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Encontro da Fiocruz sobre

Diálogos e 
Caminhos em 
Saúde, Ambiente 
e Sustentabilidade

Período: 18 e 19 de dezembro de 2019        |        Local: Rio de Janeiro        |        Horário: 9h às 17h

Ao longo de sua história, a Fiocruz, como instituição de saúde estratégica do Estado brasileiro, tem 
dedicado atenção especial às relações entre saúde e ambiente. De fato, Oswaldo Cruz, seguido por Carlos 
Chagas e outros eminentes sanitaristas, sempre levaram em consideração as relações entre saúde, meio 
ambiente e desenvolvimento em sua produção científica e tecnógica.

Com a criação da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp), na década de 1950, 
constituiu-se o Departamento de Saneamento e Saúde Pública, que, ao longo de sua trajetória, em muito 
vem contribuindo com o ensino de pós-graduação neste campo, além da pesquisa e outras iniciativas de 
desenvolvimento de soluções tecnológicas decorrentes da crescente demanda do saneamento no país.

A crise ambiental global reconhecida pela comunidade internacional na década de 70 impulsionou a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a redobrar a atenção quanto ao conhecimento e à produção científica no 
que se refere às relações entre saúde e ambiente.

Na década de 1980, em resposta às pressões da sociedade e dos trabalhadores impactados pelo 
crescimento do parque industrial nacional, pela expansão das fronteiras agrícolas e pelo súbito e acelerado 

Histórico
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Principais resultados

Em 2015, foram fortalecidas as programações anuais de trabalho para a área de Saúde, Ambiente e 
Sustentabilidade, tendo como referência o planejamento de longo prazo e a articulação por meio de 
cooperações técnicas, com o Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, dentre outros). 

Também em 2015 realizou-se a Jornada Nacional de Saúde e Ambiente, que resultou na legitimação 
interna do projeto institucional na área, e em 2016 concentraram-se esforços no fortalecimento das áreas 
temáticas que integram a Câmara Técnica de Saúde e Ambiente e as atividades do Centro Colaborador 
de Saúde Pública e Ambiente da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde 
(Opas/OMS). 

No ano de 2017, a realização do IV Seminário de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade teve como principal 
objetivo avaliar os progressos alcançados pela instituição, identificar lacunas e definir estratégias para o 
enfrentamento dos desafios futuros. 

A Coleção Saúde, Ambiente e Sustentabilidade inaugura a Série Fiocruz – Documentos Institucionais,  
elaborada pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS). Alinhada à missão 

crescimento das cidades sem infraestrutura adequada, a Fiocruz criou o Centro de Estudos da Saúde do 
Trabalhador e Ecologia Humana (Cesteh), integrado à Ensp. Por meio de programas e linhas de ensino e de 
pesquisa esse centro cumpre um importante papel no desenvolvimento dos aspectos teórico-conceituais, 
técnico-científicos, metodológicos e operacionais do campo da saúde do trabalhador e da ecologia humana. 

Por ocasião da Rio-92, e a partir de então, foram empreendidos importantes esforços no sentido de 
direcionar esta temática para o centro da agenda estratégia da instituição, o que possibilitou, nos dias de hoje, 
o alcance de um lugar de destaque na produção científica nacional e internacional para contribuir na oferta 
de soluções que envolvem as implicações na saúde sob a perspectiva do ambiente.

Nesse processo de crescimento e aprimoramento, foram instituídos o Programa de Saúde e Ambiente da 
Fiocruz e a Câmara Técnica de Saúde e Ambiente, atualmente sob a responsabilidade da Vice-Presidência de 
Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS) com o intuito de fortalecer arranjos político-institucionais 
orientados para solucionar os problemas de saúde concretos enfrentados nos territórios, além de ter sido 
designada Centro Colaborador em Saúde Pública e Ambiente da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

As teses aprovadas no VIII Congresso Interno da Fiocruz, realizado em 2017, ao tempo que reafirmam o 
projeto de defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), ressaltam que esta premissa constitucional só pode se 
tornar realidade mediante um projeto de nação baseado na soberania nacional, na democracia da gestão dos 
espaços públicos, na construção de um Estado de bem-estar social e no desenvolvimento com redução das 
desigualdades sociais. 

Ainda, as teses afirmam que a geração de conhecimentos da Fiocruz deve ser orientada para o 
cumprimento de sua missão e o diálogo com a sociedade, e organizada de forma a produzir novas abordagens, 
alternativas e inovações, conforme os princípios de equidade e solidariedade entre os povos, priorizando as 
populações mais pobres. 

