GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
GERÊNCIA DE SAÚDE AMBIENTAL

A Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos
(VIGIAR) tem como objetivo identificar e monitorar a saúde de populações expostas
e/ou potencialmente expostas a poluentes atmosféricos. Para isso, utiliza como
ferramenta o Instrumento de Identificação de Municípios de Risco (IIMR) que auxilia a
coleta e análise de indicadores ambientais e de saúde importantes para a exposição à
poluição atmosférica.

Situação do Estado de Santa Catarina

Ha algum tempo Santa Catarina encontra-se silenciosa em relação à inserção de
dados para o programa VIGIAR. Esse ano, portanto, o Estado reitera-se ao programa,
tendo como primeiro passo o preenchimento do IIMR para todos os municípios do
estado. Para tanto, foi realizada nos dias 29 e 30 de Julho, uma capacitação com a
presença do Ministério da saúde, para todas as Regionais e alguns municípios do
Estado. Nessa palestra foi explicado para os municípios o que é o Programa VIGIAR e
também sobre o IIMR e como é feito o seu preenchimento.
Após essa capacitação, foi realizado o preenchimento do IIMR pelas regionais e
municípios presentes, enquanto que o restante dos municípios ausentes teve o seu IIMR
preenchido pela Diretoria da Vigilância Sanitária. Os dados necessários para o
preenchimento foram coletados através de sistemas públicos de consulta: Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS), Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN),
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Departamento de Informática do
SUS (DATASUS).
Ações futuras
Para a continuação do programa VIGIAR em Santa Catarina em 2015, será
realizada 01 (uma) capacitação para as Regionais e Municípios e acompanhamento com
identificação e cadastramento de áreas com populações expostas a poluição atmosférica
(VIGIAR), para que no próximo ano, as VISAS municipais tenham condições de
preencher o seu IIMR.
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