialmente as grandes transformações econômicas, sociais e demográficas pelas quais passou 
o país, particularmente nas quatro últimas décadas, com significativas repercussões nas condições de vida e traba-
lho da população e consequentemente em sua situação de saúde. O censo demográfico de 1960 revelava que 55% 
da população economicamente ativa, portanto sua maioria, dedicava-se ao setor primário, enquanto os restantes 
45% se dedicavam aos setores secundário e terciário. No censo de 2000, apenas 19% da população estava empregada 
no campo, 60% no setor serviços e 21% na indústria. Evidentemente essa redistribuição acelerada da PEA do setor 
agrícola para os setores industriais e de serviços implicou um processo de urbanização também extraordinaria-
mente acelerado. Em 1960, a maioria da população, 55%, possuía seu domicílio na zona rural, enquanto em 2000 o 
percentual da população residindo em área urbana era de 81%. O censo de 2010, cujos resultados oficiais deverão 
estar disponíveis em 2012, deve assinalar a continuidade dessas tendências. 

Esse rápido aumento da proporção da população vivendo em áreas urbanas, associado ao aumento da popu-
lação, que em 1960 era de cerca de 70 milhões e em 2000 de cerca de 150 milhões (190 milhões em 2010), signi-
ficou uma enorme pressão de demanda para serviços e infraestrutura urbana e importantes mudanças culturais e 
ambientais, num contexto político marcado durante a maior parte desse período por um regime de exceção que 
reprimia o surgimento de novas formas de organização e participação social coerentes com essas transformações. 

Estas últimas décadas são também marcadas por importantes transformações econômicas. O GDP per capital 
que era de US$ 2.060 em 1960 passou para US$ 5.750 em 2006 (em valores constantes com 2006 como referência). 
Entretanto, esse extraordinário crescimento da riqueza e modernização da economia não tiveram uma correspon-
dente melhoria na distribuição da renda. Apesar de inegáveis avanços (o coeficiente de Gini caiu de 0,64 em 1991 
para 0,515 em 2008), a distribuição de renda no Brasil é ainda uma das piores no mundo. O Relatório do PNUD de 
2009 (http://hdrstats.undp.org/en/indicators/161.html) destaca que a América Latina é o continente mais desigual

FIGURA 27.1 População residente (%), por situação do domicílio – Brasil – 1940 a 2000
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do mundo. Dos 15 países onde a diferença entre ricos e pobres é maior, dez são latino-americanos. Em média, os 
índices Gini para a região são 18% mais altos que os da África Subsaariana, 36% mais altos que os dos países do leste 
asiático e 65% mais altos que os dos países ricos. Nesse contexto de desigualdade, ainda segundo o PNUD, o Brasil 
só fica em melhor posição do que o Haiti e a Bolívia na América Latina. Também de acordo com esse relatório, 
apesar de estar entre as oito maiores economias do mundo, o Brasil ocupa a 75ª posição entre 182 países no Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH).

Os processos de industrialização e urbanização acelerada foram responsáveis por importantes mudanças nos 
padrões de fecundidade da população. A taxa de fecundidade, que era de 6,3 filhos por mulher em idade fértil em 
1960, caiu para 2,3 em 2000 e para 1,8 em 2006, de acordo com os últimos dados da Pesquisa Nacional de Demo-
grafia e Saúde. Entretanto, assim como ocorre com outras “transições”, como a epidemiológica e nutricional, por 
exemplo, a transição demográfica no Brasil é também incompleta e marcada por grandes desigualdades de acordo 
com variáveis econômicas e sociais. A taxa média de 1,8 na realidade esconde importantes diferenças de acordo 
com a escolaridade, observando-se uma taxa de fecundidade de 4,2 para mulheres sem educação formal e de 1,0 
para aquelas com 12 ou mais anos de escolaridade. A diminuição da fecundidade e aumento da expectativa de vida 
têm como consequência uma importante modificação na estrutura etária da população, com aumento rápido do 
peso relativo de idosos, o que obriga a definição de políticas públicas que possam fazer frente a esse fenômeno que, 
por sua rapidez, não tem paralelo na experiência mundial. 

Nas últimas décadas ocorreram também importantes avanços no desenvolvimento social. Em 1960, 40% da po-
pulação brasileira com 15 anos ou mais de idade era analfabeta, percentagem que caiu para 10,4% em 2006, embora 
mantendo importantes diferenças regionais e entre grupos de renda. Na região sul a taxa de analfabetismo era de 5,7% 
nesse ano, enquanto no nordeste era de 20,8%. Em famílias com menos da metade do salário mínimo per capita a taxa 
de analfabetismo era de 17,9%, e de apenas 1,3% nas famílias com mais de dois salários mínimos per capita. 

