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REUNIÃO GT SUSTENTABILIDADE E SAÚDE (GT SAÙDE) – 2 

ASSUNTO: 2ª Reunião do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e Saúde do Comitê 
Municipal de Mudança do Clima e Ecoeconomia.  
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – 10º andar – Paraíso (SVMA) 
DATA: 26/05/2010 – Das 9:00 às 12:00 horas  
 

PRESENTES: 

Angela Maria Branco ( T ) - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA  - Coordenadora 

Laiz  Rodrigues Gonçalves Landi ( S ) – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU  

Rubia Kuno ( T ) Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 

Fábio Luiz Teixeira Gonçalves ( S ) Universidade de São Paulo - USP 

 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 

Clarice Umberlino de Freitas ( S ) – Secretaria Municipal da Saúde - SMS 

Ronaldo Malheiros Figueira ( T ) – Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU – Defesa Civil 

Maria de Fátima Andrade ( T ) Universidade de São Paulo – USP 

 

(T) Titular; (S) Suplente.  

ITENS DA PAUTA 

 

1) Informes e apresentação, pela coordenadora do grupo, sobre a participação na 

reunião do Comitê Municipal e na reunião do GT Sustentabilidade e Transporte; 

2) Apresentação, pela representante da Secretaria Municipal de Saúde, do 

documento “Avaliação preliminar e proposta de medidas mitigadoras sobre os efeitos à 

saúde decorrentes da poluição do ar e do clima” e posterior discussão; 

3) Apresentação, pela representante da Universidade de São Paulo, de um glossário 

empregado na área acadêmica sobre o tema Mudanças Climáticas e Saúde e posterior 

encaminhamento; 

4) Outros assuntos. 

 

ATA 

ITEM 1) Informes e apresentação, pela coordenadora do grupo, sobre a 

participação na reunião do Comitê Municipal e na reunião do GT Sustentabilidade 

e Transporte.  
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Informado pela coordenadora Angela (SVMA) que houve uma reunião do  Comitê de 

Mudanças Climáticas, no último dia 20/05, onde foi apresentada uma síntese da 1ª 

reunião do grupo GT Saúde e dos demais GTs. A apresentação, em power point, foi 

também exibida e discutida na segunda reunião do grupo, considerando a presença de 

representantes do GT que não haviam participado da primeira reunião. 

Foi destacada a necessidade de inteiração com os demais GTs, devido a interface da 

saúde com as demais áreas e a possibilidade de padronização na elaboração das 

propostas que serão encaminhadas ao Comitê.  

A coordenadora também relatou a sua participação na reunião do GT Transporte,  

ocorrida no último dia 24/05, como observadora.  

Foi informado que o documento, pauta da reunião, foi encaminhado para os integrantes 

do grupo que informaram um e-mail compatível para o seu recebimento. 

Laiz Landi (SMDU) informou que poderá ser criado um endereço no site do Comitê para 

os GTs, porém, os integrantes dos grupos terão que criar um e-mail específico para a 

comunicação. Todos serão informados sobre os procedimentos necessários, quando a 

ferramenta estiver disponível. 

ÍTEM 2) Apresentação, pela representante da Secretaria Municipal de Saúde, do 

documento “Avaliação preliminar e proposta de medidas mitigadoras sobre os 

efeitos à saúde decorrentes da poluição do ar e do clima” e posterior discussão.  

O documento não foi apresentado devido à ausência das representantes da SMS, 

porém, o documento foi discutido entre os componentes do GT que o haviam recebido, 

adiantando que: 

a) O GT Saúde desconhece o encaminhamento dado ao documento e a 

implementação das propostas nele contidas;  

b) O documento traz contribuições e sugere ações, cuja implementação, podem ser 

ratificadas pelo GT; 

c) O GT irá aguardar informações sobre o andamento das ações propostas para 

analisar se poderá inseri-las em seu Plano de Trabalho. 

