AVALIAÇÃO DE IMPACTO EM SAÚDE (AIS) – CONCEITOS E APLICAÇÕES
MINISTRANTE: Simone Georges El Khouri Miraglia e Karina Camasmie Abe

1. OBJETIVOS:
Conceituar a metodologia de Avaliação de Impacto em Saúde (AIS), desenvolvida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Apresentar seu histórico e definição, introduzir
e caracterizar seus procedimentos metodológicos básicos e sua disseminação pelo
mundo e no Brasil. Adicionalmente, será objetivo desse curso apresentar as principais
instituições nacionais e internacionais que utilizam ou recomendam a AIS e apresentar
as publicações científicas de referência no tema. Aplicação de um estudo de caso
prático (realizado em grupos).
2. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA DO CURSO:
A metodologia AIS é largamente utilizada nos países desenvolvidos, entretanto, no
Brasil é uma ferramenta introduzida recentemente. Essa metodologia está associada
aos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), entretanto, aprofunda-se nos efeitos à saúde,
considerando os determinantes em saúde envolvidos. A AIS não se limita somente ao
EIA, sendo possível sua condução em projetos de pequeno, médio e grande porte, além
de políticas públicas. No entanto, uma limitação para sua maior divulgação e aplicação
é a falta de profissionais capacitados, justificando a relevância desse curso.
3. PÚBLICO-ALVO:
Graduandos, pós-graduandos e profissionais que trabalham e pesquisam impactos
ambientais e suas interfaces com os impactos em saúde.
4. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO (FORMAÇÃO/CONHECIMENTOS PRÉVIOS):
A formação dos interessados em realizar o curso é diversa, podendo ser das áreas de
exatas, humanas, biológicas e saúde. Entretanto é requerido conhecimento básico em
EIA.
5. NÚMERO MÍNIMO E MÁXIMO DE PARTICIPANTES:
Mínimo de 8 e não há número máximo participantes;
6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Horário
8:30 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 - 12:30
12:30 – 13:30

Atividade
Conceitos iniciais, histórico da AIS, determinantes em saúde, guias de
referência.
Intervalo
Etapas metodológicas e exemplos.
Almoço

13:30 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 18:00

Estudo de caso (instruções aos grupos e tempo para discussão e
confecção).
Intervalo
Estudo de caso (consolidação e apresentação para discussão).

7. MINISTRANTES:
Simone Georges El Khouri Miraglia: Professora e Pesquisadora da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP). Coordena o Laboratório de Economia, Saúde e
Poluição Ambiental (LESPA). É engenheira, graduada e mestre pela Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo (Poli-USP), tem doutorado e pós-doutorado pela
Faculdade de Medicina da USP (FM-USP) onde escreveu tese sobre custos ambientais
e de saúde devido à poluição atmosférica em São Paulo. Tem conduzido estudos sobre
Avaliação de Impacto à Saúde (AIS) e valoração econômica ambiental dos impactos da
poluição na saúde. Tem experiência na área de Gestão Ambiental, com ênfase em
Economia Ambiental, Poluição Atmosférica, Valoração Econômica Ambiental, Avaliação
de Impacto em Saúde (AIS), Sustentabilidade e Saúde Ambiental.
E-mail: miraglia@terra.com.br
Tel: (011) 99164-9478
Karina Camasmie Abe: Possui doutorado em Gestão em Saúde pela Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP), mestrado na área de Psicobiologia (2008) e
graduação em Biomedicina, pela mesma Universidade (2005). Concluiu, em 2014, o
MBA em Administração em Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas FGV/SP. Tem experiência na área de Gestão em Saúde, com ênfase em Avaliação de
Impacto à Saúde (AIS), Políticas Públicas, Epidemiologia, Poluição Atmosférica e Saúde
Coletiva. Atualmente, é pesquisadora no Laboratório de Economia, Saúde e Poluição
Ambiental, na área de Gestão e Poluição Ambiental da UNIFESP, é consultora da
Organização Pan Americana de Saúde (OPAS/OMS) junto ao Ministério da Saúde, em
Brasília, onde atua na área de impactos à saúde na área de agrotóxicos e meio
ambiente. Adicionalmente, é assessora da pós-graduação na Universidade Cruzeiro do
Sul, em São Paulo. Lançou em 2017, juntamente com a Profa Dra Simone Miraglia, um
livro intitulado "Avaliação de Impacto em Saúde: coletânea de casos no Brasil" (ISBN
978-85-69177-06-7). Além dessa publicação, possui artigos científicos publicados em
revistas nacionais e internacionais no tema de Gestão e Impactos em Saúde.
Email: karina.camasmie@gmail.com
Tel: (011) 98101-7788