Esses importantes avanços e contradições no desenvolvimento econômico e social do país nas últimas décadas tam-
bém se observam na saúde. Em 1960 a expectativa de vida ao nascer para todo o país era de 51,6 anos , sendo de 40 anos 
na região nordeste e 60 anos no sul, ou seja, o nordestino, ao nascer, tinha uma expectativa de viver 20 anos menos que 
uma pessoa nascida no sul. Em 2006 esse indicador passou para 72,4 anos em média, e a expectativa de vida ao nascer no 
nordeste aumentou para 69,5 anos e no sul para 74,5, o que mostra uma melhora para todas as regiões e uma tendência à 
diminuição das iniquidades, pois a diferença entre as regiões nordeste e sul caiu de vinte para cinco anos.  

Outro importante exemplo é a mortalidade infantil. Em 1985 a diarreia era responsável por 17,3% das mortes 
de crianças abaixo de um ano de idade, variando de 30,1% no nordeste a 11,8% no sudeste. Vinte anos depois, em 
2005, o percentual para todo o país caiu acentuadamente para 4,2%. Embora a queda no nordeste tenha sido maior 
que a queda em nível nacional, de 30,1% para 5,1%, manteve-se ou aumentou ligeiramente a diferença para a região 
sudeste onde essa proporção caiu para 1,8%. No nordeste em 1985, cerca da metade das causas de morte abaixo de 
um ano eram classificadas como mal definidas (45,5%), enquanto no sudeste era de 6% e a média nacional era de

FIGURA 27.2 Taxas de fecundidade total, segundo características sociodemográficas. PNDS 1996 e 2006
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FIGURA 27.3 Esperança de vida ao nascer – Brasil e Regiões – 1960-2006
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23%. Apenas 20 anos depois, em 2005, a média nacional caiu para 6,9%, na região sudeste caiu para 3,9% e a região 
nordeste apresentou a queda mais acentuada, passando para 9,7%, o que significa uma importante melhora no 
acesso e qualidade da atenção à saúde nesse período. 

Entretanto, apesar desses inegáveis avanços, inequidades importantes ainda persistem no acesso, utilização 
e qualidade dos serviços de saúde de acordo com a posição social. Um primeiro exemplo se refere à mamografia 
como exame preventivo para o câncer de mama. Como se pode observar na figura 27.4, há um claro gradiente no 
acesso a esse tipo de exame, de acordo com a escolaridade, tomada como variável de estratificação socioeconômica. 
No suplemento saúde da PNAD 2003, o percentual de mulheres com 25 ou mais anos de idade que haviam sido 
submetidas a uma mamografia pelo menos uma vez na vida variava de 24,5% para mulheres com até um ano de 
escola a 68,1% para aquelas com 15 ou mais anos de estudo. Já na PNAD saúde 2008, esses valores variavam de 
38,1% a 70,7%, indicando uma tendência de diminuição das diferenças de acesso. 

FIGURA 27.4 Esperança de vida ao nascer – Brasil e Regiões – 1960-2006
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A tabela 27.1, construída com dados do suplemento da PNAD 2008 (disponível em http://tabnet.datasus.gov.
br/cgi/dh.exe?pnad2008/pnad.def), permite observar importantes diferenças na autopercepção do estado de saúde 
de acordo com a escolaridade. O percentual dos que consideram sua saúde deficiente varia de 36,3% para os in-
divíduos com menos de um ano de estudo a 11,9% entre aqueles com 15 anos ou mais, com um claro gradiente 
correspondente a cada três anos de escolaridade. O percentual dos que relataram ter feito uma consulta médica nos 
últimos 12 meses também mostra um gradiente, mas no sentido inverso do esperado, se se considera a autoper-
cepção de saúde deficiente como indicador de necessidade de atenção. Entretanto, as diferenças observadas quanto 
ao acesso à consulta médica são significativamente menores do que as observadas na autopercepção de saúde de-
ficiente. No caso da consulta odontológica, o gradiente é extremamente acentuado, chamando a atenção o fato de 
que 31,3% dos indivíduos com até três anos de escolaridade nunca foram ao dentista.

O relatório da CNDSS mostra outras importantes iniquidades na mortalidade, morbidade, estado nutricional 
e utilização dos serviços de saúde de acordo com variáveis socioeconomicas como renda, escolaridade e local de 
moradia. Mostra também importantes iniquidades em determinantes da saúde como saneamento básico, condições 
de habitação, trabalho e emprego, acesso à informação e comportamentos individuais.

TABELA 27.1 Alguns resultados do suplemento saúde da PNAD 2008 sobre estado de saúde e acesso a serviços.

