
R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 822

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE

s relações entre saúde,
ambiente e desenvolvi-
mento acompanham a
trajetória da Fiocruz des-
de sua origem. A partir

da Rio-92, esse campo incorporou o con-
ceito de sustentabilidade, resultando no
fortalecimento da produção técnico-ci-
entífica da instituição. O IV Seminário
Nacional de Saúde, Ambiente e Sus-
tentabilidade e o mais recente VIII Con-
gresso Interno da Fiocruz consolidaram
ainda mais o tema e apontaram cami-
nhos a percorrer. Para a Fundação, o atu-
al contexto, associado a uma conjuntura
mundial de crise de dimensões econômi-
ca, política, social e ambiental, e caracte-
rizado pela concentração de renda, pela
“financeirização” da economia e por im-

A
pactos ambientais de políticas equivoca-
das, compromete a atual geração e ame-
aça as gerações futuras. Diante desse
cenário, aumenta a responsabilidade da
Fiocruz, instituição estratégica de Estado
que atua nos campos da saúde, ambien-
te e da ciência e tecnologia. Na busca de
reflexões e soluções frente a complexi-
dade da crise planetária, em breve a Fun-
dação lançará a Coleção Temática Saúde,
Ambiente e Sustentabilidade, um traba-
lho inédito que reúne iniciativas nessa área
e que contou com a participação de mais
de 200 pesquisadores.

O vice-presidente de Ambiente,
Atenção e Promoção da Saúde da Fi-
ocruz, Marco Menezes, reforça que,
com relação a produção dos documen-
tos institucionais temáticos de saúde,

ambiente e sustentabilidade, há uma
continuidade em relação ao que foi
construído por diversos especialistas ao
longo dos anos. “Estamos em uma
conjuntura adversa e que cada vez mais
se agrava, com situações como a flexi-
bilização nas licenças ambientais, o
novo marco da mineração, a luta pe-
las terras indígenas e pela titulação das
terras dos quilombolas. São exemplos
de frentes de lutas que temos que en-
frentar. É um cenário extremamente
grave. No entanto, discutir o papel de
uma instituição pública de Estado como
a Fiocruz em um cenário como este e
a defesa do SUS foram grandes desa-
fios enfrentados pelo VIII Congresso In-
terno da Fundação. O aprofundamento
da discussão e a publicação dos docu-
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mentos institucionais serão muito im-
portantes para o campo de estudo da
relação entre saúde e ambiente”, diz
Menezes.

Para ele, na agenda institucional
“não dá para, por exemplo, falar de
saúde e Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) desconsiderando a
atual conjuntura do ponto de vista polí-
tico e social. Várias medidas de retro-
cesso nas conquistas socais e a Emenda
Constitucional 95 tornam mais árdua a
tarefa de cumprir a Agenda 2030. Mas
seguimos na luta”.

De acordo com o vice-presidente,
“estamos aprofundando cada vez mais
a parceria com os movimentos sociais.
E novos debates estão no nosso radar,
como a agroecologia e a questão da
água como bem comum. Além do Fó-
rum Mundial da Água, a Fiocruz este-
ve envolvida diretamente com os
movimentos sociais no Fórum Alterna-
tivo Mundial da Água, na participação
na Caravana Agroecológica do semiá-
rido baiano, no IV Encontro Nacional
de Agroecologia, na agenda de aciden-
tes químicos ampliados e dos impac-
tos à saúde decorrentes dos grandes
empreendimentos. A vigilância popu-
lar em saúde é outro ponto importante
para nós e que precisamos aprofundar.
Com relação ao processo interno de
governança, o fortalecimento das Câ-
maras Técnicas é uma questão funda-
mental para a Fiocruz”.

Para a presidente da Fiocruz, Nísia
Trindade Lima, essa pauta não só tem
marcado a história da instituição como
também contribuído, de um modo signi-
ficativo, para que os temas ambientais e
socioambientais estejam presentes na
agenda de saúde e para que não se des-
cuide desse olhar para a saúde na cons-
trução de uma agenda socioambiental.
Ela cita o I Seminário de Saúde e Ambi-
ente, em 1989, e os muitos eventos pos-
teriores, para afirmar que é de grande
importância a renovação da pauta para
encarar os atuais desafios.

“A posição da Fiocruz como Centro
Colaborador da Organização Mundial da
Saúde e como principal colaborador do
Ministério da Saúde na área de saúde
ambiental e saúde do trabalhador traz res-
ponsabilidades e demonstra o acerto do

apoio à criação de novas li-
nhas de pesquisa, bem
como a atuação em frentes
de ação política, como na
luta pela redução do uso de
agrotóxicos, no caso TKC-
SA, no desastre das empre-
sas Samarco e Vale no Rio
Doce e em tantas outras ini-
ciativas”, afirma Nísia.

Para a presidente, a
crise mundial que se ex-
pressa em vulnerabilidade
climática, perda de biodi-
versidade, impactos dos
empreendimentos sobre a
vida das comunidades e os
conflitos ambientais daí
resultantes requer o esta-
belecimento de redes for-
talecidas para a atuação
firme em políticas mais
efetivas, que incidam so-
bre a qualidade de vida.
“A contribuição da Fiocruz
deverá passar pela reafir-

O vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, Marco
Menezes, diz que “estamos em uma conjuntura adversa e que cada vez mais se agrava,
com situações como a flexibilização nas licenças ambientais” (Foto: Peter Ilicciev)

“A história da Fundação mostra que nos tempos dos
‘Pais Fundadores’ Oswaldo Cruz e Carlos Chagas já
havia preocupação com a relação entre saúde,
ambiente e desenvolvimento”, afirma o assessor
Guilherme Franco Netto (Foto: Peter Ilicciev)
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mação de uma visão de futuro que man-
tenha a instituição na vanguarda do de-
bate sobre desenvolvimento sustentável.
Há uma agenda de alta relevância em
saúde e ambiente que precisa estar in-
tegrada, com todas as discussões que se
somam ao processo de defesa do SUS,
de afirmação da visão da ciência e tec-
nologia para a vida, os direitos humanos
e a equidade”, observa Nísia.

Para o assessor em Saúde, Ambien-
te e Sustentabilidade da Vice-Presidência
de Ambiente e Atenção à Saúde (VPA-
APS) da Fiocruz, Guilherme Franco Net-
to, “a centralidade da Fundação nesse
campo motivou a constituição do Progra-
ma Institucional de Saúde e Ambiente, o
estabelecimento da Câmara Técnica de
Saúde e Ambiente e a organização dos
seminários de Saúde e Ambiente e da
Jornada de Saúde e Ambiente, entre ou-
tras iniciativas”, afirma. Segundo Franco
Netto, a história da Fundação mostra,
desde os primórdios da instituição, que
nos tempos dos “Pais Fundadores” Oswal-
do Cruz e Carlos Chagas já havia preocu-
pação com a relação entre saúde,
ambiente e desenvolvimento, que se apri-
morou e fortaleceu ao longo das déca-
das. “Desde sua origem, Oswaldo Cruz,
seguido por Carlos Chagas e outros emi-
nentes sanitaristas, consideraram as rela-
ções entre a saúde e o meio ambiente na
sua produção científica”, diz ele.

Todo esse esforço histórico resultou
no desenvolvimento e consolidação de
uma rede de dispositivos institucionais que
atua nas dimensões de ciência, tecnolo-
gia e inovação, ensino, cooperação téc-
nica, contribuição às políticas públicas e
apoio ao fortalecimento de serviços. Fran-
co Netto lembra que a Fiocruz participa
de todas as grandes discussões desse cam-
po, como as mudanças climáticas, a rela-
ção entre biodiversidade e saúde, a área
de saúde do trabalhador, a questão dos
grandes empreendimentos e seus impac-
tos na vida da população, os agrotóxicos
e o saneamento, entre outros.

A Fiocruz tem um papel de desta-
que, tendo em vista o potencial de arti-
culação entre os campos das ciências
humanas, sociais e ambientais em saú-
de e o campo biomédico, de vigilância e
de produção e inovação em saúde. Sua
participação na própria conceituação e

construção do SUS e nas perspectivais
analíticas e políticas na área de CT&I e
do Complexo Econômico e Industrial da
Saúde (Ceis) são exemplos de como a
capacidade estratégica da instituição
deve ser utilizada no enfrentamento dos
grandes desafios nacionais de um modo
integrado e sistêmico, abarcando desde
os desafios para a organização do SUS
até os advindos da revolução científica e
tecnológica em curso.

História
Franco Netto recorda que “na déca-

da de 1950, quando houve a criação da
Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/
Fiocruz), criou-se o Departamento de
Saneamento e Saúde Pública, que mui-
to contribuiu com o ensino de pós-gra-
duação neste campo, entre outras
iniciativas de desenvolvimento de solu-
ções tecnológicas decorrente da crescen-
te demanda do saneamento no país”.

Já nos anos 1980, resultante das
pressões da sociedade e dos trabalha-
dores impactados pelo crescimento do
parque industrial nacional, pela expan-
são das fronteiras agrícolas e pelo sú-
bito e acelerado crescimento das
cidades sem infraestrutura adequada,
estrutura-se o Centro de Estudos da
Saúde do Trabalhador e Ecologia Hu-
mana (Cesteh) na Ensp/Fiocruz.

No contexto da Rio 92, a compe-
tência em saúde e ambiente ganha
nova dimensão institucional, passando
a integrar espaços no âmbito da Presi-
dência da Fiocruz, o que possibilitou a
indução progressiva de iniciativas nes-
te campo nas diversas unidades, visan-
do enfrentar os novos desafios que se
apresentavam. Este percurso possibili-
tou com que a produção cientifica da
Fiocruz em saúde e ambiente repercu-
tisse em escala nacional e internacio-
nal, o que estimulou o estabelecimento
de uma rede colaborativa nacional,
tendo como norte o fortalecimento da
Política Pública de Saúde, consolidada
no SUS. Nesse processo de crescimen-
to e aprimoramento foram estabeleci-
dos o Programa de Saúde e Ambiente
da Fiocruz e a Câmara Técnica de Saú-
de e Ambiente, atualmente sob a res-
ponsabilidade da VPAAPS.

