1

CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
BOLETIM INFORMATIVO DO VIGIAGUA/RS
Nº 03 de dezembro de 2014
Objetivo
Disponibilizar informações das ações desenvolvidas pelo Programa de Vigilância em Saúde Ambiental
relacionado à Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA) que possam contribuir com as
demais atividades de Vigilância em Saúde.
Nesta edição é relatada a experiência com as ações de Promoção de Saúde Ambiental pela Equipe de
Vigilância da Qualidade da Água (EVQA) da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde (CGVS – SMS)
do município de Porto Alegre, no ano de 2014.
Introdução
As relações existentes entre a saúde dos indivíduos e da coletividade com a qualidade dos
mananciais e a vitalidade do ecossistema são cada vez mais evidentes em escala global. No Brasil, e de
forma mais contundente nas regiões metropolitanas, a disposição inadequada de dejetos polui arroios
urbanos comprometendo gradativamente a capacidade de abastecimento das suas populações. A
complexa questão da Saúde Ambiental se estabelece como um desafio relevante às políticas públicas
de todas as esferas governamentais.
A garantia da qualidade da água para consumo humano é uma das ações de caráter universal dentro
do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Portaria Ministerial MS nº2.914, de dezembro de
2011, compete ao gestor municipal realizar “a vigilância da qualidade da água em sua área de
competência, a garantia de informações à população e o estabelecimento de mecanismos de
comunicação”, entre outras ações.
Em Porto Alegre, para além das ações de vigilância da água de abastecimento previstas pelo
Programa VIGIAGUA/RS a Equipe de Vigilância da Qualidade da Água (EVQA) da Coordenadoria Geral
de Vigilância em Saúde (CGVS – SMS) da cidade Porto Alegre desenvolve o Projeto “A Divindade da
Água” para a promoção de saúde ambiental em comunidades que vivem nas margens de arroios urbanos.
Os objetivos principais desse trabalho são: reduzir o descarte e os focos de lixo nas margens dos arroios;
promover um novo olhar em relação aos cursos d´água e demais recursos naturais; monitorar problemas
de saúde associados à relação água/lixo/ambiente das comunidades envolvidas. Nesse relato
apresentamos os principais processos e recentes resultados das intervenções realizadas ao longo do ano
de 2014 que buscaram instituir práticas promotoras de saúde e de educação popular em regiões
prioritárias da cidade de Porto Alegre.
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As principais estratégias de promoção de saúde ambiental em uma breve linha do tempo
A campanha “Preserve sua saúde: cuide da água”,
que alcançou uma abrangência municipal, balizou as
ações

de

promoção

de

saúde

ambiental

da

CGVS/SMS/POA ao longo do ano de 2014. A
principal mensagem remetia aos aspectos ancestrais
da água, considerada em tantas culturas como objeto
sagrado por conta de sua importância fundamental à
vida humana. A sociedade contemporânea, mesmo
que aparentemente apartada da natureza, é tão
dependente

deste

recurso

quanto

outrora.

A

produção de material de divulgação contemplou o lançamento de vídeos em flash e busdoors, expostos
em 100 ônibus de diferentes linhas da capital.
A criação de uma nova relação com a água, com respeito pelas suas fontes, evitando o
desperdício e valorizando seu uso foi a diretriz de veiculação da campanha. Outros materiais como copos
reutilizáveis (de forma a diminuir o uso das garrafas PET e copos descartáveis) e camisetas (para uso nas
ações externas de divulgação) também foram produzidos e distribuídos entre diversos órgãos da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
“A água é sagrada e merece respeito” também foi a mensagem definidora das ações do dia 21
de março, Dia Mundial da Água. A comunidade escolhida para a celebração foi a Vila São Miguel, no
bairro Aparício Borges, Zona Leste de Porto Alegre. Neste território as associações locais como a
Associação Comunitária da Vila São Miguel (ACOVISMI), Associação de Mulheres

Unidas pela

Esperança (AMUÊ) e Associação de Moradores Jardim São João (AMJSJ) têm uma longa história de luta
pela preservação de suas nascentes e cursos d´água. Dentre as homenagens ao Dia da Água, uma
caminhada até o Arroio do Meio e apresentações teatrais reuniram escolares, representantes de órgãos
administrativos regionais e da rede de assistência à saúde como a unidade básica São Miguel e gerência
distrital Partenon e Lomba do Pinheiro .
O mobiliário urbano “Mirante das Águas” com cenas da degradação ambiental de rios e lagos,
foi instalada em uma associação de moradores e, posteriormente, na própria Secretaria Municipal de
Saúde.

Arquivo EVQ/CGVS

Arquivo EVQ/CGVS
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A importância de fortalecer as ações locais, integrar e qualificar os
serviços públicos ofertados na região se expressa quando são
propostas ações de promoção de saúde ambiental. Desta feita
foram

realizados

quatro

encontros

no

minicurso

de

multiplicadores ambientais, em parceria com as Associações
Comunitárias,

Departamento

de

Esgotos

Pluviais

(DEP),

Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), Departamento
Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Coordenadoria Geral de
Vigilância em Saúde, entre outros. Um produto concreto destas
oficinas realizadas entre abril e maio foram as cartilhas educativas
adequadas às especificidades da Vila São Miguel e Vila Bom
Jesus. O material gráfico elaborado contempla tanto consensos
sobre as necessidades de cuidados com os Arroios do Meio e Mem
de Sá quanto a história de mobilização das comunidades.
Arquivo EVQ/CGVS