ESCOLARIDADE EM ANOS

< de 1 1 a 3 4 a 7 8 a 10 11 a 14 15 ou >

% relatam saúde deficiente 36,3 28,8 26,4 20 14,9 11,9

% consulta médica último ano 67,1 63,3 63,5 64 70,5 80

% nunca foi ao dentista 20,2 11,1 5 2,6 0,8 0,1

2.  Políticas para combate às iniquidades em saúde através  
da ação sobre os DSS 

Para enfrentar os desafios acima mencionados, a CNDSS elaborou uma série de recomendações de políticas e estra-
tégias, particularmente para o combate às iniquidades em saúde. Inicialmente foi feita uma revisão das iniciativas 
de ação sobre os DSS do governo federal, mediante uma revisão dos investimentos públicos federais em programas 
sociais de 2004 a 2006 registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 
Nesse período, mais de 390 programas e 4.000 ações governamentais que podem ser classificadas como ações sobre 
os DSS foram executadas, anualmente. 

O Relatório selecionou 86 ações executadas por 16 órgãos federais que correspondem a um montante total de 
45,2 bilhões de reais e alcançam mais de 11,2 milhões de famílias. Essas ações selecionadas estiveram relacionadas 
à melhoria das condições de vida e saúde e à redução de desigualdades sociais, dirigindo-se às populações em  
situações de vulnerabilidade. Incluem as seguintes áreas: Agricultura, Alimentação, Ambiente/Habitação, Educa-
ção/Esporte e Cultura, Proteção Social Não Contributiva, Trabalho e Inclusão Produtiva, Prevenção e Combate à 
Violência e Promoção de Direitos. 

Apesar do esforço significativo, alguns problemas são evidentes. A maioria dos investimentos está altamente 
concentrada em poucas organizações, havendo uma evidente descontinuidade entre os programas e uma baixa 
articulação entre eles. Os sistemas de monitoramento e avaliação são heterogêneos e alguns programas, apesar de 
compartilharem os mesmos objetivos, não se articulam entre si, sugerindo redundância e ineficiência. Não obstante 
a multiplicidade de programas e ações, não existe uma agenda organizada para tratar explicitamente do problema 
das iniquidades em saúde, nem se definem metas explicitamente voltadas para esse objetivo. 

O relatório da CNDSS procura contribuir para a superação desses problemas, recomendando ações sobre os 
DSS para a promoção da saúde e combate às iniquidades que contemplem as diversas camadas do modelo de 
Dahlgreen e Whitead,11 ou seja, devem incidir sobre os determinantes proximais, vinculados aos comportamentos 
individuais, intermediários, relacionados às condições de vida e trabalho e distais, referentes à macroestrutura eco-
nômica, social e cultural. Qualquer que seja seu nível de incidência, essas ações devem estar firmemente apoiadas 
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em três pilares: a coordenação intersetorial, informações e evidências científicas e a participação social. Devem, 
portanto, estar fundamentadas numa ação coordenada dos diversos setores e esferas da administração pública, 
contar com a participação de amplos segmentos da sociedade e basear-se em sólidas informações e evidências 
científicas. 

Esquematicamente:
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, CULTURAIS E AMBIENTAIS GERAIS

CONDIÇÕES DE VIDA 
E DE TRABALHO
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Participação
social

Distais

Intermediários
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em saúde

Coordenação intersetorial

A divisão por setores na organização do Estado moderno oferece uma série de vantagens oriundas da divisão do 
trabalho, mas ao mesmo tempo apresenta alguns inconvenientes como a fragmentação das ações e a dificuldade 
para abordar problemas complexos que obrigam a intervenção de diferentes instâncias do Estado.

O reconhecimento de que os resultados de um setor estão determinados pelas ações que se realizam em outros 
setores não é exclusiva do setor saúde, pois a maioria dos setores, inclusive os econômico-produtivos percebi certa 
impotência por não controlar todas as variáveis que acreditam deveriam controlar. 

Por esse motivo, adotar a perspectiva de DSS não deve implicar a ideia de que saúde é a variável dependente 
de todos os outros setores e que, portanto, estes devem ser persuadidos a trabalhar para a saúde. Na realidade o 
setor saúde deve ser considerado simultaneamente determinado e determinante, o que implica em estabelecer 
mecanismos de negociação estratégica entre setores para benefício recíproco. Esses mecanismos devem buscar 
articular não apenas setores, como também diferentes esferas de governo (federal, estadual e municipal) e diferen-
tes poderes do Estado (executivo, legislativo e judiciário), tendo por objetivo comum o desenvolvimento humano 
sustentável que permita a igualdade de oportunidades e a criação de condições para o efetivo exercício dos direitos 
de cidadania. 