Desafios
Franco Netto diz que a saúde públi-

ca no Brasil, atualmente, se organiza em
teorias que enfatizam as dimensões bio-
lógicas e características individuais ao
analisar tendências relativas à distribui-
ção de riscos, doenças, incapacidades e
mortes nas populações. E também em
teorias com ênfase nas relações sociais
e ecológicas, resultando em estratégias
de planejamento e políticas públicas que
focam desde a eficiência de tecnologi-
as, serviços de saúde assistenciais e me-
didas pontuais de prevenção, até a
promoção da saúde como resultado do
modo de produção e consumo.

Para o especialista, “fortalecer a dis-
cussão do modelo teórico da relação en-
tre saúde, ambiente e sustentabilidade e
viabilizar a sua operacionalização, por
meio da vigilância em saúde ambiental,
foi um desafio assumido pelo Brasil du-
rante as duas últimas décadas, particular-
mente pela Fiocruz. Dentre os desafios,
ainda hoje em processo de superação,
estão a necessidade de formação de equi-
pes multidisciplinares, além da constru-
ção de sistemas de informação capazes
de auxiliar a análise de situações de saú-
de e a tomada de decisões, o desenvolvi-
mento de tecnologias sociais a serem
incorporadas pelo SUS, as dimensões da
produção de conhecimento, do aprimo-
ramento de políticas públicas, da go-
vernança e do controle social, devendo
estar articuladas ao processo operacional,
com ênfase no fortalecimento da vigi-
lância em saúde”.

A consolidação desta abordagem
institucional dos problemas de saúde e
dos serviços de saúde no âmbito da Fio-
cruz e do SUS vem suscitando uma re-
vitalização e reorientação da agenda
institucional de Pesquisa, Desenvolvi-
mento e Inovação em Saúde da Fiocruz
frente às necessidades dos territórios e
regiões de Saúde, induzindo, identifi-
cando e reconhecendo projetos estra-
tégicos e soluções no âmbito dos
serviços de saúde e da determinação
social da saúde. Ao praticar o pensa-
mento estratégico e comprometido com
mudanças concretas no cenário mais
amplo das Políticas de Saúde, a VPA-

(Fotos:
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(Fotos: Acervo CCS/Fiocruz)
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Portal Beiras d’Água (http://www.cpqam.fiocruz.br/beirasdagua)

APS passa a redesenhar fronteiras e obje-
tos, redimensionar espaços de atuação ins-
titucional e, por sua vez, identificar vazios
que demandem políticas de indução. A
participação da Fiocruz para o estabeleci-
mento de uma agenda permanente – que
inclui os Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável, tem sido acompanhada pela par-
ticipação ativa do Programa Institucional
de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade.

O VII Congresso Interno da Fiocruz,
realizado em 2014, reafirmou as ma-
crodiretrizes estratégicas que norteiam
sua agenda de mudanças. E no Mapa
Estratégico Institucional da Fiocruz, no
horizonte do VIII Congresso Interno, re-
alizado em 2017, o eixo Saúde, Ambi-
ente e Sustentabilidade se consolidou
como um elemento central do conheci-
mento, da produção científica e da pres-
tação de serviços nesse campo.

Amazônia
A Fiocruz tem uma oportunidade

ímpar de ser o agente catalisador naci-
onal e internacional da geração de co-
nhecimento e inovação em saúde,
reforçando o seu papel estratégico. A
Amazônia, onde a Fundação mantém
uma unidade, o Instituto Leônidas e
Maria Deane, congrega metrópoles que
contribuem significativamente para o PIB
brasileiro, sendo a região com maior
crescimento econômico nos últimos
anos, e, ao mesmo tempo, abriga cida-
des com os piores IDHs do país. No ce-
nário da saúde, isso se reflete em um
alto perfil de doenças crônicas degene-
rativas, com o agravante de significati-
vos índices de doenças infecciosas.

No cenário atual, as atividades
econômicas na Amazônia são insus-
tentáveis. Os modelos utilizados de
extrativismo mineral, exploração ma-
deireira e polo industrial encontram-
se desafiados por sua insustentabilidade
social e ambiental e, em parte, pela glo-
balização da economia mundial. Entre-
tanto, esse modelo, desde os anos 1970,
criou infraestrutura e competência para
as atividades produtivas, logísticas e tec-
nológicas na região. Isto deve ser visto
como uma oportunidade para abrigar

investimentos de uma nova matriz pro-
dutiva com ações estratégicas que bus-
quem o desenvolvimento tecnológico a
partir de inovações centradas nos bior-
recursos amazônicos e na associação
entre saberes acadêmicos e tradicionais.

A sustentabilidade desse território
está intrinsecamente associada à sua
diversidade e à forma como será co-
locada a serviço da sociedade. Neste
contexto, a Saúde é um dos caminhos
que pode suportar um projeto de Es-
tado voltado ao desenvolvimento sus-
tentável do país gerando divisas,
empregos e efetiva riqueza e bem-
estar para os cidadãos brasileiros.

Semiárido
Em junho de 2017, 80 pessoas sa-

íram em caravana por 14 territórios
nordestinos, em defesa da Bacia do
São Francisco e das pequenas e tra-
dicionais populações que vivem no
entorno. Fruto de uma articulação
entre a Associação Brasileira de Saú-
de Coletiva (Abrasco) e o Ministério
Público da Bahia (MPBA), a Carava-
na Agroecológica do Semiárido Bai-
ano: nos Caminhos das Águas do São
Francisco teve representantes de 26
entidades, incluindo a Fiocruz. O ob-
jetivo foi conhecer e debater os sis-
temas agroalimentares e impactos
das diferentes forças que disputam o
modelo de desenvolvimento nos ter-
ritórios que compõem a Bacia do Rio
São Francisco, na região entre Jua-
zeiro (BA) e Petrolina (PE). Seis eixos
orientaram a construção das rotas da
Caravana: os impactos da mineração,
conflitos fundiários, conflitos por
água, uso e impactos de agrotóxicos,
experiências agroecológicas e resis-
tências comunitárias.

No percurso foram visitadas co-
munidades tradicionais (camponeses,
quilombolas, fundo de pasto), asso-
ciações de pescadores, serviços de
saneamento (estação de tratamento
de esgotos, aterro sanitário), proces-
sos produtivos (mineração, eólicas,
agronegócio) e outros. Além do di-
agnóstico, denúncia e debate em tor-

no de problemas socioecológicos que
afetam as populações da região, a
caravana também teve o intuito de
propor uma agenda positiva de ativi-
dades envolvendo temas como tec-
nologias sociais, convivência com o
Semiárido e agroecologia. A Funda-
ção conta com quatro unidades no
Nordeste, nos estados de Pernambu-
co, Bahia, Ceará e Piauí.

Responsável por uma pesquisa que in-
vestiga os impactos da transposição do Rio
São Francisco nas populações ribeirinhas,
o pesquisador André Monteiro, da Fiocruz
Pernambuco, integrou a ação colhendo
novos dados e produziu imagens da cara-
vana. Esse produto audiovisual se tornou o
portal Beiras d’Água, que abriga um acer-
vo composto por vídeos, fotografias, tex-
tos e áudios sobre o São Francisco.

Seminário
O IV Seminário de Saúde, Ambi-

ente e Sustentabilidade da Fiocruz,
em 2017, teve como objetivo avaliar
os progressos alcançados pela insti-
tuição, identificar lacunas e definir
estratégias para enfrentamento dos
desafios futuros. O seminário foi com-
posto por dois blocos. No primeiro blo-
co ocorreram mesas-redondas e
exposições, seguidas de debates, so-
bre os resultados alcançados no tema
e os desafios contemporâneos e fu-
turos, com definição de diretrizes para
elaboração de teses deste eixo para
o VIII Congresso Interno da Fiocruz.

O segundo bloco consistiu numa
rede de oficinas de trabalho para apri-
moramento e validação dos documen-
tos institucionais temáticos de saúde,
ambiente e sustentabilidade, a saber:
saúde e biodiversidade, saúde e cli-
ma, saúde e saneamento, saúde do
trabalhador, avaliação de impacto à
saúde de grandes empreendimentos,
saúde e agrotóxicos e desafios da po-
lítica nacional de saúde integral das
populações do campo, floresta e
águas. Estes documentos integrarão a
série temática que será lançada bre-
vemente, no contexto das comemo-
rações dos 118 anos da instituição.
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Caravana Agroecológica do São Francisco, que percorreu
municípios da região entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) e
contou com representantes de 26 entidades (Fotos: André
Monteiro Costa/Portal Beiras d’Água)
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aúde, ambiente e sus-
tentabilidade. Três temas
que estão interligados e
fazem parte da trajetória
da Fiocruz. Para o profes-

sor-pesquisador da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz),
Alexandre Pessoa, a Fundação, como ins-
tituição de referência no desenvolvimento
científico-tecnológico e nos processos for-
mativos, deve inovar na compreensão da
saúde, de suas determinações e contri-
buir para as políticas públicas intersetori-
ais, na perspectiva da sustentabilidade
socioambiental.

Segundo Pessoa, o modelo de de-
senvolvimento adotado no Brasil, a par-
tir da reprimarização da economia, está
fundamentado, principalmente, pelas
commodities agrícolas e metálicas e

S
Júlia Neves

tem no agronegócio o grande propul-
sor desse modelo, que produz impac-
tos socioambientais. “Esse modelo de
desenvolvimento tem agudizado uma
crise sanitária, ecológica e energética,
na qual os produtos da exportação con-
tribuem para o aumento do Produto In-
terno Bruto (PIB). No entanto, geram
concentração de subsídios, riquezas, ter-
ra e águas, bem como impactos sobre
diversos componentes da determinação
socioambiental da saúde”, observa.