Nesse sentido, cabe reforçar o papel da Fiocruz na análise de políticas públicas e ação social, em 
forte interação com os movimentos sociais, em torno dos temas saúde, educação, trabalho, ambiente e 
desenvolvimento, considerando as diferenças e desigualdades regionais. 

As teses reconhecem que a Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, 
é a mais abrangente referência internacional do período contemporâneo para mobilização de valores, 
direcionamento de modelos de desenvolvimento inclusivos e sustentáveis, justiça social e construção de 
alianças para a realização desse ideário, constituindo-se em um importante marco de referência para a 
agenda e as perspectivas de médio e longo prazos da Fiocruz.
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Desafios

A diversidade de projetos sob a responsabilidade técnica da VPAAPS tem definido a sua centralidade 
como espaço de indução, articulação e gestão de uma rede de parcerias em diferentes campos da ação pública 
e do SUS e suscitado a seguinte questão: como construir uma nova agenda estratégica para a pesquisa, a 
educação, a informação e o desenvolvimento em C&T e inovações, efetivamente coerentes com os problemas 
de saúde e ambiente no Brasil e em escala global? A amplitude e a complexidade dos entrelaçamentos 
entre os campos de atuação da VPAAPS (Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde) constituem um desafio 
metodológico e de gestão, requerem ousadia política, ação estratégica e inovação, e articulação da ampla 
rede de parceiros governamentais e não governamentais. 

A construção de uma relação estável, orgânica e crítica no processo de pactuação de agendas estratégicas 
desafia a VPAAPS a induzir uma ampliação das atividades de pesquisa, educação, informação e desenvolvimento 
tecnológico, com superação da pulverização e falta de integração entre diferentes projetos institucionais.

institucional, a coleção tem como objetivos (i) contribuir para a produção, disseminação e compartilhamento de 
conhecimentos e tecnologias em Saúde, Ambiente e Sustentabilidade (SA&S), voltados para o fortalecimento 
e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), a promoção da saúde e da qualidade de vida da população 
brasileira; e (ii) consolidar o Programa Institucional de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz, como 
processo estratégico, a partir da sistematização dos conteúdos deste campo. 

A coleção é constituída pelos seguintes temas: Histórico e Governança, Agrotóxicos e Saúde; 

Biodiversidade e Saúde; Clima, Saúde e Cidadania; Grandes Empreendimentos e Impactos sobre a Saúde; 

Saneamento e Saúde; Povos e Populações do Campo, Floresta e Águas; Saúde do Trabalhador, desenvolvidos 

em seus respectivos volumes. A principal motivação da iniciativa está em apresentar o acúmulo de 

conhecimentos nesses campos de atuação, o que permite situar o “estado da arte institucional”, combinando 

conteúdo e reflexão acumulados em cada tema abordado. A organização dos volumes, e sua construção, 

contou com ampla participação da comunidade científica da Fiocruz e convidados, reunindo o conjunto de 

conhecimentos e de diferentes aspectos relacionados aos temas. A coleção é resultado da contribuição de 

mais de duzentos pesquisadores. 

A institucionalização do Programa de Territórios Sustentáveis e Saudáveis (PITSS), em 2019, é outro 

resultado em destaque. Seu marco lógico-institucional incorpora as bases teórico-conceituais e os princípios 

e pressupostos que orientam a posição e a ação institucional sobre as iniciativas de indução de territórios 

sustentáveis e saudáveis. 

Neste campo de atuação, o Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais 

da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública desenvolveu o Projeto Desenvolvimento e Governança 

Territorial da Saúde, no âmbito de ação descentralizada do Ministério da Saúde, a partir do qual inicia sua 

interlocução com o Programa e com a Câmara Técnica de Saúde e Ambiente, socializando os resultados e 

integrando essa iniciativa.

Esta abordagem institucional dos problemas de saúde e dos serviços de saúde no âmbito da Fiocruz 

e do SUS vem revitalizando e reorientando a agenda de Pesquisa, Educação, Desenvolvimento e Inovação 

em Saúde da instituição, induzindo, identificando e reconhecendo projetos estratégicos e soluções na esfera 

dos serviços de saúde e dos determinantes sociais da saúde (DSS). Ao praticar o pensamento estratégico e 

comprometido com mudanças concretas no cenário mais amplo das políticas de saúde, a VPAAPS passa 

a redesenhar fronteiras e objetos, redimensionar espaços de atuação institucional e identificar vazios que 

demandem políticas de indução. Neste sentido, a área de saúde e ambiente da VPAAPS vem desenvolvendo 

disciplinas junto a programas de pós-graduação. 
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A compreensão das relações entre ambiente, saúde e sustentabilidade e a identificação de seus 
processos críticos constitui um desafio para a ciência, o poder público e a sociedade de modo geral. 

