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3APRESENTAÇÃO

Essa Cartilha é sobre áreas contaminadas. 
Você sabe o que é isso? E qual é a importância? 

No Brasil, muitas pessoas estão vivendo 
próximo a elas sem saber. São vários os tipos de 
contaminantes provocando ou podendo provocar 
muitos problemas à saúde. É preciso conhecê-los!
Ao longo dessa cartilha, muitas informações importantes 
serão disponibilizadas para você. Leia atentamente. 
Existem muitos órgãos públicos e associações que 
estão ao seu lado. Você precisa ter acesso a eles.

Boa leitura!
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Área contaminada é um local que recebeu, em algum momento, 
uma ou várias substâncias provenientes de resíduos químicos 

industriais, de outras áreas contaminadas, produtos biológicos 
provenientes de hospitais, material radioativo, lixo urbano, além de 
muitos outros. Essas substâncias acumuladas, visíveis ou não, presentes 
no solo, água ou ar irão, sem que você perceba, entrar em contato com 

as pessoas ou animais e poderão provocar doenças graves.

O QUE É UMA ÁREA CONTAMINADA ?4
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O                                                                agente tóxico é um elemento que pode 
alterar a forma normal de funcionamento 
do organismo e provocar doenças. 

O QUE É AGENTE TÓXICO ?



Morando em área contaminada e cuidando da saúde

6 O QUE É ROTA DE EXPOSIÇÃO ?

O contato com o agente tóxico pode ser por 
inalação, contato com a pele e pela boca, 

diretamente ou através de alimentos produzidos na 
mesma área, sejam eles plantados ou animais que por 
ali vivem. O contaminante pode ser muito tóxico e 
provocar consequências quase que imediatas. Outra 
situação, para o aparecimento dos efeitos tóxicos será 
necessário contato constante e por mais tempo. A 
intoxicação pode acontecer com qualquer um, porém 
as grávidas, crianças, idosos e quem tem doenças 

crônicas são mais vulneráveis.
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8 O QUE SÃO VIAS DE EXPOSIÇÃO ?

Além disso, você poderá estar exposto por mais de uma via, como, 
por exemplo, ao usar água contaminada para tomar banho e fazer sua 

comida. A contaminação será pela pele e pela boca.

Exposição via oral ou digestiva: É 
quando o contaminante é ingerido 
diretamente por meio da água retirada 
do próprio ambiente, seja vindo do poço 
ou de cisternas; dos alimentos de origem 
animal, incluindo carnes, peixes, frutos 
do mar, leite e ovos; e vegetais cultivados 
em áreas contaminadas ou irrigados com 
água contaminada.

Exposição via respiratória ou 
por inalação: A intoxicação pode 
estar no ar que vem das chaminés 
das fábricas ou dos gases que vêm 
diretamente do solo contaminado.
Normalmente, o contaminante 
tem cheiro, mas nem sempre!

Exposição via epidérmica ou 
cutânea: O agente tóxico pode 
entrar no organismo por essa via 
quando se mantém contato com 
o solo, com a água do local ao se 
lavar ou banhando-se em riachos 
e córregos contaminados.
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A exposição da pessoa pode ocorrer dentro e fora de casa:
• Dentro de casa (produtos de higiene e limpeza, pinturas, 

pesticidas)
• Fora de casa (contaminantes ambientais)

A exposição humana pode ser:
• Aguda (menos de 24 horas)

• Crônica (mais de tres meses)

COMO OCORRE A EXPOSIÇÃO E DURAÇÃO? 
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10 MORANDO EM UMA ÁREA CONTAMINADA, VOU TER UMA 
DOENÇA GRAVE?

Para que uma pessoa seja considerada 
contaminada por determinada substância 

tóxica é preciso que haja uma rota de exposição 
completa, como mostra a figura abaixo.
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A responsabilidade é de quem a gerou (indústria, comércio, 
residência, entre outras possiveis fontes de contaminantes). Nessa 

condição, a entidade se torna responsável por todos os estudos para 
se determinar o grau da contaminação, o efeito na saúde e a busca de 

soluções. 

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE PELA CONTAMINAÇÃO 
DE UMA ÁREA CONTAMINADA ?
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12 QUAL O PAPEL DO ORGÃO AMBIENTAL E DE SAÚDE NAS 
ÁREAS CONTAMINADAS ?

Ao órgão ambiental caberá o cadastro da área contaminada e 
informar, obrigatoriamente, os órgãos da saúde. Conjuntamente, 

os responsáveis pelo ambiente e pela saúde deverão propor ações 
que visem controlar o dano ao ambiente e o risco de contaminação 
às pessoas. Ao Sistema Único da Saúde cabe avaliar, diagnosticar e 

tratar o agravo à saúde da melhor maneira possivel.
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A Secretaria de Estado da Saúde tem um programa de  Vigilância 
em Saúde relacionado à população exposta a solo contaminado. 

O programa é denominado Vigilância em Saúde de População 
Exposta à Solo Contaminado - VIGISOLO. 

Para isso, algumas ações são realizadas:

• Identifi car e priorizar 
áreas com populações 

expostas a solo 
contaminado;

• Levantar a População 
sob Risco de Exposição;
• Acompanhar a saúde 

da população;
• Coordenar e estimular 
ações intra-setoriais;

• Articular com os 
órgãos ambientais, 

entre outros;
• Capacitar profi ssionais 

da área;
• Informar a sociedade 

sobre os riscos de 
exposição humana a solo 

contaminado;

QUAL O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE RELACIONA-
DA À POPULAÇÃO EXPOSTA À ÁREA CONTAMINADA ?
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Vamos brincar, 
pessoal!

Complete 

o quadro
1 ......... Respiratórias
2 ......... de Exposição
3 Via de exposição cutãnea
4 Um dos 4 compartimentos ambientais
5 Vigilância em Saúde (sigla)
6 Elementos prejudiciais à saúde
7 Alterações provocadas no meio ambiente
8 Via de exposição respiratória
9  Via de transmissão (sigla)
10 A exposição humana pode ser crônica ou...
11 Pessoas que vivem no mesmo bairro ou cidade
12 Resíduo industrial, comercial ou urbano
13 Protegem o interior do corpo
14 Bom estado físico, mental e social
15 Nome dado à nossa pele
16 Indivíduos que vivem num mesmo ambiente
17  Sistema Único de Saúde

SAÚDE - LIXO - RESIDUOS - INALALAÇÃO - 
CONTATO - VIGISOLO - INGESTÃO - SUS

Respostas:vias-rota-pele-água-vigisolo-tóxicos-
poluição-inalação-vt-aguda-comunidade-lixo-
membranas-saúde-epiderme-população-sus.
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