No período mais recente, com a
política neoliberal, de acordo com o
professor, identifica-se uma tentativa
de eliminar uma contradição do avan-
ço desse modelo, que é a atual le-
gislação ambiental e trabalhista.
Segundo Pessoa, ao longo dos anos
o Brasil criou um arcabouço legal im-

portante para a defesa dos direitos dos
trabalhadores e também dos da natu-
reza, o direito aos bens naturais. “Isso
leva uma contradição para as gran-
des corporações, uma vez que, ao não
cumprirem essas legislações, constan-
temente sofrem ações judiciais. Na
medida em que o governo Temer in-
tensifica não somente uma flexibiliza-
ção ambiental que já vinha em curso,
mas uma demolição desse marco re-
gulatório, as populações, urbanas, do
campo, da floresta e das águas, so-
frem as consequências dessa desre-
gulamentação e desproteção”, diz.

Pessoa ressalta que as populações
atingidas pelos impactos ambientais cres-
cem de forma exponencial. “O caso da
Samarco é um exemplo sintomático da
escala das alterações geradas pelo ciclo
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da mineração, que traz diversos impac-
tos decorrentes do uso intensivo de re-
cursos hídricos, de matéria e de energia
ao longo do Vale do Rio Doce e que foi
amplificado por um desastre ambiental,
que poderia ter sido evitado”, destaca.
Ele completa: “O cenário que se coloca
é que a eliminação da legislação traba-
lhista e da legislação ambiental pode ser
a força motriz para novos acidentes de
grande extensão e complexidade”.

De acordo com Pessoa, o avan-
ço da flexibilização ambiental está
resultando também em uma flexi-
bilização da atuação dos órgãos de
controle ambiental com a restrição
de suas ações de fiscalização, mo-
nitoramento e controle dos empre-
endimentos tanto na implantação
quanto na operação. “Na medida
em que os órgãos ambientais e seus
instrumentos legais de controle não
conseguem ser efetivados por inter-
ferência do próprio Estado, a con-
sequência disso recai diretamente
na população e também no Siste-
ma Único de Saúde, que não atua
somente na assistência em saúde,
nos efeitos das doenças e agravos.
O SUS atua também na exposição
da população a determinados polu-
entes, nas alterações ambientais,
bem como nos seus fatores gerado-
res”, afirma. Ele acrescenta que, em

muitos locais, a aparente ausência
de conflitos não significa paz ou
equidade em saúde, mas um silen-
ciamento, que é uma das expres-
sões da injustiça ambiental; tanto
do Estado, pela diminuição das
ações de vigilância em saúde, como
da população que, diante da falta
de comunicação em saúde ou mes-
mo por conta de processos de coer-
ção e constrangimentos, tem a
capacidade de defender seus direi-
tos limitada. Como o direito à água,
quando os empreendimentos se uti-
lizam dela para outras finalidades
que não sejam a prioridade para a
dessedentação humana.

Injustiça ambiental
O Mapa de Conflitos envolven-

do Injustiça Ambiental e Saúde no
Brasil reúne cerca 350 casos de in-
justiça ambiental georreferenciados
distribuídos por todo o país. Dispo-
nível na internet, tem um sistema
de buscas vinculado ao GoogleEar-
th. A busca dos conflitos pode ser
feita por unidade federativa ou por
palavra-chave. Desenvolvido a par-
tir de uma parceria entre a Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fi-
ocruz) e a Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional

(Fase), o Mapa permitirá o monito-
ramento de ações e projetos que
enfrentem situações de injustiças
ambientais relacionadas à saúde em
diferentes territórios e populações
das cidades, campos, florestas e
zonas costeiras.

O desenvolvimento foi coordena-
do pelos pesquisadores Marcelo Fir-
po, da Ensp, e Tania Pacheco, da
Fase. O objetivo é apoiar a luta de
populações e grupos atingidos em
seus territórios por ações governa-
mentais e projetos de desenvolvi-
mento que impactam desigualmente
grupos sociais vulnerabilizados pela
desigualdade social. O mapeamen-
to inicial tem por foco a visão das
populações atingidas, suas deman-
das, estratégias de resistência e pro-
postas de encaminhamento. As
informações destacadas revelam po-
sições assumidas por parcela expres-
siva das comunidades atingidas, seja
a partir de suas experiências, seja a
partir de relatórios e artigos desen-
volvidos por entidades, ONGs e ins-
tituições parceiras da Fiocruz.

O Mapa, disponível na internet, tem
um sistema de buscas vinculado ao
GoogleEarth. A busca dos conflitos pode
ser feita por unidade federativa ou por
palavra-chave. Mais informações: http:/
/www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/

O modelo de desenvolvimento tem
agudizado uma crise sanitária, ecológica
e energética e que gera concentração de
riquezas, terra e águas, bem como
impactos sobre o ambiente e a saúde.
Na imagem, o desastre da Samarco
(Foto: Peter Ilicciev)
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Pesquisas
Para Pessoa, um dos desafios da

Fiocruz nesse processo é tentar aten-
der às demandas de pesquisas vin-
das dos territórios atingidos pelos
impactos socioambientais. Segundo
ele, as pesquisas desenvolvidas na
instituição podem chegar por dois
caminhos: vindas por solicitação de
governos (federal, estaduais ou mu-
nicipais), requerendo apoio técnico-
científico por parte do Estado, ou
diretamente dos territórios, por par-
te dos atingidos pelos empreendimen-
tos públicos ou privados. “Quando a
demanda vem do governo existe
maior suporte, dentre eles recursos
financeiros para o desenvolvimento
das pesquisas. O desafio maior exis-
te quando a demanda vem de ‘bai-
xo pra cima’. Quando a solicitação
vem das necessidades dos territóri-
os, mesmo que tenhamos um con-
junto de pesquisadores que têm
experiência na aplicação de meto-
dologias participativas, em muitos
casos há dificuldade de recursos fi-
nanceiros e também uma dificulda-
de organizativa, uma vez que o atual
modelo está ampliando em uma es-
cala nacional os diversos impactos
socioambientais”. Para o pesquisa-
dor, a Fiocruz pode, a exemplo da
constituição do grupo de trabalho
dos agrotóxicos que existe na insti-
tuição, desenvolver com maior pe-
renidade e de forma acumulativa a
constituição de grupos de trabalho
e comissões de impacto dos gran-
des empreendimentos. Não somen-
te para troca dessas experiências
entre as diversas unidades da Fiocruz
que trabalham com o tema, sob di-
versas perspectivas, mas também en-
tre instituições e movimentos sociais,
de forma que se possa ter um conso-
lidado de experiências, uma vez que
os próprios pesquisadores também so-
frem vulnerabilidades no desempenho
de sua missão institucional.

Um dos desafios da Fiocruz nesse processo é tentar atender às demandas de pesquisas
vindas dos territórios atingidos pelos impactos socioambientais. (Foto: Peter Ilicciev)
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da vocação da Fiocruz
analisar os impactos na
saúde e no ambiente ad-
vindos de projetos de gran-
de interesse nacional.

Essa prática confunde-se com sua traje-
tória e com as ações de desenvolvimento
e expansão territorial do país desde o iní-
cio do século 20”. A fala do coordenador
do Laboratório Epidemiológico de Gran-
des Empreendimentos (LabMep) da Esco-
la Nacional de Saúde Pública (Ensp/
Fiocruz), Luciano Toledo, expressa o com-
prometimento da instituição com os pro-
cessos de transformação e evolução do
Brasil nas últimas décadas.

O papel da Fiocruz e sua análise
sobre os riscos e efeitos da implanta-
ção e da operação de grandes empre-
endimentos no território brasileiro
estarão sistematizadas no documento
Grandes empreendimentos e impactos
à saúde, parte integrante do Coleção
Saúde e Ambiente, desenvolvido pela
Vice-Presidência de Ambiente, Aten-
ção e Promoção da Saúde. A ideia é

“É
Filipe Leonel

que a publicação seja um portfólio do
que a Fundação produz nesse campo,
mostrando os grupos de pesquisa que
lidam com o tema, o histórico da sua
inserção na questão dos grandes im-
pactos e as iniciativas.

A expertise na coordenação do Lab-
Mep levou os pesquisadores Luciano
Toledo, Jussara Angelo e Paulo Sabroza
à condução do capítulo. O Laboratório
tem como principal atribuição o desen-
volvimento de pesquisas, ensino, coope-
ração e inovação, dirigidos à redução de
impactos à saúde, decorrentes da implan-
tação ou operação de grandes empre-
endimentos no território brasileiro.

“A proposta de trabalho do LabMep
remonta aos primeiros anos da década
de 1980, quando foram realizados estu-
dos de diagnóstico da situação de saúde
relacionados com três projetos de cons-
trução de um complexo hidrelétrico na
região média do rio Paraíba do Sul. Nos
últimos dez anos, ampliamos a abran-
gência de atuação, por meio de uma
múltipla rede de colaboradores, envol-

vendo diversas instituições e ações de
caráter interdisciplinar, e passamos a atu-
ar no monitoramento das condições de
saúde e ambiente de grandes projetos
como o Complexo Petroquímico do Rio
de Janeiro (Comperj); a Transposição das
Águas do Rio São Francisco; a Usina Si-
derúrgica do Atlântico (TKCSA); as Hi-
drelétricas de Santo Antônio e Jirau, em
Porto Velho, Rondônia, dentre outros”,
detalha o coordenador.

Termo de
Referência

Na apresentação, os pesquisadores
descrevem a concepção de grandes
empreendimentos e sintetizam a publi-
cação. “Consideramos grandes empre-
endimentos quaisquer processos
produtivos, de natureza pública ou pri-
vada, que resultem em profundas trans-
formações no território, ocasionando
reorganização das relações econômicas,
sociais e ambientais”, explica Jussara.

RM 39 - PARTE RODRIGO [FINAL 2].pmd 16/05/2018, 10:3032



33R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 8

No primeiro capítulo, o documen-
to recupera a atuação da Fiocruz em
projetos de grande interesse nacional.
O texto detalha o envolvimento da ins-
tituição nas ações de saneamento dos
portos e reurbanização das cidades
para conter as epidemias de peste
bubônica, varíola e febre amarela que
vitimavam cidadãos e colocavam em
risco a continuidade do comércio inter-
nacional no começo do século passa-
do, e prossegue narrando o movimento
de interiorização do país e as expedi-
ções científicas para combater molés-
tias nas construções de rodovias,
ferrovias e estradas para expansão do
território brasileiro, a formação de sa-
nitaristas em todo país por meio dos
cursos descentralizados, o protagonis-
mo no desenvolvimento da ciência e
tecnologia e termina descrevendo as
ações de monitoramento das condições
de saúde dos grandes projetos de in-
fraestrutura financiados pelo Programa
de Aceleração do Crescimento.

