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a p r e s e n t a ç ã o

O

GEO Saúde é uma iniciativa motivada pela Declaração dos Ministros de Meio Ambiente e Saúde das Américas de Ottawa, assinada em março de 2002. Na mesma, destacase a necessidade de fortalecer os programas e estratégias destinados a promover um

meio ambiente mais saudável e um melhor estado de saúde da população em um contexto de
maior justiça e eqüidade na região.
Para os Ministros de Meio Ambiente e Saúde das Américas: “... a capacidade de realizar avaliações científicas é crucial para a tomada de decisões e a geração de consensos para a implementação de ações regionais e nacionais”; em função disto, assumiram o compromisso de desenvolver
e harmonizar o emprego de indicadores para orientar a gestão do meio ambiente, da saúde e a
avaliação de políticas públicas tanto no nível local quanto nacional e regional. Reafirmando os
compromissos estabelecidos na Carta Pan-americana sobre Saúde e Meio Ambiente no Desenvolvimento Sustentável e o correspondente Plano de Ação de Washington, de 1995, o comunicado
ministerial de Ottawa declara:
“...remarcamos o valor, a importância e a necessidade de que os setores da
saúde e do meio ambiente trabalhem em parceria na definição dos problemas, na
identificação de soluções e na instrumentação de iniciativas conjuntas com a participação do setor público e o setor privado, bem como da sociedade civil. Neste
sentido, instamos à OEA, à OPAS, ao PNUMA, ao BID e a outras organizações pertinentes a que continuem a tomar medidas para integrar oficialmente os assuntos
de saúde e meio ambiente nas suas respectivas agendas de trabalho e fortaleçam a
cooperação interinstitucional...”
Em resposta a este convite, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a
Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), em colaboração técnica com a Fundação Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ), resolveram trabalhar em conjunto no GEO Saúde, um processo interdisciplinar,
intersetorial e participativo para a avaliação integrada de meio ambiente e saúde através de indicadores no contexto socioambiental e político da América Latina e o Caribe (ALC).
A finalidade desta proposta é a de gerar uma dinâmica de produção de informação científica
viável, confiável e baseada em processos participativos que envolva.
O GEO Saúde é uma ferramenta desenhada para a elaboração de avaliações de problemas
de saúde associados a exposições ambientais; e está dirigido aos tomadores de decisão, para
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orientá-los na implementação de políticas integradas que busquem resolver esses problemas de
forma sustentável e democrática, contribuindo ao cumprimento dos Objetivos do Milênio.
O processo de elaboração deste enfoque metodológico integrado - que contou desde um primeiro momento com o apoio teórico-conceitual de uma forte rede de especialistas de diversos
países da região - necessitava afirmar-se por meio da realização de diferentes provas piloto, em
diferentes contextos da realidade latino-americana e caribenha.
Este relatório, precisamente, apresenta os resultados de uma prova piloto do processo GEO
Saúde desenvolvido em 2007, no Município de São Paulo, através de uma parceria do Escritório
Brasil da Oficina Regional para América Latina y Caribe (ORLAC) do PNUMA, da Secretaria do
Verde e Meio Ambiente (SVMA) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade de São Paulo;
contando com a parceria técnica da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo
Cruz (ENSP / FIOCRUZ) no contexto do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS).
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1. Introdução

