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Breve Histórico

Breve histórico
•
•

•

O Ministério da Saúde (MS) - devidos aos trâmites legais a adesão ao PROBIO
II, foram finalizados em 11 de setembro de 2009,comprometendo a execução
do projeto com recursos do Banco Mundial;
No segundo semestre de 2009, realizou as Conferências preparatórias
contemplando discussão dobre o tema Saúde e Biodiversidade sendo: 295
Conferências Municipais, 151 Regionais, 16 municipais nas capitais, e 27
Conferências Estaduais e no DF.
Em dezembro de 2009, realizou a I Conferência Nacional de Saúde Ambiental (I
CNSA) resultando: 24 (vinte e quatro) diretrizes que darão subsídio para a
execução total do projeto previsto no POA 2010. (fonte: Relatório de progresso
2009).
A I CNSA foi realizada com recursos de contrapartida no valor de R$
4.540.000,00 (quatro milhões e quinhentos e quarenta mil reais) disponibilizado
pelo MS.
Na missão de supervisão realizada em Junho/2010, tinha-se apenas três
consultorias contratadas.

Projetos do MS - PROBIO II
Componente 1. Integração e priorização da
biodiversidade em setores governamentais e
econômicos selecionados;
Projeto: Vigilância em Saúde (Ambiental e
epidemiológica)
Projeto: Vigilância Sanitária

Projetos do MS - PROBIO II
Componente 3 – Promover a capacitação técnica,institucional e
organizacional das instituições responsáveis por desenvolver e
implementar políticas de biodiversidade no Brasil, com base no
estabelecimento de mecanismos de coordenação entre essas
instituições, melhorando ao mesmo tempo a produção e troca de
informações sobre a biodiversidade para informar decisões politicas e
o desenho de projetos em todos os setores.
Projeto : Fortalecimento do Programa Biodiversidade e Saúde – Saúde

.

Ambiental

Projeto Vigilância em Saúde
(ambiental e epidemiológica)

Avanços

Subprojeto 1: Implementação da vigilância em saúde de
enfermidades emergentes, reemergentes e ambientais;
Atividade 1: Elaboração da Cartilha e Implementação do componente biodiversidade nos
modelos de atuação da Vigilância Ambiental em Saúde.
Ações desenvolvidas:


Contratação de consultoria para implementação do componente biodiversidade nos
modelos de atuação da vigilância em saúde no âmbito do Ministério da Saúde;



Contratação de consultoria para elaboração de 04 (quatro) cartilhas:
 Metodologias de identificação e quantificação de cianotoxinas;
 Coleta, preservação e transporte de amostras de água para a pesquisa de
cianotoxinas;
 Metodologias de identificação e contagem de cianobactérias; e
 Coleta,preservação e transporte de amostras de água para a pesquisa de
cianobactérias.

Subprojeto 1: Implementação da vigilância em saúde de
enfermidades emergentes, reemergentes e ambientais;
(cont.)
Atividade 2: Capacitar Técnicos em Biodiversidade (cianobactérias e cianotoxinas).

Ações desenvolvidas:
 Planejamento, execução e avaliação de 02 (dois) cursos de capacitação técnicooperacional em análise de identificação e contagem de cianobactérias e
cianotoxinas;
 Contratação de consultoria para elaborar e ministrar 01 (um) curso para
profissionais de nível superior dos Laboratórios Centrais de Saúde Publica dos
Estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Alagoas, Bahia e
Rondônia de capacitação em análise de identificação e contagem de
cianobactérias
 Contratação de consultoria para elaborar e ministrar 01(um) curso de
capacitação de profissionais de 07(sete) laboratórios de Saúde Pública sobre
metodologias de análise de identificação e quantificação de cianotoxinas.
 Realização de Seminários, Eventos, Oficinas e Reuniões pelo DSAST
(recursos de contrapartida).

Subprojeto 1: Implementação do componente biodiversidade
nos modelos de atuação da vigilância ambiental em saúde.
Atividade 3: Adaptação de modelos de Vigilância em Saúde Ambiental e apoio
técnico-administrativo ao planejamento, execução e acompanhamento das
ações.
Ações desenvolvidas:
 Contratação de 02 (duas) consultorias técnicas:
 Gerenciamento do Projeto;
 Execução orçamentária e financeira;
 Aquisição de equipamentos de informática;
 Aquisição de materiais de consumo;
 Aquisição de material bibliográfico(livros); e
 Apoio dos Técnicos do DSAST junto a Coordenação do Projeto (custos operacionais).