Num segundo momento, a publi-
cação descreve marcos políticos e nor-

mativos que regulam e orientam a im-
plantação desses empreendimentos,
particularmente no que se refere aos
seus impactos na saúde. “Mais adian-
te, o capítulo menciona os princípios
básicos que têm norteado a participa-
ção da Fiocruz, considerando seu com-
promisso ético e político com o Sistema
Único de Saúde (SUS) e com a saúde
da população: participação institucio-
nal e não individual e ações integra-
das com o SUS e com a sociedade civil
organizada”, observa Jussara.

“Tentar identificar melhor os im-
pactos e riscos à saúde humana é um
dos principais motivos do alinhamento
do capítulo com os princípios do Siste-
ma Único de Saúde. Entretanto, abor-
dar o sistema de saúde ao se tratar
dessa temática também recupera e
fortalece o papel do SUS, em termos
políticos e sociais, para a melhoria das
condições de vida e a redução das vul-
nerabilidades e riscos à saúde e en-
quanto um projeto de emancipação e
de democracia na sociedade, sobretu-
do em um contexto de desmonte da
saúde enquanto direito social”, com-
pleta Sabroza.

O último item do capítulo dedica-
se à caracterização das diferentes abor-
dagens temáticas que vem sendo
desenvolvidas na Fiocruz, no campo das
análises dos impactos dos grandes

empreendimentos, descrevendo, espe-
cialmente, os múltiplos grupos de tra-
balho que participaram da elaboração
do documento, pertencentes a diferen-
tes unidades da instituição. A integra-
ção institucional e o cuidado na
produção do capítulo trarão desdobra-
mentos que nortearão as ações da Fio-
cruz no monitoramento dos grandes
empreendimentos e no compromisso
com a sociedade brasileira. Essa é a
expectativa dos coordenadores.

A construção do documento foi
desafiadora por possibilitar a integração
de grupos de diferentes abordagens te-
órico-metodológicas que trabalham com
a essa temática dentro da instituição, o
que permitiu uma ampla discussão inter-
disciplinar dos impactos nas condições de
vida e saúde produzidos pela implanta-
ção de grandes empreendimentos. O tra-
balhou elaborou um conjunto de agendas
que a Fiocruz deve conduzir nos próxi-
mos anos, sobretudo diante do atual con-
texto político, marcado por um conjunto
de medidas que tem favorecido a ex-
pansão do capital e permitido um retro-
cesso nos direitos sociais, ambientais e
de saúde, historicamente conquistados.
O compromisso da Fiocruz é com a
sociedade brasileira sobretudo com os
grupos mais vulneráveis, na defesa da
vida e da dignidade humana”, refor-
ça Jussara.

Os pesquisadores Luciano Toledo, Jussara Angelo e Paulo Sabroza e
o assessor Guilherme Franco Netto debatem os riscos e efeitos
da implantação e da operação de grandes empreendimentos no
território brasileiro (Fotos: Ensp/Fiocruz)
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oda a matriz his-
tórica da Fiocruz
foi assentada na
relação entre saú-
de e desenvolvi-

mento. Isso foi expresso no
momento de surgimento da ins-
tituição, quando Oswaldo Cruz
e outros pioneiros relacionaram
uma nova ciência, pasteuriana,
às grandes questões nacionais.
Essas questões evoluíram ao
longo do tempo, mas sempre
foi mantida a conexão entre as
ciências, a saúde humana, o
setor produtivo e os grandes te-
mas do Brasil. Estão na alma
da Fiocruz, portanto, categori-
as fundamentais à Agenda

“T
2030, em suas dimensões social, eco-
nômica e ambiental”.

Com essas palavras eloquentes, o
ex-presidente da Fiocruz Paulo Gade-
lha sintetiza a harmonia entre os va-
lores que orientam a Fundação
Oswaldo Cruz e os da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável.
Assinado em setembro de 2015, o
documento é o plano de ação das
Nações Unidas para os 15 anos seguin-
tes. Almeja equilibrar, de modo integra-
do e inseparável, valores econômicos,
sociais e ambientais, fortalecendo os
direitos humanos, a paz, a prosperida-
de e a harmonia com o meio-ambi-
ente. Para isso, estipula 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e 169 metas.

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE

André Costa

A presidente da Fiocruz Nísia
Trindade Lima disse que “não é
possível pensar em desenvolvimento
sustentável sem se focar no grande
no tema das desigualdades”
(Foto: Peter Ilicciev)
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Desde 2017, Gadelha é o coor-
denador da Estratégia Fiocruz para
Agenda 2030. A Fundação conferiu
centralidade ao documento em seu
planejamento estratégico, adotando-
o como uma diretriz político-institu-
cional.  A sexta tese do últ imo
Congresso Interno, realizado em no-
vembro de 2017, determina que o
documento da ONU é “importante
marco de referência para a Fiocruz
construir sua nova agenda e perspec-
tivas de médio e longo prazo”.

Segundo Gadelha, a proposta da
Estratégia Fiocruz é aproveitar a
“enorme oportunidade que a Agen-
da 2030 representa. O documento é
a referência mais significativa para
impulsionar o diálogo e cooperação
internacionais, indispensáveis para a
solução de problemas globais. A saú-
de tem contribuição decisiva dar nes-
se sentido, com a Fiocruz assumindo
um papel de relevância e protago-
nismo nessa construção”.

A saúde aparece explicitamente na
Agenda no Objetivo 3: “assegurar uma

vida saudável e promover o bem-estar
para todos, em todas as idades”.  Este
objetivo se divide em 13 metas con-
cretas, que incluem a redução da mor-
talidade neonatal e da obesidade, a
erradicação de doenças como o HIV, a
tuberculose e a malária e, também, a
conscientização quanto ao uso de ál-
cool e drogas e o incremento do escla-
recimento a respeito da saúde mental.

O conjunto de aspirações decerto
é louvável, mas isso não significa, en-
tretanto, que esteja a salvo de críticas.
Isso se dá porque, antes de tudo, a
Agenda 2030 não tem um sentido úni-
co, translúcido e indisputável. Ao con-
trário, seu caráter é aspiracional: os
objetivos e metas descritos não têm
implementação compulsória, mas cabe
a cada país escolher como incorporá-
los em suas políticas. Quem não cum-
prir as metas não sofre sanções – como
não sofreu na Agenda do Milênio, do-
cumento sancionado em 2000 que
antecedeu a atual agenda. E, mesmo
dentro os Estados com maior empenho
para levar a cabo cada uma das aspi-

rações, os métodos para implantação
são objeto de discussão.

Segundo Gadelha, a Fiocruz, nes-
te sentido, tem duas contribuições de-
cisivas a oferecer para que a Agenda
tenha sua eficácia potencializada ao
máximo. Em primeiro lugar, ao inserir
o tema dos determinantes sociais da
saúde na discussão sobre saúde, cam-
po em que a Fundação tem vasta ex-
periência acumulada. Ademais, por
promover a noção de que a saúde
pode ser fundamental para unir de-
senvolvimento econômico e social e
respeito ambiental, por meio de inves-
timentos no complexo industrial e eco-
nômico da saúde.

Estas duas noções se compatibili-
zam perfeitamente com a Agenda 2030,
afirma o ex-presidente. A primeira de-
las, porque “o documento nos leva a
pensar como o processo de determina-
ção de doenças está associado a deter-
minações mais amplas, ligadas a
questão ambiental, econômica e soci-
al”. Já o tema do Complexo Econômi-
co e Industrial da Saúde é relevante por

Segundo o ex-presidente da Fiocruz
Paulo Gadelha “devemos agir de
maneira comum e sistêmica, com
capacidade para gerar efeitos
concretos para cumprimento dos
ODS” (Foto: Peter Ilicciev)
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quanto “associa a saúde como direito,
como política social, e como política
de desenvolvimento. Ela é [a partir
desta noção] entendida o mesmo tem-
po como um promotor do desenvolvi-
mento e como a base produtiva de
inovação que dará sustentabilidade a
esse processo”.

Pontes
construídas

Considerando que a Agenda 2030
é um documento assinado por todos os
Estados-membros das Nações Unidas,
seu sucesso depende, necessariamente,
da cooperação e do estabelecimento de
redes e conexões nos mais variados ní-
veis. Organismos multilaterais, países,
organizações da sociedade civil compar-
tilham esse referencial mas, justamente
por serem tantos atores envolvidos, com

tantos interesses e posições divergentes,
sua adoção só será possível por meio de
negociações e diálogo.

Um exemplo dessa construção de
pontes e redes aconteceu nos dias 6, 7 e
8 de novembro de 2017, no Rio de Ja-
neiro, quando a Fiocruz e diversos pro-
gramas e agências da ONU – mais
especificamente, o Departamento de As-
suntos Econômicos e Sociais, o Meca-
nismo de Facilitação Tecnológica, o
Centro Mundial para o Desenvolvimen-
to Sustentável (Centro RIO+20) e o Pro-
grama das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) – promoveram
a Consulta Internacional sobre Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I) na Imple-
mentação da Agenda 2030 para o De-
senvolvimento Sustentável e seus
Objetivos Relacionados à Saúde.

O encontro reuniu dezenas de diri-
gentes nacionais e internacionais, pesqui-
sadores, representantes de organizações

sociais e da sociedade civil para debater
como a CT&I podem contribuir para a
Agenda 2030 e o desenvolvimento sus-
tentável. As discussões giraram em tor-
no, por exemplo, de quais características
específicas da inovação em saúde devem
ser consideradas na construção de uma
plataforma de CT&I em saúde, ou então
como engajar a governança da saúde e
CT&I nos níveis global e nacional para a
participação em uma plataforma. Mais
do que isso, todavia, o encontro foi tam-
bém uma oportunidade para se avaliar o
que a Agenda 2030 propicia, quais opor-
tunidades cria, com quais desafios o do-
cumento se confronta e como se deve
agir para superá-los.

