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• Ocorrência em 

24/03/2009

• Notícia:

- Jornal televisivo das 7:00hs

- Sirenes do corpo de bombeiros pela cidade

- Sites de Notícias

• Confirmação da Ocorrência:

-Comandante dos Bombeiros

- Defesa Civil



Localização da Ocorrência

e identificação da Empresa
- Periferia 

- Margeado pela Rodovia dos Imigrantes

Identificação da substância química 
- Pelas características das explosões parecia solvente



-CNAE 4789-0-99 

- atividade de distribuição, comercialização e importação no atacado 

e varejo de produtos de matéria prima destinados a limpeza na área 

residencial, industrial e automotivas, sendo sabões, detergentes e 

derivados
- Licença de Operação CETESB emitida 10/09/2008

- Alvará Corpo de Bombeiros válido até 23/09/11

- Sindicato dos Químicos: registro em outro endereço





• Alta densidade demográfica 
(Preocupação com isolamento da área)

• Grande declive
(Derretimento do asfalto e migração da pluma)







Alerta aos Serviços de Saúde (Públicos e Privados)

-UBS Reid e Ruyce

- Pronto Socorro Municipal

- Hospitais (Municipal/ Estadual/ Privado)

- Centro de Toxicologia de Referência 

FIE

INTOXICAÇÃO EXÓGENA

SAMU

-Verificar o fluxo de atendimento

e registro das ocorrências
Montagem de local para assistência imediata)

Levantamento de dados importantes sobre a empresa



Alerta às autoridades
Secretaria de Saúde

GVE

GVS

Definição do responsável pela comunicação com a imprensa
(Evitar múltiplas fontes de informação – Coordenação da Vigilância à Saúde)

Definição da equipe técnica para o diagnóstico da situação no local
(Constituído grupo para visita a campo durante a ocorrência)

Contato contínuo 

CETESB

Defesa Civil

Corpo de Bombeiros

Secretaria de Meio Ambiente

SANED (Empresa de Saneamento Municipal)

Sindicato dos Químicos

COMGÁS



Interdição de 18 casas

Cestas Básicas

Auxílio Aluguel

Situação atual:

2 famílias estão recebendo auxílio aluguel

1 casa será demolida

Os donos estão foragidos



1.247 tambores de 200 litros vazios

375 tambores de 200 litros cheios ou contendo algum produto

06 tambores de 20 litros vazios

34.000 litros de resíduo “líquido” aproximadamente

74 toneladas de resíduo “sólido”

04 cilindros de GLP 20 Kg

01 botijão de GLP 13 Kg

RESÍDUOS 

Prefeitura contrata empresa 

cadastrada pela CETESB para o destino de resíduos 

VISITA TÉCNICA CONJUNTA CVS E GVS VII – Profissionais da prefeitura encontrados 

manipulando os resíduos – NÃO DEVERIAM ESTAR MANIPULANDO





Elaboração de Relatório para acompanhamento do caso

Definição da Unidade Básica de Saúde do 

Jd. Ruyce para o acompanhamento  da população
PSF

Preenchimento de Ficha de Notificação do evento

CIEVS - MS MMA

Informações

diferentes

Necessidade de elaborar

ficha de notificação e  Investigação

para casos de acidentes

Proposta entregue a SAMA



Levantamento dos atendimentos realizados 

11 casos de intoxicações

5 casos de “crises nervosas”

2 casos de ferimentos em membros inferiores devido queda

1 caso de convulsão

1 caso de queimadura (bombeiro)

Levantamento do quantitativo de pessoas da área e queixas de saúde

Agentes Comunitários de Saúde e

Agentes Controle da Dengue



Levantamento dos poços de água do entorno

- EPI INFO

- 25 poços (15 ativos)

- 100% localizados em residências

- Uso para lavagem de ambientes

- Notificação para o não uso

100% - rede pública

DIFICULDADES PARA  ANÁLISE DA ÁGUA 

IAL sem instrumentalização



Levantamento dos agentes químicos – listagem encontrada no escritório 

da empresa que não pegou fogo

-Anedrito Ftálico

-Peróxido 200 volume 50%

-Monoetanolamina (MEA)