Subprojeto 1: Implementação do componente biodiversidade
nos modelos de atuação da vigilância ambiental em saúde.
(cont.)
Atividade 3: Adaptação de modelos de Vigilância em Saúde Ambiental e apoio
técnico-administrativo ao planejamento,execução e acompanhamento das
ações.
Ações desenvolvidas:
 Mapeamento de ações do DSAST /SVS relacionados à saúde e biodiversidade
 Desenvolvimento de Metodologia sobre Avaliação de Impactos à saúde;
 Inserção de ações de saúde no Projeto de Integração do Rio São Francisco –
PISF;
 Participação no Comitê de Acompanhamento de ações do Programa de Saúde
Pública das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau no Rio
Madeira/Rondônia;
 Participação dos Planos de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingú
/PA;
 Participação do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Meio Norte PDRST nos estados do MA,PI,CE; e
 Emissão de Notas Técnicas sobre a avaliação de impactos em saúde solicitadas
pelo IBAMA/MMA, nos processos de licenciamento ambiental de grande
empreendimentos.

Subprojeto 1: Implementação do componente biodiversidade
nos modelos de atuação da vigilância ambiental em saúde
(cont.)
Atividade: Planejar o programa institucional de vigilância em saúde e
biodiversidade.
 Ação desenvolvida


Realizada a Oficina de

“Saúde e Biodiversidade” durante o 1º SIMPÓSIO

BRASILEIRO DE SAÚDE AMBIENTAL – SIBSA, nos dias 06 a 10 de
dezembro de 2010, na cidade de Belém /PA.
 Objetivos


Levantar

subsídios

para

a

implementação

Biodiversidade – Vigilância em Saúde Ambiental.

do

Programa

Saúde

e

Projeto Vigilância Sanitária
Avanços

Subprojeto: Monitoramento nos principais portos e aeroportos e
fronteiras de microorganismos exóticos invasores que afetam a
saúde da população e meio ambiente
Atividade 1 – Levantamento dos laboratórios público, incluindo os de
fronteira que tenham capacidade técnica e operacional para atender o
Projeto.
 Contratação de Consultoria para realização de inventário sobre a
capacidade técnica operacional dos laboratórios de saúde pública para
atender o projeto.
Obs: Recursos previstos inicialmente R$327.000,00 (Trezentos e vinte e sete
mil reais), pelo período de 05 (cinco) anos.
Recursos planejados no Plano Operativo Anual (POA/2010) foram
insuficientes para contratação dos serviços para a execução total do
Subprojeto. O Ministério da Saúde deverá negociar durante a Missão de
Revisão de Meio Termo sobre os recursos a serem alocados para a realização
do subprojeto.

Subprojeto: Facilitação de registro e fortalecimento de
pesquisas com plantas nativas brasileiras.

Atividade 1: Desenvolver pesquisa sobre plantas
prioritárias para o Sistema Único de Saúde - SUS.

medicinais

Ação desenvolvida:
Contratação de 10 (dez) consultorias para elaboração de monografias,
das espécies vegetais de interesse ao SUS. Serão pesquisadas 10
(dez) espécies vegetais.

Componente 3
Projeto : Fortalecimento do Programa
Biodiversidade e Saúde – Saúde
Ambiental.

Projeto: Fortalecimento do Programa
Biodiversidade e Saúde – Saúde Ambiental
Atividade 01. Elaborar projeto de capacitação em saúde e biodiversidade.

 Realização de Oficina “Saúde e Licenciamento Ambiental” no
Estado de Rondônia como projeto piloto para subsidiar a elaboração do
projeto de capacitação em saúde e biodiversidade;
 Elaboração de Termo de Referência para o “Curso de Curta Duração
sobre Avaliação de Impactos à Saúde e Licenciamento
Ambiental”, contemplando a Biodiversidade no contexto da Saúde.
Obs: As atividades do componente 3 foram realizadas com recursos de contrapartida
financeira do DSAST/MS.