Nem todas as referências ao docu-
mento foram láureas. Criticou-se, por
exemplo, a ausência de referência explí-
cita aos determinantes sociais da saúde
entre as metas. Outros participantes ob-
servaram que não há menção ao papel

Discussão da Estratégia Fiocruz para a
Agenda 2030 (Foto: Peter Ilicciev)
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do estado para a pro-
moção da saúde no do-
cumento, o que se
manifesta nos indicado-
res previstos para avali-
ação da implantação
da Agenda

O coordenador
do Centro de Rela-
ções Internacionais
em Saúde da Fiocruz
(Cris/Fiocruz), Paulo
Buss, desenvolveu po-
sição articulada em
artigo do ano passa-
do, no qual afirma
que, “lamentavel-
mente, indicadores de
saúde pública, capa-
zes de captar o com-
ponente da vigilância
sanitária e regulação,
estão ausentes, como
a sugerir que esta di-
mensão não está efe-
tivamente considerada
no modelo de siste-
mas de saúde previs-
tos no ODS Saúde”.
Buss acrescenta ainda
que “Isso não parece
casual, porque é exa-
tamente nesta função da saúde pú-
blica que se observa o embate entre
os interesses privados da indústria e
comércio com impacto potencial so-
bre a saúde e os interesses da popu-
lação, teoricamente defendidos por
um Estado democrático regulador”.

A crítica de Buss aos indicadores da
saúde foi ecoada e estendida aos índi-
ces dos ODS como um todo por outras
vozes. A respeito do tema dos indicado-
res, o assessor regional em epidemiolo-
gia da Opas, Oscar Mujíca, afirmou na
Consulta Internacional que “não há um
só indicador que dê conta da capacida-
de dos países de não deixar ninguém
para trás”, em referência ao slogan do
documento. “No fundo, não há realmen-
te nada novo na Agenda. O desafio mais

crítico que enfrenta humanidade é al-
cançar a equidade social – seja para a
saúde, ou para qualquer outra área”.

Esta visão é compartilhada pela
presidente da Fiocruz, Nísia Trindade
Lima. Segundo afirmou Nísia na Con-
sulta, “não é possível pensar em de-
senvolvimento sustentável sem se focar
no grande no tema das desigualdades.
Esse foco não é uma novidade que nos
traz a Agenda 2030, mas, em todos os
ODS, é possível identificar a pobreza
como um desafio a ser superado”.

Para superar esse desafio, a pri-
meira mulher a presidir a Fundação
afirmou ser fundamental dar atenção
ao tema dos determinantes sociais da
saúde. “Os determinantes sociais es-
tão na base da saúde, desde a inci-

Fiocruz auxilia na implementação da Agenda 2030 em comunidades tradicionais da Bocaina
(https://agencia.fiocruz.br/fiocruz-auxilia-na-implementacao-da-agenda-2030-em-comunidades-tradicionais-da-bocaina)

dência de infecções à relação entre
desastres naturais e estrutura social
desigual. Somente atentando para
eles poderemos cumprir as metas da
Agenda 2030”.

É este o compromisso que mobili-
za Gadelha hoje. Isto se dá tanto em
políticas internas da Fiocruz, como a
articulação de redes na Fundação a
atividades externas, como uma parce-
ria sendo encaminhada com a Cepal.
Parte destes encontros nasceu na Con-
sulta de novembro e tem continuida-
de no presente. A intenção hoje é
expandir estas ações. Nas palavras de
Gadelha, “devemos agir de maneira
comum e sistêmica, com capacidade
para gerar efeitos concretos para cum-
primento dos ODS”.

O coordenador do Centro de
Relações Internacionais em Saúde
da Fiocruz, Paulo Buss, criticou a
ausência de indicadores de saúde
pública no ODS Saúde
(Foto: Peter Ilicciev)
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izer que o Brasil é abençoa-
do pela natureza não é exa-
gero. Irrigado por três grandes
bacias hidrográficas, clima
variado e solo fértil, o país

dispõe da maior biodiversidade do planeta.
A abundância de recursos naturais tem um
papel importante para a saúde pública, bem
como para estimular a economia. Isso por-
que produtos fitoterápicos representam de 8%
a 10% do mercado farmacêutico mundial,
movimentando cerca de U$ 50 bilhões por
ano. Para se ter uma ideia do potencial, 22%
das espécies de plantas medicinais estão em
terras tupiniquins. Mas é pequena a partici-
pação do país no segmento.

D
Alexandre Matos
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Para converter esse imenso potenci-
al verde em soluções para a saúde, o
Instituto de Tecnologia em Fármacos (Far-
manguinhos/Fiocruz) trabalha permanen-
temente na investigação de moléculas
de origem vegetal a fim de chegar a fi-
tomedicamentos. A unidade lançou a
proposta de repensar o desenvolvimen-
to tecnológico farmacêutico a partir do
conceito de medicamentos da biodiver-
sidade, aqueles que se originam na di-
versidade genética das espécies e de
ecossistemas. A estratégia tem sido ela-
borada e articulada pelo Núcleo de Ges-
tão em Biodiversidade e Saúde (NGBS)
de Farmanguinhos.

O Núcleo se estruturou em dife-
rentes frentes e, atualmente, conta
com a Pós-Graduação em Gestão da
Inovação em Medicamentos da Bio-
diversidade, com a Plataforma Agro-
ecológica de Fitomedicamentos
(PAF) e organizou o Sistema Nacio-
nal das Redes Fito (Redes Fito). “A
PAF presta serviços que vão da cole-
ta de materiais georreferenciados
(determinadas espécies vegetais) a
determinação botânica, estudo ge-
nético e perfil químico, dentre ou-
tras iniciat ivas voltadas para a
pesquisa e o desenvolvimento”, ex-
plica o coordenador do NGBS, Glau-
co Villas Bôas.

O pesquisador ressalta que, se
considerarmos o conceito de medica-
mentos da biodiversidade (não so-
mente os vegetais), teremos a ideia
do tamanho do mercado mundial,
uma vez que 50% dos produtos exis-
tentes têm origem em biomoléculas.
“Se o segmento farmacêutico movi-
menta aproximadamente US$ 600
bilhões por ano no mundo, significa
que medicamentos com origem na bi-
odiversidade representam US$ 300
bilhões”, observa Villas Bôas.

Trabalho
em rede

Com o objetivo de incrementar
ações voltadas para o fortalecimento
da Política Nacional de Plantas Me-
dicinais e Fitoterápicos (PNPMF), o
NGBS coordena a rede de conheci-

mento a partir de Arranjos Produti-
vos Locais (APLs) de cada bioma. “Os
diversos atores que integram essas
redes representam o meio de promo-
ver a inovação a partir do conheci-
mento popular, tradicional, do setor
industrial, bem como do meio aca-
dêmico, integrando pesquisa e desen-
volvimento em rede. É aí que se
concretizam os projetos estruturantes
que permitem a inovação”, ressalta
o coordenador.

Nesse contexto foram criadas as
Redes Fito, uma grande cooperativa
que se estende do Oiapoque ao Chuí.
Além do uso do conhecimento tradici-
onal, principal fonte de inspiração dos
estudos científicos de Farmanguinhos,
essa teia colaborativa estimula a pes-
quisa e impulsiona a economia, bene-
ficiando assim mais de 3 mil pessoas
que vivem deste tipo de atividade.

As redes foram divididas entre os
seis biomas brasileiros: Amazônia, Ca-
atinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pam-
pa e Pantanal. O objetivo é aproveitar
melhor as potencialidades inerentes a
cada um dos ecossistemas. “O proje-
to visa à inovação de medicamentos
da biodiversidade, que passa neces-
sariamente pelo desenvolvimento em
rede, integrando todos os atores da
cadeia, tais como as pessoas que vi-
vem da agricultura, além das empre-
sas, dos institutos de ciência e
tecnologia, das universidades, do co-
mércio, dentre outros”, observa Villas
Bôas. Segundo o pesquisador, a coo-
peração é a grande novidade para a
inovação da biodiversidade. Neste
sentido, a semente plantada por Far-
manguinhos cresceu, floresceu e co-
meça a dar frutos.

Gigante do
extremo sul
da Bahia

Um dos exemplos é o projeto Pro-
dução com Conservação: Agricultura
Familiar Cultivando a Agrobiodiversi-
dade no Extremo Sul da Bahia, criado
em 2012. O objetivo foi contribuir
para a sustentabilidade socioambien-

tal e o fortalecimento dos sistemas
produtivos que conciliam a produção
abundante de alimentos saudáveis,
plantas medicinais e conservação da
biodiversidade.

“Trata-se da maior área em tran-
sição agroecológica do Brasil. Traba-
lhamos com 18 comunidades rurais,
distribuídas em 8 municípios da re-
gião. O projeto envolve a Universida-
de de São Paulo (USP), o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) e Farmanguinhos”, explica Vi-
llas Bôas.

Durante o projeto foram feitos
o levantamento etnobotânico e a
coleta de plantas citadas pelos guar-
diões do conhecimento (pessoas
eleitas pelos moradores com gran-
de conhecimento sobre as espécies
vegetais). Após o trabalho foram
montadas as exsicatas (amostras de
plantas) para identificação da espé-
cie e depósito em herbário. Após a
conclusão do levantamento foram
validadas espécies prioritárias para
iniciar o cultivo. Cada comunidade
escolheu 30 espécies.

“A valorização do conhecimen-
to popular representa uma etapa do
projeto. A validação das espécies
reuniu 500 agricultores”, frisa Villas
Bôas. A expectativa, segundo ele, é
garantir a comercialização da pro-
dução agroecológica, apoiada na
articulação das Redes Fito e de Far-
manguinhos com compradores das
matérias-primas.

