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Formular, regular e fomentar políticas de vigilância em Saúde 
Ambiental e Saúde do Trabalhador de forma a eliminar e 
minimizar riscos, prevenir doenças e agravos, intervindo nos 
determinantes do processo saúde-doença decorrentes dos 
modelos de desenvolvimento, dos processos produtivos e da 
exposição ambiental, visando a promoção da saúde da 
população. 

Missão DSAST 

Visão DSAST 

Ter competência de produzir análise de situação de saúde sobre 
vulnerabilidades socioambientais para o planejamento de ações 
e serviços de saúde.  



Água: elemento essencial para a vida 

Comprometimento 
na qualidade da 

água para 
consumo humano 

Deficiência no 
tratamento da 

água 

Contaminação dos 
mananciais de  
abastecimento 

 

Deficiência nos 
serviços de 

esgotamento 
sanitário 

Acidentes com 
produtos 

perigosos nos 
mananciais de 
abastecimento 

Lixiviação de 
agrotóxicos, 

chorume, e outros 
contaminantes 



Qualidade da Água para Consumo Humano 

 Resultante de fenômenos naturais e da ação antrópica 
relacionada ao uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica 

DISTRIBUIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA NO BRASIL 

Direcionamento das 
ações do Setor 

Saúde 



  Mudanças relacionadas à sazonalidade e intensidade das 
chuvas no país, o que pode propiciar o aumento do 
carreamento dos agrotóxicos até os mananciais de 
abastecimento; 

 Aumento da Temperatura e do Aporte de Nutrientes; 

 

Qualidade da Água para Consumo Humano 

e Mudanças Climáticas 

RISCOS POTENCIAIS À SAÚDE PÚBLICA 

ELEVAÇÃO DA FREQUÊNCIA  DE FLORAÇÕES DE CIANOBACTÉRIAS 
POTENCIALMENTE TÓXICAS NOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO 

BRASIL 
 
   



Garantir à população o acesso à água 

com qualidade compatível com o 

padrão de potabilidade estabelecido 

na legislação vigente, para a promoção 

da saúde. 

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE 

DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - VIGIAGUA 



 Plano de Monitoramento de Agrotóxicos na Água 
para consumo humano 

 

 

 

 
 

 

Ações Desenvolvidas pelo MS/SVS/DSAST 

Avaliar a presença de agrotóxicos na água para consumo humano 
nos municípios mais susceptíveis a essa contaminação, com vistas a 
identificar fatores de riscos e definir ações preventivas e corretivas 
relacionadas à vigilância da qualidade da água para consumo 
humano no Brasil. 
 



Ações Desenvolvidas pelo MS/SVS/DSAST 

 Plano Setorial da Saúde de Mitigação e de Adaptações 
às Mudanças Climáticas (PSMC – Saúde) 

 

 
 

 

 

 
 

 

INSTRUMENTO DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇAS DO CLIMA, INSTITUÍDA 
PELA LEI 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

Definir diretrizes e estratégias nacionais para estabelecer 
medidas de adaptação do Setor Saúde frente às mudanças do 
Clima e contribuir para a consolidação de uma economia de baixo 
consumo de carbono nos serviços e produtos de saúde, por meio 
de medidas de mitigação para a redução da emissão de gases de 
efeito estufa em seus processos. 
 



Ações Desenvolvidas pelo MS/SVS/DSAST 

Fortalecimento das Ações relacionadas ao 
Monitoramento de Cianobatérias / Cianotoxinas  nos 

Mananciais de Abastecimento Público 

Ações relacionadas à capacitação de recursos humanos e aumento 
da infra-estrutura laboratorial para execução das análises de 
monitoramento em amostras  água. 



Considerações Finais 

O Ministério da Saúde vem desenvolvendo suas ações visando a 
identificação de fatores de riscos à saúde a humana,  além de agir 
de forma preventiva relacionada à doenças e agravos associados, 
visando a promoção e manutenção da saúde da população. 

PLANOS DE SEGURANÇA DA ÁGUA 
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