Projeto: Fortalecimento do Programa
Biodiversidade e Saúde – Saúde Ambiental.
Atividade 2 : Realizar reuniões para elaboração dos procedimentos
técnicos sobre avaliação de impactos à saúde
 Realizadas 02 (duas) reuniões para discussão de iniciativas para o
fortalecimento do componente saúde no licenciamento ambiental de
empreendimentos com a adaptação da metodologia de avaliação de
impacto à saúde no país.
Atividade 3: Fazer levantamento de iniciativas realizadas pelo setor saúde
nas UF’s relacionando saúde e biodiversidade
 Elaboração de Documento Técnico contendo estratégias da área de saúde
para fortalecimento de ações em processos de licenciamento ambiental,
nas esferas municipais e estaduais.
Atividade 4: Elaborar material informativo e instrucional para divulgação e
disseminação do tema saúde e biodiversidade
 Em elaboração

Planejado – Executado-Comprometido
NOVEMBRO – 2010
GEF
Beneficiário

GEF
POA 2010

MS

Beneficiário

693.540,00

*CP
2009/ 2010

GEF
TOTAL
Executado
2010

TOTAL
Comprometido
DEZ/2010

188.388,00
*CP- TOTAL
Executado
2009/2010

377.336,00
GEF

GEF- TOTAL

% TOTAL

565.724,00

81,57

CP - TOTAL
TOTAL
Comprometido
DEZ/2010

% TOTAL

MS

5.741.880,00

5.123.128,00

618.752,00

5.741.880,00

100,00

TOTAL MS

6.435.420,00

5.311.516,00

996.088,00

6.307.604,00

98,01

*Recursos de contrapartida comprovados durante a 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental (realizada em dez/2009)
pelo MS.

Dificuldades encontradas
Intra-institucional
 Ausência da equipe técnica que concebeu o Projeto
dificultou a realização das atividades;
 Greves:Ministério do Meio Ambiente e CAIXA;
 Equipe técnica reduzida para a execução das atividades do
Probio II no Ministério da Saúde;
 Não indicação do pregoeiro para compor a Comissão de
Licitação do Projeto;
 Morosidade nos procedimentos administrativos no MS;
 Dificuldade em instalar o Sistema SIGMA/MMA,
ocasionando atrasos nos lançamentos de dados do Projeto;

Dificuldades encontradas
(Cont.)
 Indisponibilidade de tempo dos técnicos da UCP/MMA para
atender as solicitações do MS;
 Morosidade nos fluxos e procedimentos entre MS/UCP –
MMA/CEF;
 Atraso no funcionamento para utilização do Sistema
Cérebro/FUNBIO – ferramenta automática a ser utilizada para
facilitar a gestão dos subprojetos do Probio II.
 Não houve previsão de recursos suficiente para o
desenvolvimento do subprojeto de Vigilância Sanitária – Estudo
de espécies exóticas patogênicos em Portos brasileiros

Propostas de solução
 Intrainstitucional
 Composição de equipe de apoio administrativo para atuar nos processos
de aquisições : passagens aéreas, diárias, material de consumo ; etc.
 Realizar treinamento de pessoal sobre procedimentos administrativos
básicos para montagem e tramitação de processos;
 Estabelecer o fluxo de procedimentos administrativos e operacionais para a
execução física e financeira referente as atividades do Probio II;
 Promover e coordenar ações visando maior participação dos integrantes do
Probio II no MS;
 Interinstitucional
 Promover a articulação interinstitucional com os demais parceiros do
PROBIO II;
 O MS deverá negociar durante a Missão de Revisão de Meio Termo a
captação de recursos que possibilite a realização dos seus Projetos;
 A UCP/MMA - Ministrar treinamentos conforme definido no Acordo sobre:





a execução financeira ;
As aquisições financiadas pelo Banco Mundial ;
A Seleção e contratação de consultores pelo BM;
Fornecer a legislação necessária para a correta utilização dos recursos;

 A UCP/MMA deve fazer um acompanhamento mais efetivo
desenvolvimento dos subprojetos junto ao Ministério da Saúde/MS;

do

Estrutura de Gestão do Probio II/MS
Equipe Técnica do PROBIO II/MS
• Lucely de Oliveira Gonçalves - Gerente do PROBIO II/MS
• Adriana Moutinho Amorim – Consultora Técnica PROBIO II/MS
• Dilma Menezes – Consultora Financeira PROBIO II/MS
Comissão de Coordenação de Projeto – CCP
Representantes do Ministério da Saúde-MS:
•
•

Guilherme Franco Netto
Daniela Buosi Rohlfs

Agradeço a atenção !

Lucely Gonçalves
3213-8457
probio_ms@saude.gov.br

