
 
 
 
Câmara Técnica de Saúde e Ambiente tem como tema central a Vigilância 
Popular em Saúde 
 

Foi realizada no dia 17 de agosto, no auditório do Centro de Documentação e 
História da Saúde (CDHS/Fiocruz) a Câmara Técnica de Saúde e Ambiente, 
coordenada pela Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde 
(VPAAPS), e que reuniu os pesquisadores representantes das unidades da 
Fiocruz.  
 
O encontro teve como tema central a Vigilância Popular em Saúde. Também 
foram abordados o Programa de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz 
(FIOProsas) e as ações dos grupos de trabalho da área de Ambiente da 
VPAAPS.  
 
A abertura do encontro foi marcada por um vídeo do Núcleo Ecologias, 
Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde (NEEPS) que tratou dos 
saberes e lutas, agroecologia e agricultura nos territórios, e diálogos 
interculturais para a produção de conhecimento. De acordo com o representante 
da VPAAPS, Hermano Castro, o NEEPS trabalha um conjunto de questões com 
significado profundo e traz questões muito importantes como a promoção 
emancipatória da saúde e a vigilância popular.  
  
Hermano também destacou a contribuição da CTSA na construção da nona tese 
para o IX Congresso Interno da Fiocruz. A tese 9 incide sobre a determinação 
socioambiental da saúde, incluindo o processo saúde doença e as questões 
relacionadas a emergências climáticas. Também aborda os riscos à saúde, a 
partir do ambiente destruído por políticas socioambientais devastadoras, como 
temos visto nos últimos anos com queimadas, destruição de biomas, a questão 
das barragens, os agrotóxicos, a mineração e o desmatamento.  
 

O coordenador de Ambiente da VPAAPS, Guilherme Franco Netto, reiterou a 
importância da CTSA para o IX congresso. Segundo ele, as teses nos orientam 
e  baseam nossas iniciativas e programas e precisam ser revisitadas 
periodicamente. 
 

Momento 1 – Vigilância Popular em Saúde e o FioProsas 
 

Guilherme apresentou um resumo das áreas de atuação da Coordenação de 
Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da VPAAPS (Governança, 
PITSS, FioProsas, Agroecologia, Saúde e Natureza, Comunicação) e as 
principais ações produzidas.  
 



Como eixos de atuação tem-se (i) Geração do conhecimento, ensino e inovação 
em SAS; (ii) Áreas temáticas: Agrotóxicos e Saúde; Biodiversidade e Saúde; 
Clima, Saúde e Cidadania; Grandes Empreendimentos e Impactos sobre a 
Saúde; Saneamento e Saúde; Saúde dos Povos e Populações do Campo, da 
Floresta e das Águas; Saúde do Trabalhador; Qualidade do ar e Saúde; Saúde 
Indígena; Biomonitoramento e saúde humana; (iii) Vigilância em Saúde/ 
Informação. 
 

Momento 2 – Contextualização da Vigilância Popular em Saúde – Conceitos 
e Métodos 
 

Esse momento foi coordenado por Hermano Castro e que iniciou sua fala 
lembrando da atuação da Fiocruz na situação de contaminação no bairro de 
Santa Cruz – RJ, em parceria com a população e os movimentos sociais, 
realizando uma experiência de vigilância popular em saúde, a partir das 
denúncias de material particulado decorrente do trabalho de uma empresa 
siderúrgica. “A vigilância popular precisa consolidar esses processos 
participativos, pensados como alicerces para atuar nessas situações, 
fortalecendo as nossas bases sociais”. 
 

Fernando Carneiro, pesquisador da Fiocruz Ceará, iniciou sua apresentação 
falando que a  vigilância popular eclode com mais potência no contexto atual do 
Brasil, conforme coloca Boaventura de Souza e Santos sobre a sociologia das 
emergências. “A saúde é um grande termômetro do desenvolvimento”.  
 

Neste contexto, Fernando citou como exemplo o trabalho que o indigenista e 
servidor da Funai, Bruno Pereira, desenvolvia na Amazônia, e o apoio dele à 
vigilância popular indígena. Bruno e o jornalista britânico Dom Phillips atuavam 
no Vale do Javari, na Amazônia, quando foram brutalmente assassinados.  
 

O pesquisador da Fiocruz também destacou o projeto apoiado pelo Programa 
INOVA de Vigilância Popular em Saúde, Ambiente e Trabalho (VPSAT), no qual 
a vigilância popular é considerada como ação com protagonismo popular; a ideia 
da metodologia de pesquisa é a pesquisa-ação, e o objetivo é pesquisar com os 
movimentos.  
 

Ele ainda elencou ações realizadas como a elaboração do guia de vigilância 
popular em saúde, ambiente e trabalho a ser utilizado pelos profissionais no 
SUS, além de materiais produzidos como: um artigo de revisão sistemática que 
será publicado em revista científica, boletins, podcast, site etc. 
 