Para institucionalizar um processo sustentável de coordenação das ações intersetoriais sobre os DSS, a CNDSS 
recomendou estabelecer no âmbito da Casa Civil da Presidência da República uma instância que seria responsável 
pelo seguimento e avaliação de programas e políticas relacionadas aos DSS desenvolvidas pelas diversas instituições 
do governo federal. O Ministério da Saúde funcionaria como Secretaria Técnica/Executiva desse organismo, através 
de uma Secretaria Nacional com liderança e capacidade técnica e política para promoção e desenvolvimento de 
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ações internas e externas ao setor saúde. Tal arranjo institucional deveria ser reproduzido nas esferas estaduais e 
municipais, visando à ampliação da eficiência das políticas intersetoriais relacionadas aos DSS nessas esferas. Para 
fortalecer a capacidade de formulação e gestão de políticas públicas intersetoriais que incidem sobre os DSS, a 
CNDSS recomendou o estabelecimento de processos de capacitação em larga escala de gestores e funcionários das 
diversas esferas governamentais, assim como de setores da sociedade civil envolvidos nessas ações. 

Informações e evidências científicas

A definição de políticas e programas que sejam efetivos no combate às iniquidades em saúde requer informações e 
conhecimentos confiáveis e de fácil acesso, pois são estes que permitem entender como operam os determinantes 
sociais na geração das iniquidades em saúde e onde devem incidir as intervenções para combatê-las. 

Embora haja no Brasil uma grande riqueza de sistemas de informação de abrangência nacional que cobrem os 
diferentes tipos e níveis de determinantes sociais da saúde, tais sistemas não foram desenhados de maneira a evi-
denciar as iniquidades relacionadas à estratificação socioeconômica dos grupos populacionais e a permitir estudos 
de tendências das mesmas, assim como a definição de pontos prioritários para a incidência de intervenções e aná-
lise de seu impacto. Tampouco existem no país instâncias de intermediação situadas na interface entre a produção 
da informação e o processo de tomada de decisão, tais como Observatórios que realizem e disseminem de forma 
sistemática e contínua análises das iniquidades e seus determinantes para apoiar, com base em evidências, a defini-
ção e implantação de políticas e ações de saúde. 

Com relação à incorporação de conhecimentos científicos para fundamentar a tomada de decisões em políticas 
de combate às iniquidades em saúde, há uma série de barreiras e dificuldades para que ocorra essa incorporação. 
Entre estas se destacam:

•	 o número relativamente limitado de avaliações a respeito de intervenções sobre os DSS. Para a elaboração de 
seu relatório, a CNDSS pode contar com uma grande riqueza da produção científica nacional sobre as relações 
entre os DSS e os resultados de saúde, embora a mesma riqueza não tenha sido observada no caso de avaliação 
de intervenções.* 

•	 a agenda de pesquisa em geral é definida exclusivamente pelo pesquisador, com pouca ou nula participação de 
outros atores envolvidos no processo de tomada de decisão;

•	 as relações entre os processos de produção e utilização do conhecimento são prejudicadas por barreiras insti-
tucionais, de linguagem, de cultura e de valores entre atores que atuam em ambos os processos;

•	 os resultados de pesquisa nesse campo não são prescritivos indicando um leque de possíveis intervenções que 
serão selecionadas através de um complexo processo que envolve critérios de natureza política; 

•	 a transferência de experiências exitosas é dificultada pela diversidade de situações e pela grande dependência 
do contexto em que se desenvolvem; 

•	 o processo de tomada de decisões em políticas públicas é complexo, envolvendo diferentes atores, interesses 
e critérios

Para superar essas limitações, é necessária uma importante mudança na maneira como se estabelecem as 
agendas e prioridades de pesquisa, nos “locus” institucionais onde se desenvolvem as atividades de pesquisa, nos 
critérios de validação do conhecimento e, em especial, nos modos de transferência/disseminação/utilização do 
conhecimento. Agendas definidas em função da solução de problemas, com mecanismos que permitam a partici-
pação tanto de pesquisadores como de usuários do conhecimento; arranjos institucionais que estabeleçam redes 
colaborativas entre instituições de diversas naturezas para o desenvolvimento do processo de pesquisa; processos 
de validação do conhecimento onde participem “pares” e “ímpares” e nos quais tanto o mérito científico como a 
relevância social sejam os principais critérios; modos de divulgação do conhecimento que não se limitem às revistas 
científicas e que permitam alcançar os diversos atores do processo de tomada de decisões são algumas das mudan-
ças possíveis e necessárias.12 