A

reunião de Ottawa em março de

nal de Saúde Publica da Fundação Oswaldo

2002, entre os Ministros de Saúde e

Cruz (ENSP/FIOCRUZ) para coordenar tecni-

Meio Ambiente das Américas (MS-

camente o projeto Geo Saúde. Essa coorde-

MAA) motivou o projeto Geo Saúde. Nessas

nação foi reforçada com parcerias de institui-

reuniões se estabeleceram uma série de obje-

ções científicas e técnicas, alguns governos e

tivos e princípios básicos para atender a cons-

expertos da região da ALC. O Geo Saúde teve

trução de uma agenda integrada, orientada aos

apoio financeiro do governo do Canadá. O

problemas de meio ambiente e de saúde do

Geo Saúde deriva parcialmente do processo

continente, com o objetivo de: melhorar a qua-

GEO (Global Environment Outlook) iniciado

lidade de vida das populações; fortalecer os

pelo PNUMA em 1995 com a integração da

programas e estratégias já existentes para pro-

abordagem metodológica desenvolvida e/ou

mover um ambiente mais saudável; fomentar

adaptada pela Organização Mundial da Saúde

políticas orientadoras de maior justiça; com-

denominada projeto HEADLAMP (Health and

bater a iniqüidade; e promover o desenvolvi-

Environment Analysis for Decision-Making –

mento sustentável. Alguns desses objetivos se

Análise da Saúde e do Meio Ambiente para a

concentraram na avaliação de risco socioam-

Tomada de Decisão), que tem como um dos

biental, na melhoria da vigilância epidemio-

objetivos subsidiar os tomadores de decisão

lógica, na extensão do monitoramento am-

e os profissionais de saúde e ambiente com

biental e na assessoria técnica - científica aos

informações sobre os impactos ambientais na

tomadores de decisão na Região da América

saúde humana e fortalecer o de apoio técnico

Latina e Caribe-ALC, assim como, o desenvol-

às políticas de saúde ambiental.

vimento de indicadores de ambiente e saúde

Em março de 2004, se iniciou formalmente

que permitam avaliar a qualidade de vida das

o projeto Geo Saúde, sob a coordenação técni-

populações e contribuiam na implementação

ca científica da ENSP/FIOCRUZ, integrando um

de políticas sustentáveis de longo prazo.

grupo de pesquisadores, especialistas e repre-

A iniciativa da abordagem metodológica

sentantes de instituições acadêmicas e governa-

Geo Saúde tem como proposta o desenvolvi-

mentais latino-americanas e caribenhas (ALC)

mento de avaliações integradas de ambiente e

em reunião ocorrida em Brasília, Brasil. Naque-

saúde. Esta iniciativa é de responsabilidade do

la ocasião, formou-se um grupo interdisciplinar

Programa das Nações Unidas para o Meio Am-

e intersetorial de trabalho e foi discutido um

biente (PNUMA) e da Organização Panameri-

primeiro documento técnico abordando um pa-

cana da Saúde (OPAS). No final de 2003, o

norama da problemática do Meio Ambiente e

PNUMA e OPAS convidaram a Escola Nacio-

da Saúde na região da ALC.
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O Geo Saúde se propõe a integrar informa-

mente, foi elaborado um documento contendo

ção de qualidade e base científica que identi-

uma abordagem metodológica das etapas do

fique e avalie problemas ambientais, que im-

processo de avaliação participativa, interdisci-

pactam adversamente à saúde de comunidades/

plinar e intersetorial, o qual foi apresentado ao

populações, sendo crucial para dar subsídios aos

grupo de trabalho da ALC em setembro de 2004,

tomadores de decisão, de forma a orientá-los na

na cidade de San José, na Costa Rica. Junto a

formulação e implementação de ações capazes

esse documento, foi apresentado e discutido

de prevenir, minimizar ou controlar tais proble-

um glossário técnico elaborado por membros

mas. Nesta perspectiva, o Geo Saúde se propõe

da Fundación México – Estados Unidos para a

orientar o fortalecimento das capacidades téc-

Ciência. Em fevereiro de 2005, participantes do

nicas quanto aos procedimentos para a geração

grupo interdisciplinar e intersetorial de trabalho

local, regional e/ou nacional de informação

reuniu-se na Cidade do México para discutir a

(programas de monitoramento ambiental, bases

estratégia para a realização de projetos piloto

de dados de saúde, inquéritos epidemiológicos,

que apliquem, avaliem e, se necessário, apre-

avaliações qualitativas de ambiente e saúde, en-

sente reformulações para a proposta metodoló-

tre outras). Ao mesmo tempo, em razão de ser

gica desenvolvida.

um processo notadamente participativo, o Geo

Os dois primeiros documentos do proces-

Saúde também se propõe fortalecer, através da

so Geo Saúde, junto com o glossário técnico

capacitação, os atores sociais interessados no

em versões espanhol, inglês e português foram

processo. Durante a execução do projeto foram

apresentados na Reunião dos Ministros de Meio

inicialmente avaliadas oito metodologias sobre

Ambiente e Saúde realizada na cidade de Mar

a relação de meio ambiente e saúde e posterior-

del Plata, Argentina, em julho de 2005.
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2. A abordagem metodológica do Geo Saúde
presente proposta metodológica de