Algumas questões relativas aos procedimentos que poderão ser adotados frente ao 

cenário de mudanças climáticas foram discutidas pelo grupo, como as contribuições 

dadas pelo Prof. Fábio Gonçalves (USP):  



                            GRUPO DE TRABALHO SUSTENTABILIDADE E SAÚDE 

                             COMITÊ MUNICIPAL DE MUDANÇA DO CLIMA E ECOECONOMIA    

 

 3 

1- UR em SP: a umidade relativa em SP é bastante elevada, mesmo nos meses secos 

de inverno, sendo a UR média  mínima de ambientes internos nos nossos estudos 

(meus e da FSP) ao redor de 65% e a máxima de 85%. Como o conforto vai até 70%, 

seria uma temeridade introduzir mais água em um sistema (casa) já saturada, criando 

ácaros, fungos e bactérias. UR abaixo de 30% ocorrem em ambientes externos, por 

curtos períodos do ano, e somente em alguns dias, aonde se recomenda hidratação, 

cremes, soro nasal, etc. Raramente ambientes internos atingem valores abaixo de 30%. 

2- Telhados brancos: Irá conversar com o colega, Prof. Edmilson, sobre a 

possibilidade de simular a cidade com diferente albedo. 

3- Carros brancos: Trocar a cor dos táxis para incentivar a compra de carros brancos 

pela população, pois esses utilizariam menos o ar condicionado!; 

Implementar políticas educacionais sobre o uso do automóvel e contra o ato de jogar o 

lixo para fora de meios de transporte, além dos incentivos tradicionais para o uso de 

transporte público, etc. 

4- Ocupação do solo: Cumprimento da legislação sobre índice de área permeável em 

terrenos edificados. 

ITEM 3) Apresentação, pela representante da Universidade de São Paulo, de um 

glossário empregado na área acadêmica sobre o tema Mudanças Climáticas e 

Saúde e posterior encaminhamento. 

A Profª. Maria de Fátima (USP) informou sobre um impedimento para comparecer à 

reunião e solicitou que a apresentação do glossário fosse transferida para a próxima 

reunião.  

ITEM 4) Outros assuntos.  

A representante Rubia Kuno (CETESB), indicou no site da CETESB o link:  

http://homologa.ambiente.sp.gov.br/proclima/publicacoes/publicacoes.asp, onde estão 

disponíveis diversas publicações sobre o tema e sugere que o grupo se intere de seus 

conteúdos, por trazerem contribuições de diversos órgãos sobre a temática saúde e 

mudanças do clima. 

Também sugeriu o nome do Prof. Nelson Gouveia, da Faculdade de Medicina da USP, 

para uma apresentação ao grupo sobre implicações na saúde frente ao advento das 

mudanças climáticas. O Professor será contatado para se verificar sua disponibilidade 

de comparecimento. 
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A coordenadora do GT informou que Ana Carolina (ICLEI) sugeriu uma apresentação 

do PAVS – Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis da Prefeitura de São Paulo, que 

focou a capacitação de gestores na área da saúde. 

A coordenadora observou que o grupo é relativamente pequeno e que é necessária a 

participação do titular ou do suplente para o bom andamento dos trabalhos, e que a 

Secretaria de Educação não indicou um suplente. Laiz Landi (SMDU) informou que irá 

solicitar à SME a indicação de um nome para suplente. Informou, ainda, que alterações 

nas portarias de nomeação só serão efetuadas dentro de alguns meses, e que poderão 

ser indicados nomes de pessoas que estejam contribuindo com os trabalhos. 

A terceira reunião do grupo foi agendada para o dia 16 de junho, as 9:00 horas, na sede 

da SVMA. Não havendo mais nada a ser destacado, assinam a presente ata os 

integrantes do Grupo de Trabalho Sustentabilidade e Saúde que participaram da 

reunião: 

Angela Maria Branco .......................................................................................................... 

Laiz  Rodrigues Gonçalves Landi ...................................................................................... 

Rubia Kuno......................................................................................................................... 

Fábio Luiz Teixeira Gonçalves........................................................................................... 
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