Já foi mencionado que o processo de tomada de decisões em políticas públicas, particularmente no que se re-
fere ao combate às iniquidades, envolve diversos atores. Portanto, a busca por uma maior utilização de informações 
e conhecimentos nesse processo implica torná-las acessíveis aos diferentes atores nele envolvidos e não apenas aos 

* A bibliografia do Relatório com cerca de 400 referências foi registrada em um CD que acompanha a publicação em formato de livro editado 
pela FIOCRUZ e está também disponível em http://search.bvsalud.org/dss/?where=DSS 
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chamados decisores (policy makers). A diminuição das iniquidades no acesso a conhecimentos e informações deve 
por si só contribuir para a diminuição das iniquidades em saúde, já que as iniquidades de informação são um im-
portante determinante das iniquidades em saúde, pois prejudicam a atuação individual e coletiva dos membros de 
uma sociedade para a mudança de estruturas, comportamentos e políticas.13 

O Relatório da CNDSS tratou desse tema e fez uma série de recomendações para a produção de 
evidências científicas que apoiem a definição de políticas sobre os DSS. Entre essas se destacam:

•	 o apoio regular a estudos e projetos de pesquisa sobre DSS selecionados a partir de critérios já mencionados. A 
CNDSS, em parceria com o DECIT/MS e o CNPq, apoiou 21 projetos de investigação sobre diversos aspectos 
dos DSS, utilizando diferentes perspectivas e enfoques metodológicos. Por iniciativa do Centro de Estudos, Po-
líticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde (CEPI-DSS), os artigos científicos resultantes desses 
projetos serão publicados em um número especial temático dos Cadernos de Saúde Pública a ser lançado no 
primeiro semestre de 2011. Entre eles se incluem artigos sobre desenvolvimento infantil precoce e DSS; iniqui-
dades em mortalidade e no acesso a serviços de saúde em diversas cidades brasileiras; importância do capital 
social e apoio social no cuidado perinatal e outros serviços; iniquidades entre idosos; violência e iniquidades 
sociais; iniquidades e metas do milênio em municípios brasileiros, entre outros temas. 

•	 o estabelecimento de redes de intercâmbio e colaboração entre pesquisadores e gestores, visando à interação 
entre eles, para seguir o desenvolvimento dos projetos e discutir as implicações para políticas de seus resultados; 

•	 a definição de um conjunto de indicadores para monitoramento sistemático das iniquidades em saúde e para 
avaliação de impacto de ações intersetoriais sobre as mesmas.

Participação social

A participação social tem um valor intrínseco, como um dever e um direito das populações de participar de de-
cisões que lhes afetem, e, ao mesmo tempo, um valor instrumental, garantindo o apoio político necessário para 
viabilizar a redistribuição de poder e recursos que permita o combate às iniquidades em saúde através de interven-
ções sobre os DSS. De fato, essas intervenções dependem de uma ampla mobilização social com vistas à tomada de 
consciência por parte dos diversos setores da população sobre a gravidade do problema das iniquidades em saúde 
e sobre a urgente necessidade de combatê-las. 

No Brasil, como em outros países da América Latina que viveram situações semelhantes, as organizações da so-
ciedade civil, entre elas as chamadas organizações não-governamentais (ONGs), cumpriram um importante papel 
de resistência a regimes ditatoriais, constituído-se em símbolos da luta democrática e dos direitos de cidadania. 
Com a redemocratização, essas organizações se engajaram em modalidades democráticas diretas e participativas 
e se diversificaram, tratando de temas de interesse geral como ambiente e direitos humanos, temas de interesse de 
grupos específicos e também funcionando como prestadoras de serviços. Sua atividade vem contribuindo para 
a expressão de cidadania particularmente de minorias historicamente silenciadas que passam a constituir-se em 
novos atores políticos no sentido mais amplo do termo. 

Entretanto essas formas de participação social direta não podem ser vistas como uma panaceia, pois podem 
também, como a experiência tem mostrado, ser cooptadas, manipuladas, burocratizadas ou expressar somente 
interesses corporativos. Em suas relações com o Estado pode haver uma série de distorções de duplo sentido. Ao 
mesmo tempo em que o Estado pode desorganizar a sociedade civil, transformando-a em um apêndice do governo, 
através da dependência de recursos e da cooptação de suas lideranças, as relações com a sociedade civil podem 
deformar a capacidade do governo para representar o interesse público, fragmentando políticas públicas para res-
ponder a grupos de pressão. 