A

O projeto Geo Saúde se diferencia de outras

construção de indicadores integrados

propostas metodológicas, inclusive do modelo

de ambiente e saúde toma como base

HEADLAMP, porque: i) contempla a participa-

um conjunto de estudos, experiências, dados

ção dos atores sociais através da discussão dos

e informações e, o próprio processo GEO de-

problemas socioambientais e seus reflexos à

senvolvido pelo PNUMA e o HEADLAMP pela

saúde humana na área de estudo, ii) mobiliza

WHO. Entretanto, a informação relevante ca-

os atores sociais interessados para participarem

paz de fortalecer a construção de um conjunto

ao nível local e /ou municipal de uma agenda,

de indicadores demonstrando a relação entre a

que identifica os problemas ambientais e apon-

saúde e ambiente, somente é possível a partir

ta prioridades relacionadas à esses problemas;

de instrumentos técnicos e científicos de forma

iii) integra cada componente da cadeia FPEEEA

interativa com um programa de capacitação dos

(Força Motriz; Pressão; Estado; Exposição; Efei-

atores sociais. Desta forma os atores poderão

to; Ação) – (Figura 3 1); e, iv) mobiliza os atores

tornar-se multiplicadores dessa proposta.

sociais, a participarem da gestão integrada de

Figura 3 - Metodologia do processo Geo Saúde
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ambiente e saúde, através de ações voltadas a

relevância em termos de exposição/vulnerabi-

preservação, proteção e promoção de ambien-

lidade/risco e de efeitos. Consequentemente,

tes saudáveis e ao bem estar social.

prioriza ações a serem implementadas pelos

O modelo GEO Saúde é um sincretismo dos

gestores ambientais e de saúde. Os indicadores

modelos PEIR (Pressão; Estado; Impacto e Res-

passam a ser ferramentas de gestão socioam-

posta) aplicado nos relatórios GEO do PNUMA

biental do território (Figura 1).

e da proposta metodológica desenvolvida pelo

De acordo com o Marco Conceitual do Geo

projeto HEADLAMP (Health and Environment

Saúde (Figura 2), as pressões antrópicas que

Analysis for Decision-Making. A Organização

atuam deteriorando os ecossistemas são prio-

Mundial da Saúde (OMS) vem discutindo os

ritariamente geradas por rças motrizes decor-

reflexos dos impactos ambientais na saúde hu-

rentes da estrutura e dinâmica do modelo de

mana e, tem promovido estudos e debates para

desenvolvimento socioeconômico. Es s arranjos

um melhor entendimento da relação ambien-

políticoinstitucionais construídos da relação

te – saúde, de forma a subsidiar tecnicamente,

exploração dos recursos naturais e serviços dos

a definição de políticas e estratégias para esses

ecossistemas que geram pressões que afetam o

setores (Corvalán et al, 2000).

estado do meio ambiente, expondo a popula-

O modelo Geo Saúde se propõe a integrar

ção a riscos e efeitos à saúde humana. No caso

os indicadores da cadeia FPEEEA de forma a

particular da região da ALC, esses arranjos são

construir indicadores que melhor caracterizem

permeados pela pobreza estrutural, iniqüidade,

a relação ambiente e saúde, definindo área/dis-

exclusão social e refletem diretamente sobre o

trito município, ou seja, os territórios de maior

estado do meio ambiente.

Quadro 1. Componentes e elementos da análise adotada no processo GEO
PERGUNTAS ORIENTADORAS

MÉTODOS

ELEMENTOS DE ANÁLISE

O que está ocorrendo com o
meio ambiente?

Estado

Descrição da situação, qualitativa e quantitativa, atualmente observada em determinado
espaço geográfico.

Por que está ocorrendo?

Pressão

Análise dos fatores, diretos e indiretos, antrópicos e naturais que alteram o Estado do meio
ambiente no espaço e no tempo.

Qual é o impacto?

Impacto

Análise do efeito no ambiente e na qualidade
de vida humana decorrentes das pressões – indicadores qualitativos e quantitativos.

Respostas

Análise das intervenções humanas – políticas
públicas, ações, programas, respostas adaptativas, etc. – adotadas para problemas enfrentados, suas causas e conseqüências.

O que acontecerá no futuro
se não atuarmos hoje?

Cenários futuros

Projeção de possíveis futuros frente à realidade atual observada e aos impactos decorrentes da mesma.

O que fazer para reverter
os problemas atuais?

Propostas e
Recomendações

Propostas e recomendações para que se atinja
um futuro desejável.

Quais são as políticas
adotadas para solucionar
os problemas ambientais?
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