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Inundação
Alagamento
VIGIDESASTRE

Emergências
Químicas

Incêndios
Urbanos

VIGIDESASTRES
Ações Pertinentes à área da Vigilância em Saúde
Marcos Paulo Pafume Ribeiro (Engenheiro Químico) - Marli Ribeiro Gomes Codognoto (Enfermeira)

VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
Organograma SMS/COVISA
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
Definição
•

O campo da saúde ambiental compreende a área da saúde pública,
afeita ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas
e às correspondentes intervenções (ações) relacionadas à interação
entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e
antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, com vistas a
melhorar a qualidade de vida do ser humano sob o ponto de vista da
sustentabilidade (MS, 2007).

VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
Atividades desenvolvidas pela DVISAM
VIGIÁGUA
VIGIQUIM
VIGIAR

VIGISOLO

VIGIDESASTRE
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VIGIDESASTRE
Atividades desenvolvidas pela DVISAM

VIGIDESASTRE
Programa VIGIDESASTRES
• Programa de vigilância em saúde ambiental dos riscos
decorrentes dos desastres naturais (mudanças climáticas) e
desastres tecnológicos
•Base nos princípios e diretrizes do SUS
• Foco na prevenção de agravos da população em risco e nos
danos na infraestrutura (tangíveis e não tangíveis) do setor saúde
•Intersetorialidade
•Gestão de Risco – Informações confiáveis para tomada de
decisão!!
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Emergência em Saúde Pública por Desastres
- Gestão do Risco -

PROMOÇÃO DA SAÚDE

VIGIDESASTRE
Programa VIGIDESASTRES
• Plano Chuvas de Verão

• Acidentes com
Produtos Perigosos

• Incêndios Urbanos

• Outros Riscos de desastre
natural e/ou antrópico
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•Acidentes com Produtos Perigosos - PP

Subcomissão Metropolitana de Transporte de Produtos Perigosos

- CETESB, CET, DVISAM, Abiquim, Representantes de Seguradoras,
Transportadoras e Concessionárias, e outros de interesse
-Discussão de eventos/acidentes, curso Primeiro no Local, tecnologias,
legislação, etc.

•Acidentes com Produtos Perigosos - PP
•Vigilância em Saúde - Fluxo de Informações
COMDEC (Central – 199)
Coordenadoria
Regional
de Saúde

Supervisão
Técnica de
Saúde

UVIS
(local)

CIEVS
Centro de informação
estratégica de Vigilância
em Saúde (COVISA)

DVISAM (Vigilância
em Saúde Ambiental)

CET - Bombeiro –
CETESB - SAMU
(192)
Rede Hosp.

NPCI -Núcleo
de Prevenção e
Controle das
Intoxicações
CIEVS
(Estado)

Serviços de Saúde
(Hospitais, AMA, UBS)
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Emergência em Saúde Pública
por Acidentes com Produtos Químicos
Ações
Defesa Civil ou CETESB

Consequências
•

DVISAM
UVIS
Notificar Unidades
de Saúde

Verificação do entorno e
averiguação de expostos decorrentes
sobre
Emergência Química.

•

•

Além de afetar toda uma população
do entorno e infraestrutura, existe a
possibilidade da contaminação
ambiental, tanto no solo como na
água e no ar.
Essas implicações afetam o consumo
de água de poço até que se comprove
a potabilidade.
É possível a necessidade da
remediação do solo.
•

Preencher o formulário de
Emergências Químicas.

Exemplo de Caso- Vazamento de Nafta out/2016
• Comunicado CETESB
para a DVISAM em
25/10/16: rompimento
de duto contendo Nafta
(volátil e explosivo) na
Rua Mirassol D'Oeste
com a Rua Flor de
Inverno - Vila Jacuí –
DA São Miguel
Paulista.
• DVISAM informa a
UVIS São Miguel sobre
a ocorrência.
•UVIS averiguou o entorno da área e nos informou VIGIDESASTRE/DVISAM
•A área estava isolada (as ruas Mirassol D´Oeste, Polka e Flor de Inverno) pela
CETESB e Defesa Civil;
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Exemplo de Caso- Vazamento de Nafta out/2016
• A Unidade de Vigilância de Saúde São Miguel realizou inspeção na área atingida:
• Cerca de 50 pessoas que residiam no entorno foram encaminhadas,
preventivamente, a um hotel nas proximidades no momento da emergência; após
avaliada a condição de risco no local, 17 pessoas continuaram deslocadas de suas
residências para casa de familiares e para um hotel situado em Guarulhos;
• O local apresentava forte odor de Nafta proveniente do córrego do Limoeiro na
Rua da Polka;
• A população foi orientada a procurar serviço de saúde se necessário;
• Orientações técnicas foram repassadas para todas as unidades de atendimento
médico da área de abrangência;
• UBSs do bairro (UBS Jd. Das Camélias e UBS Cidade Pedro José Nunes) foram
orientadas quanto ao ocorrido;
• A população da região foi orientada a não usar nenhum tipo de captação de água
do aqüífero superficial como minas, bicas e poços rasos, devido à provável
contaminação do córrego;

Formulário para Acidentes com Produtos
Perigosos - Saúde
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e-mail: vsambiental@prefeitura.sp.gov.br
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