Quanto às bases epistemológicas e teóricas para a VPSAT, citou alguns autores 
como Paulo Freire, Boaventura de Sousa e Santos, epidemiologia crítica de 
Jaime Breilh, Marcelo Firpo (justiça ambiental, ecologia política.  
 



Também destacou a diferença entre as vigilâncias com participação comunitária 
(proposição dos serviços e participação da comunidade), a vigilância crítica 
(proposição da academia com participação ou não da comunidade) e a vigilância 
popular (protagonismo da comunidade com articulação ou não dos serviços e da 
academia). 
 

Ainda sobre o projeto apresentado, de acordo com Fernando, foram cadastradas 
experiências de todo o Brasil e escolhidas dez para serem visitadas, sendo cinco 
no Ceará e outras cinco em outras regiões do Brasil, incluindo a revitalização do 
apoio à luta no bairro de Santa Cruz no enfrentamento aos impactos da 
siderúrgica. Além disso, foi possível criar coletivos de pesquisa, desenvolvendo 
uma potência de multiplicação de pesquisadores nessa temática. As visitas aos 
campos envolveram conhecimento do território e da luta dos movimentos e uma 
oficina de um dia com uma metodologia de pesquisa-ação, finalizando com um 
plano de ação de VPSAT. Em alguns campos foi possível articular as três 
instâncias do SUS, movimentos sociais e academia. 
 

Wanderlei Pignati, professor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e 
convidado para debater a temática da CTSA, ressaltou que a Vigilância Popular 
em Saúde surge como um processo de empoderamento e que não é de agora 
que as comunidades procuram a academia para denunciar um fato que está 
impactando o território.  
 

O professor também defendeu a vigilância do desenvolvimento, que é uma 
abordagem mais ampla do olhar da Vigilância em Saúde. “Para se chegar até 
ela precisa incluir a vigilância popular, sair da vigilância tecnocrática, fazer uma 
crítica à epidemiologia hegemônica, e a lógica de contagem de números”, disse. 
 

Pignati ainda explicou que a base da vigilância do desenvolvimento trata das 
questões basilares do que está acontecendo, da determinação social e política, 
e deixando expressa a questão política desse modo de desenvolvimento que 
está destruindo a natureza e criando commodities e distribuindo o lucro para 
poucos.  
 

Na avaliação dele, o movimento de vigilância popular é extremamente 
necessário para implantar a saúde dentro do território, mas não se pode discutir 
só questões locais, pois é muito mais amplo, precisa avançar além dessa 
vigilância, incluir a discussão da determinação social e política da saúde, do 
ambiente e do trabalho. “As primeiras práticas surgiram no movimento sindical e 
precisam ser retomadas. Nós como participantes da academia precisamos 
discutir uma ciência cidadã, que sirva para uma transformação, nossa ciência 
acrítica precisa ser modificada, essa vigilância do desenvolvimento é uma 
discussão da ciência, que ciência a gente está querendo, uma ciência cidadã e 
engajada na transformação, essa ciência cartesiana e burocrática serve para 
garantir o status quo”, afirmou. 
 



Já Zélia Profeta, coordenadora de estratégia de integração regional e nacional 
da Presidência da Fiocruz, disse que várias unidades têm projetos de vigilância 
em saúde, seja participativa, popular, cidadã e que é preciso trabalhar de forma 
integrada. “Temos que discutir como a academia se junta a esses saberes 
populares para criar potências para resolver, pensar, mitigar, questões que 
envolvem a saúde nos sentido amplo”.   
 

Para ela, é preciso dar um salto e sair do projeto de pesquisa para política 
pública, pensar indicadores que são diferentes, qualitativos que não são simples, 
para ajudar a apontar os avanços e as lacunas. “Devemos explorar a capacidade 
da academia nos territórios para pensar as políticas públicas”, finalizou. 
 

Momento 3 - Ações estratégicas dos Grupos de Trabalho: Águas & 
Saneamento; Saúde e Natureza; e Agrotóxicos e Saúde.  
 

A pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Aline Gurgel, falou das atividades que 
o Grupo de Trabalho Agrotóxicos e Saúde vem desenvolvendo no sentido de 
resgatar a vigilância em saúde como um todo. Segundo Aline, a atuação do GT 
está ligada a algumas teses e diretrizes do IX Congresso Interno, principalmente 
as Teses 1 e 9. Na tese 1, a atuação junto ao legislativo e na tese 9, a formação 
de políticas públicas, vigilância popular e participativa. 
 

No que diz respeito às ações de advocacy, ela listou o fortalecimento do Estado 
em base territorial; o trabalho diante de mudanças de leis; respostas às 
demandas do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade da lei de 
pulverização aérea, além do conjunto de ações técnicas buscando apoio e levar 
discussão para legislativo, judiciário e executivo, e a produção de documentos 
técnicos para divulgação e comunicação científica, como para subsidiar 
parlamentares, ministros, fóruns estratégicos;  e a articulação com movimentos 
sociais.  
 