Abordar a complexidade do Século XXI implica na compreensão da “crise civilizatória e planetária”, que 
na sua dimensão econômica nos remete ao abismo cada vez maior entre a concentração e a distribuição da 
riqueza; na dimensão social ao desafio das novas faces geopolíticas da miséria e da fome e as iniquidades 
subjacentes que as acompanham; e, na dimensão ambiental na tendência ao esgotamento da resiliência 
dos ecossistemas.

O enfrentamento deste paradigma exige abordagem integrada em múltiplas dimensões: multidisciplinar, 
plurissetorial, multitemporal, multiescalar e capaz de dar voz aos deixados para trás.

Para elaborar e produzir elementos e instrumentos capazes de articular ações alinhadas à natureza 
dessas relações, bem como planejar estratégias e mecanismos para a promoção da saúde é preciso considerar 
aspectos conceituais, científicos e técnicos, assim como aqueles inerentes às políticas e intervenções que 
articulem conhecimentos sobre os sistemas socio ecológicos e a saúde das coletividades, ou seja, sua 
determinação a partir dos territórios que as configuram.

Objetivo

Geral

Visitar e atualizar a agenda de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz, tendo como referência 
os desafios teóricos e práticos contemporâneos, as missões e diretrizes institucionais da Fiocruz, do MS e do 
SUS, bem como a Agenda 2030 e demais agendas internacionais, com vistas a identificar estratégias para 
atuação sobre a determinação socioambiental da saúde nas diferentes escalas territoriais visando promover 
o uso racional e ecologicamente equilibrado de recursos naturais em defesa da vida.  

Específicos

• Identificar os principais problemas contemporâneos em saúde, ambiente e sustentabilidade.

• Identificar estratégias de governança institucional para o enfrentamento desses desafios.

• Identificar os atores-chave no enfrentamento dos desafios. 
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11h30 Debate

Dia 
18

16h30 Saúde, Ambiente e Sustentabilidade: 
Onde chegamos. Para onde vamos?
Marco Carneiro Menezes
Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde

Guilherme Franco Netto
Coordenador de Ambiente - VPAAPS

12h Almoço

09h Abertura - Desafios Prospectivos da Fiocruz: 120 anos

Nísia Trindade 
Presidente da Fiocruz

Coordenação da mesa: Marco Carneiro Menezes
Vice-Presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde

Paulo Buss 
Diretor do Centro de Relações Internacionais de Saúde

Paulo Gadelha
Coordenador da Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030

Carlos Gadelha
Coordenador de Prospecção da Presidência da Fiocruz

13h30 Mesa Redonda: Desafios Estratégicos para Saúde, Ambiente 
e Sustentabilidade
Coordenação da mesa: Rômulo Paes de Souza
Pesquisador IRR/Fiocruz

Thais Cavendish 
Coordenadora Geral da Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental/DSASTE/SVS/MS

Patrícia Tavares Ribeiro 
Coordenadora do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde 

(Cepi-DSS/ENSP)

Mauricio Barreto
Coordenador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs) - IPGM/Fiocruz
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14h30 
Plenária – relato e debate dos grupos

16h  
Encaminhamentos e encerramento

Dia 
19

12h  
Almoço

9h  
Trabalho de Grupo
Questão disparadora

Qual a contribuição da Fiocruz para o enfrentamento dos principais desafios da relação saúde ambiente 

e sustentabilidade no âmbito da agenda de saúde nacional e global?

O que? Como? Quem?

13h30  
Trabalho de Grupo

Relatoria

Juliana Rulli Villardi (coordenação) - VPAAPS

Sandra Fraga - VPAAPS

Marcia da Silva Pereira - VPAAPS

Andrea Vasconcellos - VPAAPS

SAS/VPAAPS

Guilherme Franco Netto

Juliana Wotzasek Rulli Villardi

Virginia Almeida

Gabriela de V C Lobato

Marcia da Silva Pereira

Esther Sette Collazos

Andréa Vasconcellos

Sandra Aparecida Magalhaes Fraga

Silvia de Almeida Batalha

CEPI/DSS/ENSP

Patricia Tavares Ribeiro

Leonardo Costa de Castro

Paulo Roberto dos Reis Marques

Alexandre San Pedro Siqueira

Geiza Ferreira Soares

Maria de Fátima Silva Correa

EQUIPE