-Glicerina USP

-Fenol Cristal

-Óleo Mineral USP

-Águarraz S/C

-Isobutanol

-Aguarraz Sobrax

-AB-9

-Dietileno glicol (DEG)

-Acetato Vinila

-Ácido Sulfônico 96%

-Etil Glicol

-Acetona

- DOP

- MDI 143L

- Novasec 12%

- Monoetileno Glicol (MEG)

- Butanol

- Xilol

- Toluol

- DIBP

- Dietanolamina (DEA)

- Lauril Eter Sufatos

- Hexano

- Acetato de Butila

- Poliol 30/40

- Isoparafina 1721

- Isoparafina 1315

- Oleína

- Isopropanol (IPA)

- Butil

- Metanol

- Octanol

- Metilglicol

- Acetato de Etila

- Aditivo

- MEK

- estireno

- MMA

- Sorbitol

- Potassa Caústica

-Renex 60%

- Renex 120%

- Renex 200%

- Metil de Glicol

44 substâncias comercializadas principalmente Acetona /  Álcool / Solventes

Suspeita de envolvimento com atividade ilícitas

Processo tramita em segredo de justiça





Acompanhamento da população

-2 famílias recebendo auxílio 

- Reforma das casas realizada pelos moradores 

-Casos doenças no período pós evento (respiratórios e dermatológicos)

Localização das empresas com atividades no ramo químico

- Georreferenciamento das empresas

com atividades químicas 

(cadastro mobiliário)

- Maioria não é objeto de fiscalização da

Vigilância devido a caracterização da 

atividade

O PROBLEMA EXISTE:

COMO ATUAR?



- Participação no Grupo Técnico do CVS – SAMA

- Discussão sobre o papel da saúde nestas situações

- Elaboração de Fluxos

- Elaboração de Instrumento de notificação/investigação

- Discussão sobre dificuldades 

ARTICULAÇÃO COM A 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



CANAL DE COMUNICAÇÃO

-Sindicato dos Químicos elaborou um Projeto de Lei

- Aprovado por unanimidade

- Institui um canal de comunicação entre a população e

As autoridades locais

- Telefone: 199 (Defesa Civil)

Durante a investigação verificou-se que os moradores

Perceberam mudanças na dinâmica da empresa

(Ex. descarregamentos noturnos), mas não 

comunicaram as autoridades

- Convite ao Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde 

para participar do COMDEC

(Conselho Municipal de Defesa Civil)





- Equipe mínima para o Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde

- Efetiva constituição do GT Ambiental

- Organização interinstitucional para a atuação 

- Discussão sobre o papel da Saúde neste tipo de ocorrência

- Melhorar a estratégia de visita a campo durante o evento

- Discussão sobre a construção de instrumentos 

(Ficha de Notificação e Investigação, Banco de dados)

- Análise da água



Ester Dainovskas – Coordenadora da Vigilância à Saúde

Flávia Corrallo – Vigilância Ambiental em Saúde

Carlos Everardo – Vigilância Sanitária

Tatiana Mennucci – Vigilância Sanitária

Arlindo Silva – Saúde do Trabalhador

Wilson Barbosa – Saúde do Trabalhador

Dejanira Moysés - Centro de Controle de Zoonoses

Michelle Macedo – Centro de Controle de Zoonoses

Washington Ribeiro – Centro de Controle de Zoonoses

Agentes de Vigilância à Saúde (Ana Paula, Maria da Conceição/Fabiana e Rosângela)



Prefeitura do Município de Diadema

Secretaria de Saúde

Coordenadoria de Vigilância à Saúde

Serviço de Epidemiologia e Controle de Doenças

Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde

Email: vigilancia.ambiental@diadema.sp.gov.br

Telefone: 4043-8217 (Núcleo  de Vigilância Ambiental) - 4043-8235 / 8204 (Epidemiologia)

mailto:vigilancia.ambiental@diadema.sp.gov.br