Mulheres da
agroecologia

Essa fase de disponibilização já
está em prática em outro projeto apoi-
ado pela NGBS em parceria com o
Cooplantas, uma cooperativa de pro-
dução de plantas medicinais formada
por 30 mulheres agricultoras do assen-
tamento Fazenda Pirituba II, situada en-
tre os municípios de Itapeva e Itaberá,
em São Paulo. O projeto foi criado em
2009, com o objetivo de fortalecer o
desenvolvimento tecnológico em fito-
terápicos e o fornecimento de plantas
medicinais para o SUS.
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Acesse a página das Redes Fito e assista também
ao vídeo sobre o projeto no extremo sul da Bahia:

http://redesfito.far.fiocruz.br

Redes Fito

Foram catalogadas 168
espécies de plantas medici-
nais, parte das quais está
sendo usada no programa
Farmácia Viva. “Estamos
produzindo e dispensando
na rede básica de saúde al-
guns produtos iniciais, como
gel de barbatimão, pitan-
ga, garra do diabo, goia-
ba e calêndula, xarope de
guaco, além de colutório
de goiaba para higiene
oral. Serão também dis-
pensados chás em todos
os postos de saúde da re-
gião”, destaca a coorde-
nadora da Cooperativa,
Patrícia Apolinário.

O NGBS está partici-
pando ainda da discussão
de um projeto nacional
que visa ao desenvolvi-

mento de fitoterápicos, consideran-
do a repartição de benefícios. O pro-
grama estabelece o modo de divisão
desde o conhecimento local até a
produção final. “O Brasil tem a mai-
or biodiversidade do planeta e o ecos-
sistema funciona como um banco de
moléculas. A repartição dos benefí-
cios é fundamental, uma vez que
gera riqueza e trabalho”, avalia Glau-
co Villas Bôas.

Segundo o pesquisador, foram
criadas diversas iniciativas de fomen-
to de projetos estruturantes envolven-
do a cooperação com institutos de
ciência e tecnologia, indústrias, uni-
versidades e sociedade civil. “Outra
conquista é o livro sobre a experiên-
cia no sul da Bahia, que deverá ser
publicado este ano. A obra é assi-
nada por 180 agricultores ligados às
redes que participam do projeto na
região”, comenta.
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uando se trata de agro-
tóxicos, o consumo bra-
sileiro dos produtos
venenosos, de 2000 a
2012, teve um aumen-

to vertiginoso, de 370%. Segundo estu-
dos da Fiocruz, o brasileiro consome, em
média, sete litros de agrotóxicos impreg-
nados na comida a cada ano. A platafor-
ma “#ChegaDeAgrotóxicos”, assinada
pela Fiocruz e diversas outras instituições,
pretende combater a liberação dos quí-
micos na produção dos alimentos.

O projeto, que tem em seu site um
abaixo-assinado com mais de 70 mil as-
sinaturas, pretende conseguir a aprova-
ção da Política Nacional de Redução de
Agrotóxicos (Pronara). O texto da políti-
ca é adaptado do já construído pela so-
ciedade civil e governo no âmbito da
Política Nacional de Agroecologia e Pro-
dução Orgânica (Pnapo) e quer garantir
a redução da utilização de agrotóxicos
e fazer um ambiente sadio para se pro-
duzir comida de qualidade.

Para a especialista em toxicologia e

Q
Matheus Carvalho

saúde humana e pesquisadora da Fiocruz
Karen Friedrich, estudos científicos compro-
vam que não existem níveis seguros de ex-
posição aos agrotóxicos do modo como são
lançados na natureza. Segundo ela, essa
exposição pode piorar. “Existem propostas
muito graves de mudanças na legislação
de agrotóxicos, pois permitiriam o registro
de produtos ainda mais nocivos”.

Segundo Karen, o Brasil dispõe de um
projeto para reduzir a produção de alimen-
tos com agrotóxicos (o Pronara), que tem
mostrado dificuldade para sair do papel.
“Envolve iniciativas como aumentar o in-
vestimento na produção orgânica e agro-
ecológica, o que seria um grande passo”.

Para a pesquisadora, os cortes de
orçamento na área de pesquisa e de
saúde são muito preocupantes, porque
podem dificultar a investigação dos im-
pactos dos agrotóxicos e o atendimento
dos atingidos. Por outro lado, os argu-
mentos contra a proibição dos agrotóxi-
cos vão na linha de valorizar os ganhos
econômicos de um grupo restrito.

“No entanto, não entram nessa con-

ta os gastos com saúde e descontamina-
ção, por exemplo”, esclarece Karen. “As
leis de regulamentação dos agrotóxicos no
Brasil são permissivas, aprovando mais pro-
dutos do que proibindo outros que já não
são usados em vários países, principalmen-
te porque nossa legislação não prevê a re-
visão periódica de registros”, afirma.

É importante ressaltar que os agrotó-
xicos têm uma série de isenções tributári-
as, o que consequentemente torna o
produto com agrotóxico mais barato,
além dos escassos investimentos públicos
na produção orgânica e agroecológica e
no elevado custo das certificações, que
podem elevar o preço dos alimentos or-
gânicos. Por este motivo, Karen sugere
que, para fugir de alimentos com agrotó-
xicos, a população buscar feiras ecológi-
cas e compras coletivas, além de exigir
dos governos mais investimento em mo-
dos de produção sem venenos. “Princi-
palmente os grupos mais vulneráveis,
como gestantes, crianças e portadores de
doenças crônicas, devem priorizar o con-
sumo de alimentos saudáveis”, conclui.

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE
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Plataforma Institucional Biodiversidade
e Saúde Silvestre da Fiocruz lançou o li-
vro Biodiversidade faz bem à saúde: guia
prático. Estruturado para que, a partir
do conhecimento das relações que en-

volvem doenças, agentes infecciosos, vetores e hos-
pedeiros, seja possível identificar os hábitos que
melhoram a saúde e evitam o contágio de doenças.
O projeto, a partir de histórias e ilustrações, apre-
senta situações que favorecem os agentes infeccio-
sos que se encontram na natureza e maneiras de
impedir essa propagação.

A
Matheus Carvalho
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O livro explica os procedimentos
por trás do monitoramento da biodi-
versidade e ensina a usar a platafor-
ma Siss-GEO, desenvolvida pela
equipe do Centro de Informação em
Saúde Silvestre (Ciss/Fiocruz) e ven-
cedora da segunda edição do Prêmio
Nacional de Biodiversidade. Ambos os
projetos, livro e aplicativo, foram lide-
rados pela coordenadora do Ciss, Mar-
cia Chame. Segundo a pesquisadora,
a importância do livro se dá pelos pres-
supostos básicos que norteiam o tra-
balho da equipe.

“Pretendemos, com o projeto,
buscar a percepção das comunidades
sobre o conteúdo (relação da saúde
de animais silvestres com a das pes-
soas) abordado, visando à troca de
saberes, a identificação de fatores
que expõem os indivíduos ao risco da
emergência de zoonoses e, assim,
conhecer modos de vida, de traba-
lho, valores, cultura, formas de uso
da biodiversidade e mapear os pro-
blemas de saúde e devolver imedia-
tamente conhecimento sobre a
transmissão e formas de prevenção
das doenças”, pontua Marcia.
O guia prático Biodiversidade faz bem
à saúde é fruto do projeto Saúde Sil-
vestre e Inclusão Digital, realizado
com o financiamento do Fundo Bra-
sileiro para a Biodiversidade (Funbio),
para que o Siss-Geo fosse testado e
avaliado por comunidades distantes
e vulneráveis, que precisam do auxí-
lio, em dois territórios distintos. “O
projeto foi desenvolvido com a parti-
cipação de comunidades ribeirinhas
e indígenas da Reserva Tapajós-Ara-
piuns, no Pará, e comunidades dos
municípios de Uruçuca, Ilhéus e Ita-
caré, no sul da Bahia”.

Marcia também enfatiza a impor-
tância do sistema para a população.
Segundo ela, o Siss-Geo não é mais
só um aplicativo, mas uma plataforma
de informação, com alta capacidade de
processamento e desenvolvimento de
modelos matemáticos complexos sobre
fatores socioeconômicos, ambientais
e climáticos que influenciam na emer-
gência de zoonoses. “As informações
recolhidas nas diversas atividades
apontaram a fragilidade do conheci-

mento do ciclo de transmissão das
doenças e, a partir dele, a impossi-
bilidade de prevenção das comuni-
dades para tomar atitudes simples
que preservam a saúde e a biodiver-
sidade. Com o objetivo de devolver
o encontro de saberes e a autono-
mia para a qualidade de vida, ela-
boramos o guia, que a partir das
conversas apresenta dois cenários:
um que favorece a transmissão e
outro que previne”.

O sistema foi estruturado para
possibilitar a expansão e entrada de
dados. Assim, pode-se usar a plata-
forma de formas que vão além dos
objetivos iniciais. “Pensar numa pla-
taforma que se expande sem ter que
reestruturar o que existe é fundamen-
tal”, afirma Marcia.

Atualmente a equipe de Marcia
está trabalhando em parceria com o
Grupo de Trabalho de Arboviroses do
Mato Grosso do Sul, buscando mo-
delos que permitam avaliar os surtos
recentes e passados de febre ama-
rela, avançando sobre a oportunida-
de de levar ao Siss-Geo a integração
da ficha de epizootia, necropsia e
coleta de amostra biológica e apoiar
a vigilância em saúde. A estrutura
do Siss-Geo ainda permite que seja
aplicado a outros focos.

Sobre o atual cenário da biodiver-
sidade no Brasil, Marcia foi sucinta ao
enfatizar o panorama de retrocessos ao
que foi conquistado em outras épocas.
“A mudança no Código Ambiental trou-
xe perdas que poderiam ser recupera-
das em parte com boas práticas
previstas, mas que não se concretizam.
Os licenciamentos ambientais atrope-
lados pelo poder econômico e a amea-
ça das novas regras são assustadoras”.

Segundo a pesquisadora, o Bra-
sil tem um sentimento de que con-
servar a biodiversidade é importante
mas, quando os interesses econô-
micos pessoais e coletivos são mi-
nimamente incomodados, abre-se
um leque de justificativas para que
não se avance em soluções parti-
lhadas em prol do futuro. “No en-
tanto, temos iniciativas brilhantes,
de sucesso local e regional, que
podem ser potencializadas e, além

disso, exis-
tem conheci-
mento e soluções disponíveis para
termos um país sustentável e biodiver-
so”, observa.