Aline também destacou a atuação do grupo na produção de conhecimento 
técnico e científico e dos processos formativos na instituição e fora dela (curso 
de regulação em agrotóxicos para pesquisadores e representantes de 
movimentos sociais). 
 

Entre os desafios elencados pela pesquisadora para o GT Agrotóxicos e Saúde 
está a necessidade de um corpo maior de pesquisadores e uma composição 
mais diversificada, já que existe grande demanda. Destacou ainda a 
necessidade de buscar o fortalecimento de articulações internacionais; além de 
uma comunicação oportuna de forma a dar suporte ao desenvolvimento das 
ações estratégicas do GT. 
 

Em seguida houve a apresentação do Grupo de Trabalho Águas & Saneamento, 
que foi realizada pelo pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio (EPSJV/Fiocruz), Alexandre Pessoa., O objetivo do grupo é articular 



as ações de saneamento, do manejo das águas em quatro marcos teóricos 
referenciais: direito humano à água, promoção da saúde, justiça ambiental e 
proteção dos bens comuns. “O debate da água e do saneamento é um processo, 
não é um produto, ganhou intensidade nos últimos anos, o debate do 
saneamento está na constituição do Estado brasileiro e da Fiocruz, mas acredito 
que nos últimos anos houve um salto qualitativo”, afirmou. 
 

De acordo com Alexandre, a temática da água transborda o saneamento, 
envolve outras questões, como por exemplo, as populações das águas. “A água 
é considerada como potencialidade e desafio em alguns territórios, promove vida 
e também doenças em algumas comunidades. É um elemento de centralidade e 
transversalidade, como também integrador das políticas públicas e direitos 
humanos. 
 

Alexandre também destacou as principais ações do GT, entre elas estão: 
participação no processo de consulta pública e revisão da Portaria de 
Potabilidade de Água para Consumo Humano; participação no grupo de trabalho 
do Ministério Público do Rio de Janeiro para o acompanhamento da água ETA 
Guandu; elaboração da nota técnica “Análise dos potenciais impactos à saúde e 
aos direitos humanos”; elaboração de relatório sobre “Monitoramento de 
Melhorias em Água, Saneamento e Higiene da Saúde na América Latina e 
Caribe” para a OMS/OPAS. Além disso, foi feita a revisão da portaria de 
potabilidade, fortalecendo a agenda da vigilância em saúde.  
 

O pesquisador também lembrou ressaltou a contribuição desta Câmara Técnica 
ao IX Congresso Interno da Fiocruz. “Não somente por ter inserido o item 
específico de saúde e ambiente, a tese IX, mas também pela discussão intensa 
e rica que dobrou os itens desta tese, chegando a 23 temas, tendo está área 
uma grande responsabilidade, cabendo a nós a capacidade de interferir 
positivamente nas políticas públicas de saúde”, concluiu. 
 

O GT Campo, Floresta e Água foi apresentado por Guilherme Franco Netto. Na 
avaliação dele,  a partir da Política de Populações do Campo, Floresta e Água, 
com um ciclo democrático e iniciativas protagonizadas pelo ciclo de coletividade, 
foi possível perceber que o SUS tem um formato essencialmente urbano. “Os 
mecanismos que sustentam o mecanismo do SUS está baseado em processos 
que implicam urbanidades. Essa agenda de populações do campo, florestas e 
águas, com o Grupo da Terra, motivou a discussão do debate”, disse. O grupo 
de trabalho conta com a participação de mais de 20 representantes de 
movimentos sociais.  
 

Sobre os desdobramentos do GT, Guilherme destacou: (i) definição da 
necessidade de diagnóstico dos impactos da Covid-19 nas populações do 
campo, floresta e águas; (ii) apresentação para o governo que vem um conjunto 
de questões e preocupações sobre os cuidados das PCFA. 



Fazendo o vínculo com a temática de hoje, VP Saúde, o GT possui uma relação 
direta, e as discussões dessa CTSA serão levadas integralmente para o âmbito 
do GT. 
 

Após as apresentações e debates, a CTSA fez uma homenagem ao Projeto 
Saúde e Alegria (PSA) com um vídeo resultado da visita realizada pela equipe 
da VPAAPS e Canal Saúde, na qual conheceram algumas ações do PSA. O 
médico sanitarista e fundador do projeto, Eugênio Scannavino, acompanhou a 
reunião da CTSA e se emocionou com a homenagem. A VPAAPS irá elaborar 
um acordo de parceria a ser formalizado entre a Fiocruz e o PSA. 
 
 
A relatoria da CTSA foi realizada por: Juliana Wotzasek Rulli Villardi, Gabriela Lobato, e Maria 
Inês Cárcamo. 

 


