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   Secretaria de Saúde, Fiocruz e 
Representantes  de  Moradores 
se reúnem em Volta Redonda 

Os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz Maria 
de Fátima Moreira, Gideon Borges e Marta 
Magalhães estiveram reunidos no dia 17 de maio de 
2017 com a Secretária de Saúde Marcia Cury, 
técnicos da Secretaria Municipal e Representantes 
da comissão de moradores de Volta Grande 
Elisabeth, Carlos Renato e Silvio. O objetivo do 
encontro foi definir os próximos passos do Projeto  
Volta Grande que investiga as condições de saúde 
da população do bairro. Na ocasião, foram tratados 
diversos assuntos: o primeiro foi a compra do 
material de laboratório, pela Prefeitura, para que a 
Fiocruz possa realizar as análises do material 
coletado no ar, poeira e água. A Secretária de Saúde 
informou que alguns produtos já foram adquiridos, 
enquanto outros ainda estão sendo cotados; 2 - 
também foi acordado entre os participantes, a 
criação de um grupo para realizar ações de saúde 
(vigilância) junto à população. Além disso, esse 
grupo desenvolverá ações educativas em Volta 
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Projeto Volta 
Grande 

O projeto Volta Grande é uma 
parceria entre a Fundação 
Oswaldo Cruz e a Prefeitura de 
Volta Redonda. O objetivo é 
avaliar o impacto de resíduos 
industriais à saúde da 
população residente no 
condomínio de Volta Grande 
IV que foi construído em área 
adjacente ao depósito de 
resíduos industriais da CSN. 
Essa avaliação ocorrerá por 
meio da determinação da 
concentração de diferentes 
substâncias químicas no ar e 
água dos poços, bem como 
fluidos biológicos (sangue e 
urina). Também serão feitas 
avaliação clínica e percepção 
do risco na população exposta 
e a caracterização de seus 
hábitos alimentares. Oficinas 
de educação em saúde-
trabalho-ambiente também 
serão realizadas para 
discussão dos resultados da 
pesquisa e construção de 
estratégias de monitoramento. 
As coletas de poeira, água e 
poeira serão realizadas por 
técnicos da Fiocruz. Já a 
avaliação clínica, nutricional e 
exames de sangue e urina na 
população serão feitas por 
técnicos da Secretaria 
Municipal de Saúde. Os 
resultados serão entregues 
individualmente aos 
participantes da pesquisa, ao 
final da pesquisa. 
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Grande para orientar as pessoas sobre os riscos de 
contaminação. Esse grupo será composto por 
representantes da população, técnicos da área em 
saúde (Vigilância Epidemiológica, Ambiental) e 
Saúde do Trabalhador), profissionais da unidade de 
saúde de Volta Grande, além de outros parceiros 
indicados pela própria comissão. Os pesquisadores 
da Fiocruz se comprometeram em oferecer cursos 
de capacitação para o grupo; o terceiro assunto 
tratado foi a finalidade e periodicidade de 
publicação do boletim informativo. O objetivo é 
divulgar para a população de Volta Grande os 
passos e etapas do projeto, e a publicação será 
trimestral, a ser feita nos meios de comunicação da 
Prefeitura e da comunidade local. No entanto, será 
divulgada semanalmente pela Prefeitura notícias 
curtas sobre o andamento do projeto. O texto do 
informativo será feito pela Fiocruz, a partir das 
informações enviadas pelos técnicos da Secretaria 
de Saúde sobre as ações do projeto; o quarto ponto 
discutido foi a participação dos moradores das casas 
sorteadas que deverão comparecer à unidade de 
saúde do bairro para coleta de sangue, urina e 
responder ao questionário clinico e nutricional. 
Segundo os técnicos de saúde, alguns moradores 
recusaram-se a participar e outros agendaram visitas 
e não compareceram. Contudo, a maior parte dos 
moradores sorteados está part ic ipando e 
contribuindo para o bom andamento do projeto. 

Agenda - Fique Atento! 
Julho e Agosto 
Nesses meses, pesquisadores da Fiocruz estarão em Volta 
Grande para mais uma etapa de coleta de ar, água e poeira. 
No entanto, essas coletas dependem das chuvas, pois, para 
garantir qualidade dos resultados, principalmente das 
amostras retiradas do ar, é necessário pelo menos três dias 
ininterruptos sem chuva. E as coletas de sangue e urina 
continuarão a ser feitas normalmente na unidade de saúde 
local. 
Também participarão com a Secretária de Municipal de 
Saúde de um programa de rádio, em Volta Grande, para 
informar à população sobre o projeto de pesquisa e 
esclarecer dúvidas. A data será amplamente divulgada.   

Fiquem atentos às datas que serão divulgadas pela 
Secretaria de Saúde!
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Pesquisadores da 
Fiocruz realizam 
coletas em Volta 

Grande  

Pesquisadores da Fiocruz 
estiveram em Volta Grande, 
no último 18 de maio, para 
fazer coleta de ar, água e 
poeira. Desta vez,  
diferentemente de outras 
etapas, a equipe realizou todo 
processo em um mesmo dia 
porque o Projeto ainda não 
dispõe de recursos financeiros 
suficientes para custear a 
estadia da equipe na cidade. 
No ano de 2016, foi feita uma 
coleta semelhante e que 
serviu de teste para as 
próximas etapas do projeto. 
Verificadas todas as condições 
válidas nessa etapa teste, 
procedeu-se a coleta que será 
de fato considerada para 
investigação das condições 
de saúde da população. Ainda 
serão feitas mais duas coletas 
nos próximos meses. Coletar 
essas amostras, em tempos 
diferentes, é fundamental para 
se compreender a qualidade 
ar e da água no bairro. Com 
isso, pode-se dizer quais 
riscos os resíduos 
depositados pela CSN no 
entorno podem oferecer à 
saúde das pessoas que 
residem em Volta Grande. 