Sobre ganhar o Prêmio Nacional
de Biodiversidade, Marcia Chame
pontuou a importância das parceri-
as, do apoio incondicional da Presi-
dência da Fiocruz e do engajamento
de pesquisadores jovens, que se de-
dicaram bastante para construir o que
começou a ser estruturado em 2009.
“Ganhar o Prêmio Nacional de Biodi-
versidade é maravilhoso, pois signifi-
ca o reconhecimento de
uma ideia que se trans-
formou em reali-
dade a partir de
muito traba-
lho”, conclui.

43R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 8

RM 39 - PARTE RODRIGO [FINAL 2].pmd 16/05/2018, 10:3143



R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 844

ESPECIAL SUSTENTABILIDADE

RM 39 - PARTE RODRIGO [FINAL 2].pmd 16/05/2018, 10:3144



45R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   M A I O  D E  2 0 1 8

élia Nunes das Neves
vive da pesca artesanal
de peixes e frutos do
mar na Reserva Extra-
tivista Mãe Grande,

em Curuça, extremo norte do Pará,
distante 137 quilômetros da capital
Belém. Ela nasceu, cresceu e reside
hoje no mesmo local em que os avós
cultivavam a roça e os mariscos, para
subsistência e manutenção da famí-
lia. Quando a maré está alta, cuida
do plantio de macaxeira e, quando
está baixa, extrai do manguezal os
caranguejos, sururus e outros maris-
cos. O horário de trabalho não é o
comercial, depende da lua e sua in-
fluência nas marés, que tem dinâmi-
ca, rotina e r iscos próprios da
atividade, bem diferente da maior
parte da população brasileira.

Para Célia, essas especificidades
tornam os cerca de 300 mil brasilei-
ros extrativistas do mar, como ela,
praticamente invisíveis para os gesto-
res públicos e tomadores de decisão,
que por muito tempo negligenciaram
a saúde e as condições de trabalho
dos povos e populações do campo,
da floresta e das águas. Segundo
Célia, o modelo de desenvolvimento
atual retira a autonomia dos pesca-
dores artesanais, que não conseguem
montar frotas próprias dada a quan-
tidade de exigências da lei da pesca
e acabam sendo explorados pela pes-
ca industrial, sem levar em conta suas

C
especificidades e necessidades.

Célia encontra esperança, porém,
em iniciativas como a da Fiocruz, por
meio do Programa de Saúde, Ambi-
ente e Trabalho (PSAT), que formou
lideranças para gestão participativa
das populações do campo, da flores-
ta e das águas entre 2012 e 2016.
“A partir da pesquisa, a gente vai
conseguindo afirmar cientificamente a
nossa existência, o nosso pertencimen-
to, a nossa identidade sociocultural nes-
sa relação com a biodiversidade. Nós,
extrativistas costeiros e marinhos, de-
fendemos a parceria com instituições
como a Fiocruz, que valorizam o nos-
so saber ancestral que é passado de
geração em geração, aliado à ciên-
cia e ao desenvolvimento sustentá-
vel”, afirmou, em referência ao
projeto de Formação de Lideranças
para a Gestão Participativa da Políti-
ca Nacional de Saúde Integral das
Populações do Campo, da Floresta e
das Águas.

O projeto formou 1.428 lideran-
ças, de 23 estados: Acre, Alagoas,
Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Pernambuco,
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rondônia, Rorai-
ma, Rio Grande do Sul, Santa Cata-
r ina, Sergipe e Tocantins (v ide
mapa). Os participantes eram traba-
lhadores e gestores do SUS, conse-

lheiros de saúde e lideranças dos mo-
vimentos sociais do campo, da flo-
resta e das águas; e os conteúdos,
focados nas realidades regionais, na
implementação da política e no con-
trole social. As atividades da forma-
ção se desdobraram em oficinas,
seminários, atividades complemen-
tares, reuniões de articulação com
gestores locais e a apresentação de
trabalhos em congressos.

A partir da formação, que ouviu
as necessidades destas populações,
o PSAT oferece, desde julho de
2017, cursos organizados em seis
ciclos adaptáveis à realidade de
cada região, a partir de demandas
dos movimentos sociais e dos parcei-
ros institucionais. Esta formação é es-
pecífica para membros da Rede
Nacional de Médicos Populares, com-
posta de trabalhadores da saúde que
valorizam as lutas populares históri-
cas do Brasil e América Latina, de-
fendem o SUS e buscam a construção
do conhecimento a partir das práti-
cas integrativas e populares do cui-
dado para construir novos paradigmas
para o cuidado das pessoas. Os prin-
cípios e diretrizes do SUS dialogam
com interlocutores institucionais e dos
movimentos sociais com processos
de formação – ação, com ênfase na
integração entre promoção da saú-
de, ambiente e trabalho; determina-
ção social da saúde; e vigilância de
base territorial.

Mariella de Oliveira-Costa
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Os cursos trazem os pressupostos de
vigilância e promoção da saúde para
construção de Territórios Saudáveis e
Sustentáveis no Semiárido e em conso-
nância com as metas dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Territórios saudáveis e sustentáveis abran-
gem espaços de ação comunitária e in-
teração de políticas públicas para o
desenvolvimento local, regional e global
nas dimensões ambientais, culturais, eco-
nômicas, políticas e sociais.

O pesquisador da Fiocruz Brasília
Jorge Machado é coordenador do pro-
jeto que trabalha desde 2016 com po-
pulações de municípios abaixo de 10
mil habitantes do semiárido brasileiro,
compreendendo cinco estados (Piauí,
Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio
Grande do Norte). Ele ressalta a im-
portância de se integrar as agendas de
saúde ambiental e saúde do trabalha-
dor das políticas de saúde brasileiras à
agenda global. “As iniciativas de pro-
moção e vigilância estão inseridas no
debate da saúde coletiva”, afirma.

O primeiro curso, iniciado no fim de
julho de 2017, em Fortaleza, conta com
60 participantes. A segunda turma co-
meçou em novembro, em Caruaru (PE),
e formará 67 profissionais com a mesma
grade curricular, já que ambas as regi-
ões apontaram as mesmas necessidades
(vide quadro de disciplinas). O médico
Leandro Costa participa do curso e acre-
dita que a cada módulo as discussões
ampliam a visão dos participantes sobre
a saúde e sua relação com o modelo de
desenvolvimento. “A aprendizagem é
motivadora, pois é uma perspectiva para
se discutir saúde unindo o argumento ci-
entífico a outros saberes dos movimentos
populares”, diz.

Para 2018 está prevista uma nova tur-
ma no Tocantins. O pesquisador da Fio-
cruz Brasília e coordenador do PSAT, André
Fenner, diz que o esforço destas forma-
ções vale a pena para que essas pessoas
não sejam invisíveis para a sociedade e o
SUS. Ele ressalta que a Fiocruz ampliou o
entendimento sobre quem faz parte des-
tas populações. “Não trabalhamos com a
visão reducionista, mas na perspectiva de
incluir a todos, não só os que estão na
política, que exclui da discussão os indíge-
nas e quilombolas”, observa.

Arte: Fiocruz Brasília
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ma iniciativa para colabo-
rar com o uso sustentável
dos recursos de água e
energia elétrica na Fiocruz
Pernambuco está sendo

desenvolvida num projeto de doutorado,
pela arquiteta do Serviço de Infraestrutura
e Manutenção (Satec) da instituição, Pa-
trícia Martins. Com a tese Aproveitamen-
to das águas pluviais e utilização de telhado
ecológico como estratégia para a melho-
ria da sustentabilidade da unidade da Fi-
ocruz em Pernambuco, Patrícia optou por
unir a sua pós-graduação em Engenha-
ria Civil na Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE) com a oportunidade de
atender a demandas do Plano de Logís-
tica Sustentável (PLS), do qual é coorde-
nadora. O documento norteia, desde
2015, as práticas de sustentabilidade e
racionalização de gastos e processos na
Fiocruz Pernambuco.

A primeira proposta do estudo visa

U
Solange Argenta

reduzir o consumo da água tratada for-
necida pela rede pública por meio da cap-
tação de água da chuva. Um dos desafios
a serem enfrentados pela efetivação da
proposta é o fato da Fiocruz PE estar loca-
lizada próxima a uma fonte potencial de
poluição – a BR 101. Patrícia explica que
esse problema poderá ser contornado pela
arborização existente no seu entorno. “A
vegetação funciona como um filtro para
a atmosfera e favorece uma melhor qua-
lidade da água de chuva”, explica. Para
comprovar esta hipótese, ao longo da
pesquisa serão feitas análises físico-quí-
micas e bacteriológicas que ajudarão a
escolher a destinação final a ser dada a
essa água coletada. “Porque mesmo que
esta água não tenha características de po-
tabilidade, ainda assim poderemos apro-
veitá-la”, diz Patricia. “Se conseguirmos
água potável, mesmo com algum tipo de
tratamento, esta será adicionada à da
rede pública, seguindo para os usos em

geral.  Caso contrário, será direcionada
para usos menos nobres, como rega de
jardins e lavagem de pisos, veículos e pe-
ças nas oficinas, entre outros”, conclui.

Para testar o seu estudo e viabilizar
a implantação do sistema de captação
da água de chuva, foi montada, nas
dependências da Fiocruz PE, uma esta-
ção experimental. O equipamento con-
ta com a instalação de um dispositivo
denominado DesvioUFPE. Desenvolvido
e patenteado pelo grupo de pesquisa li-
derado pelas professoras da UFPE Sávia
Gavazza e Sylvana Melo Santos – que
orientam o projeto – com o objetivo de
melhorar a qualidade da água nas cister-
nas nordestinas. O seu mecanismo se-
grega a primeira água da chuva – que
vem mais suja por arrastar dejetos acu-
mulados no telhado – possibilitando o
armazenamento apenas de água limpa.
Ao longo da pesquisa, a água que vem
sendo captada já está em uso nas ativi-
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dades das oficinas da manutenção, pois
é necessário esvaziar o reservatório de
teste para reabastecê-lo.

“A ideia inicial era coletar a partir do
telhado da quadra de esportes, mas foi
visto que a infraestrutura necessária para
isso seria grande e de alto custo. Daí re-
solvi fazer as observações num modelo
em menor escala, instalado em outro lo-
cal, para dimensionar os custos e benefí-
cios antes da realização de investimentos
financeiros maiores”, explica Patricia.