Pode haver também distorções nas relações com as formas de democracia representativa, na medida em que 
setores da sociedade civil se autoproclamam a sociedade organizada, quando na realidade representam os interesses 
legítimos de alguns grupos sociais, mas não do conjunto da sociedade ou mesmo dos segmentos que dizem repre-
sentar e que, na realidade, muitas vezes desconhecem a sua existência.14

A participação social tem um papel fundamental no fortalecimento do que vem sendo chamado por muitos 
autores de capital social, cuja importância para o desenvolvimento é cada vez mais reconhecida na literatura. O 
capital social é formado pelo grau de confiança existente entre os atores sociais, pelo respeito a normas de compor-
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tamento cívico e pelo nível de capacidade de associação em uma dada sociedade. Numa sociedade com alto capital 
social existem níveis elevados de confiança nas relações interpessoais, importante capacidade de associação, forte 
consciência cívica e predomínio de valores éticos positivos. O capital social torna mais produtivas outras formas de 
capital como o capital humano e financeiro. 

Muitos estudos mostram que quanto maior é o capital social, maior é o crescimento econômico de longo 
prazo, menor a violência e criminalidade; mais fortes são as formas de representação democrática, maiores são os 
investimentos em capital humano e maior a participação e pressão da cidadania pelo funcionamento eficiente dos 
serviços.15 

Por outro lado, diversos estudos também mostram que o desgaste do capital social é um importante meca-
nismo através do qual as iniquidades de renda impactam negativamente a situação de saúde. Grandes iniquidades 
de renda diminuem a coesão social e levam a uma menor participação política. Países e estados com maiores ine-
quidades de renda apresentam baixos níveis de coesão social e de participação política e são os que menos investem 
em capital humano, o que afeta a saúde da população.16

Para a promoção da participação social na formulação e implantação de políticas relacionadas aos DSS, o Re-
latório da CNDSS recomendou:

•	 •	 fortalecer	os	mecanismos	de	gestão	participativa,	através	da	capacitação	de	membros	da	sociedade	civil	
participantes dos diversos Conselhos da área social e uma maior integração dos mesmos ao nível local; 

•	 •	 ampla	disseminação	de	conhecimentos	e	informações	sobre	os	DSS	aos	diversos	segmentos	sociais	utili-
zando linguagem e tecnologias adequadas à cultura, aos valores e aos interesses desses segmentos.

Algumas iniciativas em curso 

1.  Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde  
(CEPI-DSS)

A Fundação Oswaldo Cruz funcionou como sede da CNDSS e foi responsável pela publicação de seu Relatório. 
Buscando atender a algumas das recomendações contidas nesse relatório, a FIOCRUZ, através da Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), criou o Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes 
Sociais da Saúde (CEPI-DSS). A ENSP possui uma exitosa experiência na constituição de Núcleos e Centros de 
Estudos e Pesquisas em diversos temas, os quais permitem uma maior integração de docentes e pesquisadores de 
seus diversos departamentos, aumentando a capacidade da instituição para tratar de temas complexos que exigem 
uma abordagem interdisciplinar. 

O CEPI-DSS tem como objetivo geral apoiar as atividades do governo e sociedade civil que visam à promoção 
da equidade em saúde, através da produção e disseminação de conhecimentos e informações, capacitação de pes-
soal e seguimento e avaliação de políticas e programas setoriais e intersetoriais que atuam sobre os DSS. 

Suas linhas de atuação são as seguintes:

•	 Estabelecer um ‘Observatório sobre Iniquidades em Saúde’ para monitoramento das iniqüidades em saúde 
e analisar as políticas e programas em curso para combatê-las, com o propósito de apoiar a definição, im-
plantação e reorientação de políticas públicas setoriais intersetoriais de promoção da equidade em saúde. O 
Observatório procura atender a definição de Gattini17 que concebe essa instância como “ um centro nacional 
de base virtual, orientado a políticas, que tem o propósito de realizar observação integral e informar em forma 
sistemática e contínua sobre aspectos relevantes da saúde da população e dos sistemas de saúde, para apoiar 
– de um modo eficaz e baseado em evidência – o desenvolvimento de políticas e planos, a tomada de decisão 
e as ações em saúde pública e em sistemas de saúde. O objetivo final é contribuir para a preservação e melho-
ramento da saúde da população, o que inclui a redução das iniquidades”. 

