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18h30 - Aspectos da Saúde Socioambiental na 
sociedade contemporânea 

Mediação: Prof. Dra. Luzia Fátima Baierl – (UNIFESP) 

●  O Caso Shell/Basf – Mauro Bandeira de Torres - 
(ATESQ) 

●  O Caso Rhodia – Marcio Antonio Mariano da Silva 
- (ACPO) 

●  O Caso Conceiçãozinha - Newton Rafael Gonçal-
ves  - (UNIPESC) 
 

20h00 - Ações Ministeriais e Técnicas de mitiga-
ção dos impactos socioambientais em popula-
ções de risco 

Mediação: Prof. Dra. Sônia Regina Nozambielli – 
(UNIFESP) 

● Dr. Antonio José Donizetti Molina Dalóia - Procura-
dor da República - Ministério Público Federal - Procu-
radoria da República no Município de Santos 

● Engº Elio Lopes dos Santos - Secretário de Meio 
Ambiente de Guarujá, Professor da UNISANTA e As-
sistente Técnico do Ministério Público 

● Debate  
 

21h30 - Apresentação dos membros do NEPSSA 
da UNIFESP e parceiros NEMESS/PUC e ACPO 

Mediação: Discente Rafaela Rodrigues da Silva – (NEPSSA/
UNIFESP – NSSA/ACPO) 

 

●  Conclusão 21h45 

 

Encerramento 22h00 

ORGANIZAÇÃO 

saudesocioambiental@yahoo.com.br 

Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em   

Saúde Socioambiental - UNIFESP 

AUTHENTICAUTHENTICAUTHENTICAUTHENTIC    

RepresentaçõesRepresentaçõesRepresentaçõesRepresentações  

APOIO 

18 DE NOVEMBRO DE 2010 

Das 13:30 às 22 horas 

Local do Evento: Av. Almirante Saldanha 
da Gama, 89 - Ponta da Praia  - Santos/SP Prefeitura Municipal de Guarujá 

Secretaria do Meio Ambiente 

Inscrições:  
 

http://dpdphp.epm.br/acad/siex/index.htm 
                                                         

(em havendo vagas, também no local do evento) 



Saúde Socioambiental 

 

A Saúde Socioambiental está em consonância com os 
princípios da Organização Mundial de Saúde e com-
plementado pela Lei Federal 8080, em que considera 
que a saúde não é somente a ausência de doença ou 
enfermidade, mas um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social que tem como fatores determi-
nantes e condicionantes a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais entre outros, sendo que 
os níveis de saúde da população expressam a organi-
zação social e econômica do País.  

O atual modelo de desenvolvimento, produz e pres-
siona zonas de sacrifício onde se concentram popula-
ções pobres que são mais expostas aos impactos so-
cioambientais, portanto sob maior risco. Porém é 
inquestionável que o estado de vulnerabilidade da 
atual civilização abre um novo desafio ao sanitarismo, 
sendo cada vez mais requeridas as ações multidiscipli-
nares. 

Os impactos sociais e ambientais que repercutem na 
saúde humana são, sobretudo frutos da produção e da 
reprodução social o que caracteriza um campo fértil 
de atuação do Serviço Social, que além da formação 
que o qualifica possui o compromisso  ético de buscar 
a construção de um novo modelo de desenvolvimen-
to que comporte novos processos e políticas visando a 
melhoria das condições de trabalho e de vida da po-
pulação brasileira. 

14h00 -  Ações do Ministério da Saúde na cons-
trução da política nacional de Saúde Ambiental 

Mediação: Dr. Nildo Alves Batista - Diretor da UNI-
FESP Campus Baixada Santista 

 

●  A política Nacional de Saúde Ambiental na perspec-
tiva da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Am-
biental e as potencialidades de articulação com o Servi-
ço Social na construção das ações multidisciplinares da 
Saúde Socioambiental – Guilherme Franco Netto – 
(CGVAM/MS) 

15h30 - Saúde Socioambiental: o que temos ha-
ver com isso? 

Mediação: Dra. Silvia Maria Tagé Thomaz (NEPSSA/
UNIFESP) 

 

● Saúde Socioambiental: Sustentabilidade da Vida – 
Ms. Andréia Carvalho Estrella (NEMESS/PUC) 

● Interdisciplinaridade e a Saúde Socioambiental - 
Profª Dra. Maria Lucia Rodrigues  (NEMESS/PUC) 

●  A contribuição da sociedade civil no desenvolvi-
mento da Saúde Socioambiental – Jeffer Castelo Branco 
(NSSA/ACPO) 
 

17h00 - Debate  
 

17h30 - Intervalo  
 

18h00 - Atividade Cultural 

Saúde Socioambiental 

Objetivo do Seminário 

Os objetivos do I Seminário de Saúde Socioambiental: 
"Qualidade de Vida, Direito de Todos”: 

- trazer uma nova perspectiva de estudo e pesquisa buscan-
do a conceituação e a capacitação para ação efetiva do Ser-
viço Social neste campo. 

- introduzir o tema “Saúde Socioambiental” a partir de es-
tudos acadêmicos com intuito de produzir conhecimento e 
por conseguinte elevar o nível de consciência de governos 
e da sociedade. 

- estudar e analisar as possibilidades e potencialidades de 
ação do Assistente Social de maneira socialmente articulada 
e interdisciplinar, através da apresentação e reflexão de 
casos concretos. 

. 

PROGRAMA 
 

Perspectivas da geração de conhecimento em Saú-
de Socioambiental  

13h30 -  Abertura Solene   

●  Boas vindas 

● Dr. Nildo Alves Batista - Diretor do Campus da UNI-
FESP da Baixada Santista 

● Dra. Maria Liduina de Oliveira - Coordenadora do Cur-
so de Serviço Social - UNIFESP/Baixada Santista 

● Dra. Silvia Maria Tagé Thomaz - Vice-coordenadora do 
curso de Serviço Social, Coordenadora do Núcleo de Estu-
dos e Pesquisas em Saúde Socioambiental - NEPSSA/
UNIFESP/Baixada Santista 