Telhado
ecológico

Com a finalidade de reduzir a
temperatura de locais que costumam
ser mais quentes, a segunda propos-
ta do estudo diz respeito à implan-
tação de um telhado ecológico. O
objetivo é evitar a necessidade de

climatização de espaços como a re-
cepção e mezzanino, o que iria con-
tra o objetivo de redução de energia
estabelecido no PLS. Além disso, se
os estudos indicarem a viabilidade,
essa solução poderá criar uma nova
área de lazer para os alunos, no in-
tervalo das aulas.

Os protótipos estão em fase de
montagem, no Departamento de
Engenharia Civil da UFPE. Em cada
um dos cinco módulos será implan-
tado um tipo de cobertura, para
observar o que apresenta os melho-
res resultados. O primeiro será uma
laje de referência, sem cobertura.
Outro trará, sobre a laje, a aplica-
ção somente de argila expandida.
Os demais terão diferentes coberturas
sobre a laje, combinando argila+substrato;
argila+substrato+vegetação rasteira e
argila+substrato+vegetação arbusto.
“Tenho que avaliar qual das opções

reduz mais a temperatura e retém
umidade”, declara a arquiteta. As
medições deverão acontecer duran-
te doze meses, a fim de cobrir to-
das as estações do ano.

A previsão de duração do estudo
é até 2020. Porém com o término das
medições, em aproximadamente um
ano, já se poderá saber a melhor for-
ma de se implantar as duas propos-
tas. “Evitando investir logo ‘de cara’
numa ideia que poderia não ser a
melhor opção”, esclarece a autora.

As duas iniciativas são alinhadas
com o PLS, que busca a redução do
consumo de energia, de água, a me-
lhoria da qualidade de vida no am-
biente de trabalho, entre outras
ações. A busca é por otimizar os re-
cursos a serem investidos e, ao fi-
nal, diminuir gastos mensais da
instituição e contribuir com a preser-
vação do ambiente.

Para testar o estudo e
viabilizar a implantação
do sistema de captação
da água de chuva, a pes-
quisadora Patrícia Martins
montou, nas dependên-
cias da Fiocruz PE, uma
estação experimental
(Fotos: acervo pessoal)
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Graça Portela

urante a COP23 – a
23ª Conferência do
Clima das Nações Uni-
das, em novembro –
foi lançada a publica-

ção Good practice in action for cli-
mate empowerment - A compilation
and analysis of case studies, do Cen-
tre for Environment Education (CEE)
do Nehru Foudation for Develop-
ment, da Índia, que trabalhou em
parceria com a United Nations Fra-
mework Convention on Climate
Change e a Unesco. A publicação
visa a destacar o papel da educação
no apoio à redução e à adaptação
aos impactos da mudança climática.
Em seu capítulo 12, o destaque é o
Observatório Clima e Saúde, do La-
boratório de Informação e Saúde
(LIS), do Instituto de Comunicação
e Informação Científica e Tecnoló-
gica em Saúde (Icict/Fiocruz).

Citado como uma experiência exi-
tosa de mitigação e adaptação às mu-
danças climáticas, o Observatório
ganhou, segundo seu coordenador,
Christovam Barcellos, que também é
vice-diretor de Pesquisa, Ensino e De-
senvolvimento Tecnológico do Icict, mais
relevância com a indicação. “A OMS

destacou o Observatório como um dos
projetos mais relevantes da área”.

Ao todo, foram 17 experiências se-
lecionadas em países como Índia, Ja-
pão, Holanda, Kiribati, Austrália e Omã,
além de outros no continente africano.
A iniciativa brasileira é uma parceria
entre o Icict e a Escola Nacional de Saú-
de Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz),
e reúne informações de diversas áreas
– como dados ambientais, climáticos,
epidemiológicos, socioeconômicos e de
saúde pública – com o objetivo de faci-
litar a análise da relação entre clima e
saúde. O Observatório tem como públi-
co-alvo os pesquisadores da área, os
gestores de saúde e a sociedade civil,
que podem usar o site como platafor-
ma para debate sobre os efeitos das
mudanças climáticas sobre a saúde.

Na análise dos componentes edu-
cacionais do estudo de caso da Fiocruz,
os pesquisadores e analistas do CEE
destacaram dois parâmetros de apren-
dizagem. A cognitiva, por ter um co-
nhecimento científico aprimorado e o
compartilhamento de informações so-
bre mudanças climáticas e saúde; e a
sócio-emocional, por ter uma pesquisa
colaborativa e a compilação que rela-
ciona à saúde as mudanças climáticas.
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Observatório
Clima e Saúde

Voltado para pesquisadores, gestores
e sociedade civil, o papel do Observatório
é o de integrar e mediar essas informa-
ções, disponibilizando, livre e gratuitamen-
te por meio de um site interativo
(www.climasaude.icict.fiocruz.br), um
grande conjunto de dados, estudos, me-
todologias e resultados. Por exemplo, é
possível buscar informações a partir dos
temas água, ar (doenças transmitidas por
vetores) e eventos extremos. No setor de
vetores, há indicadores como doença de
Chagas, dengue, leishmaniose tegumen-
tar, leishmaniose visceral e malária. Já no
indicador “ar” são considerados dados
importantes como acidente vascular en-
cefálico, asma, bronquite, DPOC, infarto
agudo do miocárdio, insuficiência cardía-
ca e pneumonia. As informações possibi-
litam alertar e acompanhar situações de
emergência na saúde geradas por even-
tos climáticos, além de permitir acompa-
nhar tendências a longo prazo das
mudanças ambientais e climáticas.

O site do Observatório Clima e Saú-
de fornece ainda informações sobre even-
tos extremos e seus impactos, notícias e
mapas interativos, além de trazer infor-
mações sobre os sítios sentinelas de Ma-
naus, Porto Velho e Rio de Janeiro, que
têm por objetivo avaliar os contextos lo-
cais das relações entre mudanças climáti-
cas e os problemas de saúde. Conforme
descrito no site, “os resultados dos estu-
dos, mais localizados e aprofundados, per-
mitirão validar e estabelecer parâmetros
para a modelagem do comportamento
dessas doenças no nível nacional, além
de acompanhar tendências de alguns pro-
blemas ambientais e de saúde ao longo
dos próximos anos”. Na publicação do
CEE é destacado que o estudo de caso
do Observatório “ressalta o papel impor-
tante que a pesquisa colaborativa desem-
penha na geração de informação e
cocriação de conhecimento, contribuin-
do assim para a tomada de decisões”.

Aliás, o estudo de caso do sítio de
Manaus rendeu também um estudo de
caso em vigilância integrada (The Brazi-
lian Observatory of Climate and Health:
Experience of organizing and dissemina-
ting Climate and Health information in
Manaus, Amazon Region) na publicação
Climate Services for Health – Improving
public health decision-making in a new
climate, da Organização Meteorológica
Mundial e da Organização Mundial de
Saúde, em seu escritório conjunto sobre
Clima e Saúde, em 2016.

Núcleo de
Geoprocessamento
em Saúde

Além do Observatório Clima e
Saúde, o Icict mantém o Núcleo de
Geoprocessamento em Saúde, que
se consolidou, ao longo dos últimos
anos, como um centro de referência
da Fiocruz e do SUS para o desen-
volvimento de estudos que envolvem
o georreferenciamento de dados de
saúde e a análise espacial destes
dados. Segundo Christovam Barce-
llos, o Núcleo tem “auxiliado diversas
secretarias de Saúde e pesquisadores
a realizarem consultas com dados pró-
prios ou que podem ser adquiridos
em parceria com instituições nacio-
nais, como o IBGE, a Agência Naci-
onal das Águas (ANA), o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe) e o DataSUS, promovendo a
cooperação entre pesquisadores e
profissionais de saúde que buscam
dados e ferramentas para a análise
de situação de saúde”, explica.

A COP23 e a Fiocruz
No encerramento da COP23, go-

vernantes, ativistas, pesquisadores e
público em geral ficaram com a im-
pressão de que os avanços foram tí-
midos. Durante a Conferência houve

a aprovação de diversos pontos para o
livro de regras que permitirá a imple-
mentação efetiva do Acordo de Paris
sobre mudanças climáticas, que efeti-
vamente só entra em vigor em 2020.
Em 2018, na COP24 que será realiza-
da em Katowice, na Polônia, os paí-
ses que integram a Convenção Quadro
das Nações Unidas para Mudança Cli-
mática (da sigla em inglês UNFCCC)
pretendem realizar uma conversa fa-
cilitadora – o chamado “Diálogo de
Talanoa” – para aumentar as expec-
tativas dos planos nacionais para o cli-
ma. Contudo, a redução das emissões
de gases de efeito estufa, em especial
o de carbono (CO2), e o financiamento
climático – o chamado Fundo Verde,
criado na COP de 2009, que ajudaria
as nações mais pobres e em desenvol-
vimento a promover a redução e adap-
tação às mudanças climáticas –,
continuam em passos lentos. A meta
era que o Fundo recebesse US$ 100
bilhões em contribuições de países
abastados, mas hoje, oito anos depois,
conta com apenas US$ 6 bilhões.

Segundo Christovam Barcellos, a re-
tomada das discussões para a implemen-
tação do Acordo de Paris sobre as
mudanças climáticas, disponibiliza um le-
que de oportunidades a serem explora-
das pela Fiocruz. “Isto abre um caminho
muito interessante para pesquisas e ser-
viços que estão sendo desenvolvidos na
Fundação”, diz. Ele cita os caminhos na-
turais que foram abertos para pesquisas
e a importância da expertise acumulada
pela Fiocruz e levanta várias questões:
“como as metas de redução de impac-
tos podem ser monitoradas? Como o ma-
nual de aplicação do Acordo pode
traduzir os esforços de gestão internaci-
onal das mudanças climáticas? Como a
sociedade civil pode ter voz no debate
global sobre as mudanças climáticas? Te-
mos uma larga experiência em platafor-
mas sociais e tecnológicas que permitem
promover o debate e empoderar gesto-
res e cidadãos para a adaptação às mu-
danças do clima”, conclui.
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