•	 Desenvolver processos de capacitação presenciais e à distância sobre DSS para gestores e profissionais de saúde 
pública e outros setores da área social, atuantes nas diversas esferas de governo, assim como representantes da 
sociedade civil nos diversos organismos de gestão participativa;

•	 Apoiar a realização de estudos e pesquisas para produção de conhecimentos e informações sobre os DSS que 
contribuam para a definição e implantação de políticas e programas de combate às iniquidades em saúde;

Determinandes ambientais e sociais da saude.indb   598 17/10/2011   13:26:48



599O Movimento dos Determinantes Sociais da Saúde no Brasil

•	 Estabelecer redes de colaboração entre pesquisadores, gestores e outros potenciais utilizadores do conheci-
mento produzido. Atualmente estão em funcionamento a Rede de Pesquisadores, com o objetivo de promo-
ver estudos e debates sobre análise de iniquidades e avaliação de intervenções, e a Rede de gestores de nível 
local, com o objetivo de identificar, avaliar e promover a troca de experiências de ações sobre os DSS na esfera 
municipal. Ambas as redes funcionam no espaço de interação do Portal sobre DSS (http://determinantes.
saude.bvs.br/);

•	 Desenvolver processos de comunicação de conhecimentos e informações sobre os DSS a diversos setores go-
vernamentais, acadêmicos, profissionais e ao público em geral. Nessa linha de atuação se inclui o Portal sobre 
DSS que serve como veículo principal das atividades realizadas pelo Centro. 

2. Participação do Brasil em iniciativas internacionais relacionadas aos DSS.

MERCOSUL e UNASUL 

O Relatório da CSDH enfatiza a necessidade de um movimento mundial sustentável, que articule esforços de go-
vernos, empresas, organizações da sociedade civil e organismos internacionais com vistas a reduzir as grandes 
diferenças na situação sociossanitária entre países e no interior dos mesmos. O caráter global e/ou regional de 
muitos dos DSS obriga a busca de novos arranjos institucionais que tornem mais efetiva a ação internacional sobre 
eles e uma maior articulação da cooperação internacional para o desenvolvimento.18 Na região das Américas, tanto 
a União de Nações Sul-americanas (UNASUL) como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) tem procurado se 
engajar nesse movimento global em torno dos DSS através de uma séria de iniciativas nas quais o Brasil tem uma 
participação destacada. 

Em 2009, o MERCOSUL criou a Comissão Intergovernamental de Determinantes Sociais da Saúde, cujas res-
ponsabilidades incluem:

•	 Elaboração de estratégias regionais que incorporem as dimensões sociais e de saúde para diminuição da po-
breza e promoção do desenvolvimento sustentável;

•	 Reorientar pesquisa na área de DSS promovendo estudos dos processos econômicos e sociais para melhoria 
da saúde;

•	 Desenvolvimento de instrumentos de medição das iniquidades;
•	 Promover o intercambio de experiências de ação sobre os DSS.

Em sua primeira reunião, em setembro de 2009, em Montevidéu, a Comissão aprovou um Plano de Trabalho, 
vigente até o momento, com os seguintes objetivos:

•	 Dar visibilidade às iniquidades em saúde entre diferentes grupos da população e seus determinantes. Para 
alcançar esse objetivo, os países estão definindo de comum acordo um conjunto básico de indicadores sociais 
e de saúde que deverá permitir o monitoramento das iniquidades e análises comparativas. 

•	 Intercambiar informação sobre políticas, programas ou ações sobre os DSS. Com base em uma guia comum, 
está sendo construído um banco de experiências de combate às iniquidades através da ação sobre os DSS, o 
qual estará disponível no Portal do MERCOSUL; 

•	 Desenvolver competências e fortalecer capacidades institucionais para atuar sobre os DSS. Em articulação com 
o GT de Desenvolvimento de RRHH da UNASUL e o Instituto Sul-americano de Governo em Saúde (ISAGS) 
estão previstas atividades de capacitação para gestores encarregados da definição e implantação de políticas 
sociais em diversos setores e esferas da administração pública.

A UNASUL criou o Grupo Técnico sobre Promoção da Saúde e Ação sobre os Determinantes Sociais cuja 
primeira reunião realizou-se em janeiro de 2010, em Caracas, com o objetivo de “fortalecer a promoção da saúde 
e ação sobre os determinantes sociais da saúde para reduzir as iniquidades em cada um dos países membros me-
diante a geração de informação, articulação intersetorial e participação comunitária na formulação, execução e 
seguimento das políticas públicas de saúde”. O Plano de trabalho aprovado pelo Comitê Coordenador do Conselho 
de Saúde Sul-americano inclui:

•	 Estabelecimento de indicadores básicos sobre equidade em saúde, definição de critérios de avaliação de polí-
ticas de redução das iniquidades e de mecanismos de monitoramento;

•	 Definição de metodologias e estratégias de articulação intersetorial e participação social;
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•	 Criação de mecanismos de comunicação social que garantam o acesso à informação sobre promoção de saúde 
e DSS a distintos segmentos da sociedade;

•	 Elaboração de protocolos de pesquisa para projetos multicêntricos em temas de interesse comum relacionados 
com equidade em saúde e ação sobre os DSS. 