Uma

ação

estratégica

para

ampliar

a

abrangência da campanha foi a inserção da temática de
saúde ambiental ao Programa Saúde na Escola (PSE).
O componente II do PSE estabelece a linha de ação de
Saúde Ambiental e a realização de atividades de
“sensibilização, responsabilização e intervenção do
cuidado consigo mesmo e com o ambiente escolar”. A
aproximação da temática do cuidado com a água ao
programa consistiu em instrumentalizar trabalhadores
da rede de atenção para que desenvolvam, registrem e
monitorem cada intervenção específica.Todo material

Arquivo EVQ/CGVS

gráfico da campanha “Proteja sua saúde. Cuide da
água” foi assim disponibilizado para as unidades de
saúde ligadas ao PSE.No Dia do Meio Ambiente, em
junho, foi apresentada peça teatral “A liga de combate
à dengue” junto à comunidade escolar

Arquivo EVQ/CGVS

Um avanço importante do ponto de vista administrativo foi a publicação da Portaria de criação do Grupo
de Trabalho Arroios da Cidade, em 28 de agosto de 2014. Duas intervenções sobre os Arroios do Meio e
Mem de Sá foram fruto do planejamento e das visitas técnicas das entidades-membro do GT. Na limpeza
ocorrida em 16 de julho foram retiradas 390 toneladas de lixo do Arroio Mem de Sá. Três entidades da
região leste receberam a doação de 40 Equipamentos de Proteção Individual para que mantenham, com
o apoio da população local, a catação no leito dos córregos, subsequente à atuação das secretarias
municipais. Tais ações objetivam implicar os moradores na manutenção da limpeza dos espaços públicos
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e garantir a responsabilização de todos na destinação dos dejetos como entulho de construção, restos de
poda, móveis antigos e lixo doméstico. Tais iniciativas obtiveram boa repercussão inclusive na mídia
televisiva.

Arquivo EVQ/CGVS

Arquivo EVQ/CGVS

Para celebrar a XXI Semana Interamericana e a XIV Semana Estadual da Água, entre 27 de setembro a 4
de outubro, a EVQA organizou a “I Oficina de promoção de saúde ambiental: água, lixo e saúde - Um
encontro participativo para brindar um bem fundamental para a vida - a água”. O encontro ocorrido
na tarde do dia 1º de outubro contou com a presença de mais de 100 agentes de endemia e agentes
comunitários de duas gerências distritais de saúde. O tema central foi a educação popular nos territórios e
a aplicação do conceito de promoção de saúde ambiental. Foi lançado como desafio aos trabalhadores
presentes o desenvolvimento de intervenções de arte ou educação em saúde ambiental com o tema
água, lixo e saúde. A definição do problema a ser enfrentado pelas equipes, as experiências e as metas
de cada comunidade serão enviados às respectivas
gerências como forma de acompanhamento e
suporte às iniciativas. O encerramento da oficina foi
realizado pelo Cortejo das Águas, grupo que
aborda com danças e cânticos o risco que a poluição
das águas representa aos seres vivos. Esta
intervenção artística envolve a audiência na defesa
da água como elemento fundamental e divino e
possui 15 Blitzen itinerantes previstas até o final do
ano.

Arquivo EVQ/CGVS

Conclusões e desafios vindouros
Vivemos um inconcebível desrespeito em relação à água, sagrada em outros tempos e culturas.
As populações urbanas modernas sofrem pela falta de consciência tanto quanto sofrem com os riscos
ambientais decorrentes da degradação da sua relação com o ecossistema. A construção de uma nova
realidade de saúde ambiental e a garantia de acesso universal à água de abastecimento passa,
necessariamente, por mudanças culturais na relação água-lixo-saúde-ambiente. Para que as práticas
promotoras de saúde sejam relevantes e efetivas dentro das políticas públicas municipais devem ter como
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maiores pressupostos a integração de distintos setores do poder público a emancipação e dignidade das
comunidades que vivem no entornam de arroios urbanos.
___________________________________________________________________

Para falar um pouco mais sobre o projeto e sobre a campanha “Proteja sua saúde” e “ Cuide da
água” em Porto Alegre entre em contato com:
Equipe de Vigilância da Qualidade da Água (EVQA) da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de
Porto
Alegre: Alex Elias Lamas, odontólogo, Kátia Cesa, odontóloga e Kátia M. Martins Ferreira,
socióloga.

•

Grupo A Divindade da Água no Facebook.

•

Site da SMS/CGVS/Águas: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgvs/default.php?p_secao=345.

•

E-mail: aguas@sms.prefpoa.com.br

EXPEDIENTE
Endereço eletrônico do Boletim Informativo do VIGIAGUA/RS:
http://www.saude.rs.gov.br/lista/520/Vigil%C3%A2ncia_Ambiental_%3E_VIGIAGUA
Secretaria Estadual da Saúde
Centro Estadual de Vigilância em Saúde/RS
Rua Domingos Crescêncio, 132.
Bairro Santana | Porto Alegre | RS | Brasil
CEP 90650-090 + 55 51 39011136
Dúvidas e/ou sugestões
Entrar em contato com a equipe do Programa de Vigilância em Saúde Ambiental Relacionado a
Qualidade da Água para Consumo Humano/VIGIAGUA RS. Telefones: (51)39011136 e (51)39011126
vigiagua-cevs@saude.rs.gov.br

O Boletim Informativo VIGIAGUA/RS é de livre distribuição e divulgação, entretanto o
VIGIAGUA/RS não se responsabiliza pelo uso indevido destas informações.
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