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Portaria da Presidência
 
PORTARIA Nº 523, de 23 de junho de 2022

  

A Presidente da Fundação Oswaldo Cruz,
no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria o nº 36, de 11 de
janeiro 2021, da Casa Civil da Presidência
da Republica e pelo Decreto nº 8.932, de
14 de dezembro de 2016 - Estatuto da
Fiocruz,

 

RESOLVE:

 

 

1.0 - PROPÓSITO
Ins�tuir Grupo de Trabalho para elaborar o termo de referência sobre Saúde e Natureza.
 
2.0 - OBJETIVO
Elaborar o termo de referência sobre Saúde e Natureza.
 
3.0 - JUSTIFICATIVA
Considerando que a crise ambiental contemporânea é cons�tuída pela crise climá�ca, a crise da biodiversidade e a
crise da poluição e a crise da degradação ambiental. Trata-se de uma crise ambiental mais que global, de dimensão
planetária: tornou-se uma crise da natureza;
Considerando que a radical dissociação entre o humano e a natureza é geradora de distopias alienatórias que estão
no cerne da crise planetária e civilizatória;
Considerando que esse cenário decorre da excessiva ar�ficialização da vida moderna e da desconexão de mente
com o corpo e a natureza, cons�tuindo-se numa forma de alienação pouco explorada pelo intelectualismo da era da
razão;
Considerando que as sociedades têm evocado e clamado por uma modelagem alterna�va, que dialogue com as
vozes das comunidades e povos das ruas, campos, florestas e águas ou seja, por um �po de desenvolvimento que
não destrua a natureza.
Considerando a necessidade crescente de construir novas alianças colocando saúde e ambiente no centro da
agenda, reconectando civilização e natureza. 
Considerando a necessidade de que a Saúde Cole�va e a Medicina Social ampliem esse debate no âmbito do
conceito de Determinação Social da Saúde;
Considerando as inicia�vas já em curso na Fiocruz que trazem o debate entre saúde e natureza enquanto elemento
central.
 
4.0 - COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO (FIOCRUZ)
O Grupo de Trabalho (GT), no âmbito da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção de Saúde (VPAAPS),
vinculado com a CTSA, será cons�tuído por pesquisadores que apresentem interesse e afinidade pelo tema, a par�r
de Nota Conceitual a ser apresentada pela coordenação do GT Saúde e Natureza.

Boletim de Serviço Eletrônico em 05/07/2022 
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5.0 - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
O GT será coordenado pela Coordenação de Ambiente, a qual deverá dar sustentação ao trabalho realizado pelo GT
Saúde e Natureza. 
O GT se reunirá regularmente.
O GT poderá consultar outras ins�tuições, organizações e profissionais que possam contribuir ao desenvolvimento
dos trabalhos.
O Termo de Referência do GT deverá ser subme�do à VPAAPS no prazo de até 18 meses, ocasião em que o GT será
ex�nto.
Caberá a VPAAPS publicar portarias complementares a esta.
 
6.0 - VIGÊNCIA
A presente Portaria tem vigência de 18 meses a par�r da data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por NISIA VERONICA TRINDADE LIMA, Presidente, em
05/07/2022, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1811358 e
o código CRC A98F0144.

Referência: Processo nº 25380.002108/2022-54 SEI nº 1811358


