Reunião do Projeto OTCA/BID sobre Vigilância em Saúde Ambiental na região Amazônica

Em 28 de outubro de 2010 a OPAS/OMS e a OTCA realizaram na sede da Representação da
OPAS/OMS no Brasil, uma reunião via elluminate com a participação do Comitê Técnico do
Projeto – COTEC do projeto OTCA/BID, composto por representantes dos países da região da
OTCA para discutir uma estratégia de trabalho para construção de indicadores de saúde
ambiental.

A proposta preliminar foi apresentada pelo professor Carlos Machado de Freitas, da
FIOCRUZ. Participaram da reunião técnicos dos Ministérios da Saúde dos países, dirigentes
da OTCA e assessores de saúde ambiental das representações da OPAS/OMS nos países.

A proposta apresentada aos 08 países que compões a região da OTCA deve apoiar o Projeto
de Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental para a Região Amazônica na avaliação de
tendências históricas e conjunturais das mudanças socioambientais, bem como na avaliação
dos resultados que demonstrem os efeitos de condições ambientais inadequadas na saúde
humana, a identificação de estratégias de promoção da saúde e de prevenção e controle de
riscos, ampliando as possibilidades de análise da situação de saúde da população e garantindo
a sustentabilidade do desenvolvimento.

Como subsídios ao projeto a OPAS/OMS divulga também o quarto volume da Série Saúde
Ambiental - Sustentabilidade ambiental e de saúde na Amazônia Legal, Brasil – Uma análise
através de indicadores que apresenta uma breve caracterização da região Amazônica
Brasileira e o conjunto de indicadores de sustentabilidade ambiental e de saúde, além dos
conceitos gerais que fundamentam a construção dos indicadores de saúde ambiental
desenvolvida a partir da metodologia proposta pela OMS chamada de FPSEEA (força motriz,
pressão, situação, exposição, efeito e ação). A adoção do modelo da OMS busca compreender
as forças motrizes das mudanças nos serviços dos ecossistemas e seus potenciais impactos
sobre a saúde e o bem-estar, possibilitando a análise das condições atuais, mas também
antever tendências futuras, sobretudo na região Amazônica.

Para saber mais sobre a OTCA, acesse o site

Para saber sobre o projeto, acesso o site
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