O GT sobre Promoção de Saúde e Ação sobre os DSS da UNASUL, reconhecendo a necessidade de fortaleci-
mento de capacidades dos países para a definição e implantação de políticas públicas nessa área, elaborou propostas 
de atividades de capacitação que deverão ser desenvolvidas através do Instituto Sul-americano de Governo em 
Saúde (ISAGS).

O ISAGS foi criado pelo Conselho de Ministros de Saúde da UNASUL em 2010 com a função principal de for-
talecer as capacidades nacionais de planejamento, condução e gestão das políticas e sistemas de saúde. As atividades 
previstas incluem:

•	 seminários e cursos de curta e longa duração sobre temas de gestão, liderança e governança em saúde de tipo 
presencial e à distância;

•	 desenvolvimento de estudos e pesquisas aplicadas para responder a demandas da Região;
•	 assessorias para a elaboração de planos, programas e normas de âmbito nacional ou regional;
•	 produção, gestão e disseminação do conhecimento relacionado com prioridades regionais de saúde.

O ISAGS desenvolverá suas atividades em grande medida através de redes de colaboração com diversas insti-
tuições da Região. Suas instalações físicas estão situadas no Rio de Janeiro, Brasil, por doação do governo brasileiro 
e sua implantação está a cargo do Centro de Relações Internacionais em Saúde (CRIS) da FIOCRUZ. O CRIS é um 
organismo da presidência da FIOCRUZ, criado em 2009, com o objetivo de coordenar e incentivar ações de coope-
ração e intercâmbio internacional em saúde; administrar acordos e convênios e captar recursos internacionais para 
saúde e representar a FIOCRUZ em foros e organismos internacionais. 

Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais em Saúde

A 62a. Assembleia Mundial de Saúde (AMS) de maio de 2009, depois de discutir o Relatório da CSDH, aprovou a 
resolução 62.14 que, entre outras providências, solicitou ao Diretor Geral da OMS a organização de um evento glo-
bal para discutir novos planos que pudessem enfrentar as alarmantes tendências das iniquidades em saúde, através 
da ação sobre os DSS. Durante a 63a AMS, o governo brasileiro ofereceu sediar esse evento, a Conferência Mundial 
sobre DSS, a qual será realizada em outubro de 2011 no Rio de Janeiro. 

A Conferência tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de planos nacionais de combate às iniquidades em 
saúde, através da revisão e intercâmbio de experiências e de conhecimentos técnicos sobre ações e estratégias de 
impacto sobre os DSS. 

Os objetivos específicos são:  

•	 Identificar princípios básicos, métodos e estratégias para o desenvolvimento de planos nacionais de ação sobre 
os DSS para redução das iniquidades em saúde; 

•	 Alcançar o compromisso político dos países membros para o desenvolvimento e implantação desses planos 
nacionais de ação; 

•	 Avaliar e trocar experiências sobre como intervir nos DSS; 
•	 Propor novos arranjos e estratégias para a ação internacional em saúde e desenvolvimento com um enfoque 

em DSS.

A Conferência deverá servir como um catalizador para a coordenação de esforços de governos nacionais e 
locais, organismos internacionais, universidades, organizações da sociedade civil e outros atores no combate às 
iniquidades em saúde. São estimados cerca de 1.200 participantes entre delegações oficiais dos países membros da 
OMS, as quais devem incluir delegados de setores econômicos e sociais, além da saúde; representantes da sociedade 
civil como movimentos sociais, ONGs, pesquisadores e especialistas, setor privado, etc. e representantes de orga-
nismos internacionais, entre outros. 

Além de uma Declaração onde expressam seu compromisso político para implanter ações sobre os DSS para o 
combate às iniquidades, as delegações oficiais presentes à Conferência deverão aprovar um documento técnico com 
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metodologias e estratégias para a intervenção sobre os DSS, o qual deve apoiar o desenvolvimento e implantação de 
Planos Nacionais de Ação sobre os DSS. 

Para finalizar, vale lembrar a advertência de Whitehead e Dahlgren,19 de que as estratégias de “saúde para todos” 
frequentemente se transformam em estratégias de “saúde para alguns”, quando não se levam em conta os determi-
nantes das iniquidades em saúde. As iniciativas em nível global, associadas à capacidade institucional, profissional 
e aos esforços que vêm sendo feitos no Brasil em torno dos DSS parecem indicar uma tomada de consciência sobre 
a importância desses determinantes, configurando uma conjuntura favorável para que se implementem políticas e 
ações efetivas tanto em nível global como nacional para a redução das iniquidades em saúde.
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