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Se é terrível demais
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For meu leito e perdão
Vou saber que valeu
Delirar e morrer de paixão
E assim, seja lá como for
Vai ter fim a infinita aflição
E o mundo vai ver uma flor
Brotar do impossível chão

Para que esse trabalho se concretizasse, foi
preciso, em um primeiro momento, acreditar
em um sonho impossível, para hoje ver uma
flor brotar desse chão!!!

RESUMO
No contexto da saúde o meio ambiente passou a ter importância a partir de novas reflexões
sobre os conceitos de saúde e de ambiente. Por algum tempo a saúde era vista sob a ótica da
doença, com uma noção predominantemente biológica, o ambiente pelo seu aspecto biofísico.
Essa dissertação surge a partir da compreensão do conceito de saúde no contexto atual e
refletindo sobre a interface com o ambiente para a promoção da saúde no cotidiano dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).
Portanto, esta pesquisa objetivou compreender, sob a ótica dos ACS, as implicações que a
relação saúde e ambiente promovem na sua prática profissional no Município de Juazeiro do
Norte – Cariri cearense. Conduzimos a pesquisa com o estudo do tipo exploratório, com
abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada no Município de Juazeiro do Norte – CE, no
período de setembro de 2012 a fevereiro de 2013, tendo como sujeitos os ACS das duas
Equipes da ESF do Bairro Parque Antônio Vieira, selecionadas a partir da aplicação de um
roteiro de escolha. Para a coleta de dados utilizamos um formulário sócio - demográfico e em
seguida a entrevista semiestruturada. Para complemento, outro procedimento utilizado foi o
de observação participante, a qual aconteceu a partir de visitas periódicas ao campo de
atuação dos ACS, com a construção do diário de campo. Para a análise do material coletado
utilizamos o método da análise de discurso. A partir da análise realizada do discurso contido
nas falas dos ACS e observação participante do local do estudo, concluímos que se faz
necessário no cenário de atuação dos ACS uma articulação mais efetiva da interface saúde e
ambiente com foco na visão positiva da saúde. Ou seja, conduzir as ações dos ACS para a
promoção da qualidade de vida da população procurando desfocar o que é evidente em seus
discursos hoje, a doença. Portanto, se faz necessário nesse contexto o fortalecimento de
Políticas Públicas voltadas para a educação permanente dos profissionais que atuam nessas
equipes da ESF/ACS, abordando a interface saúde e ambiente, bem como que favoreçam a
intersetorialidade e a atuação profissional voltadas para a qualidade de vida da população,
trazendo para o eixo norteador da reflexão aqui apresentada – a importância entre o saber e o
agir cotidiano dos ACS. Com os resultados dessa pesquisa pretendemos contribuir para o
fortalecimento das ações intersetoriais envolvendo as temáticas saúde e ambiente, tornando
mais evidente a importância desta relação para a promoção da saúde e assim efetivamente
fortalecer a qualidade de vida da população por eles assistida.
Palavras-chave: Saúde e Ambiente; Promoção da Saúde; Agentes Comunitários de Saúde;
Desenvolvimento Regional Sustentável; Políticas Públicas.

ABSTRACT
In the context of health the environment now has importance from new reflections on the
concepts of health and environment. For awhile health was seen from the perspective of the
disease, with a predominantly biological sense, the biophysical environment by their
appearance. This thesis comes from an understanding of the concept of health in the current
context and reflecting on the interface with the environment to health promotion in daily
Community Health Agents (CHA) teams in the Family Health Strategy (FHS). Therefore, this
research aimed to understand the perspective of the ACS, the implications of the relationship
between health and the environment promote their professional practice in the city of Juazeiro
do Norte - Ceará Cariri. We conduct research with an exploratory study with a qualitative
approach. The survey was conducted in the city of Juazeiro do Norte - CE, from September
2012 to February 2013, having as subject the ACS of the two teams FHS Barrio Parque
Antonio Vieira, selected from the application of a script of choice . To collect data we used a
form socio - demographic and then the semi-structured interview. For addition, another
procedure was used participant observation, which happened from regular visits to the field of
action of ACS, with the construction of a field journal. To analyze the collected data we use
the method of discourse analysis. From the analysis of the speech contained in the reports of
the ACS and participant observation study site, we conclude that it is necessary in the setting
of ACS performance of a joint interface more effective health and environment focusing on
positive view of health. Ie, drive the actions of ACS for the promotion of quality of life
looking blur which is evident in his speeches today, the disease. Therefore, it is necessary in
this context the strengthening of public policies aimed at continuing education for
professionals working in these teams FHS / ACS interface addressing health and environment
as well as to promote intersectoral and professional practice focused on quality of life
population, bringing to the guiding principle of reflection presented here - the importance
between knowing and acting of the ACS routine. With the results of this study aim to
contribute to the strengthening of intersectoral actions involving health and environmental
issues, making it clear the importance of this relationship to health promotion and thus
effectively strengthen the quality of life they assisted.
Keywords: Health and Environment, Health Promotion, Community Health Workers,
Sustainable Regional Development, Public Policy.
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1 INTRODUÇÃO
―Uma longa viagem começa com um único
passo.‖
Lao Tsé
No contexto da saúde o meio ambiente passou a ter importância a partir de novas
reflexões sobre o próprio conceito de saúde. Por algum tempo era vista sob a ótica da doença,
com uma noção predominantemente biológica. No processo de mudança do paradigma da
saúde, seu conceito sofreu algumas alterações e segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), em 1946, no seu Documento Original – Ata Fundação da OMS – a saúde passa a ser
compreendida como ―o completo bem-estar físico, mental e social e não a simples ausência de
doença.‖
Podemos citar ainda, no contexto nacional, que essas transformações conceituais
se fizeram mais fortemente presentes em movimentos como a VIII Conferência Nacional de
Saúde realizada no ano de 1986, onde foi divulgado um conceito ampliado de saúde
complementando aquele já definido pela OMS, o qual reconhece a ―saúde como sendo a
resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho,
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde.‖
Este conceito explicita claramente que o processo saúde-doença é um processo
social caracterizado pelas relações dos homens com a natureza (meio ambiente, espaço,
território) e com outros homens (através do trabalho e das relações sociais, culturais e
políticas) num determinado espaço geográfico e num determinado tempo histórico. A garantia
à saúde transcende, portanto, a esfera das atividades clínico-assistenciais e biológicas,
suscitando a necessidade de um novo olhar e um novo agir que dê conta da abrangência desse
processo (MOREIRA, 2007). Essa definição de saúde envolve reconhecer o ser humano como
um ser integral e a saúde como qualidade de vida.
Por outro lado, esse mesmo processo de construção conceitual tem passado a
noção de ambiente. Nesta, tem predominado o aspecto biofísico em detrimento ao aspecto
histórico e social do ambiente, e que essas dimensões vêm se fortalecendo em estudos
recentes. É o que confirma Tambellini & Câmara (1998) quando diz que a valorização do
componente social como dimensão importante na explicação deste processo facilitou a
entrada das Ciências Sociais, em termos teóricos e metodológicos, na área de Saúde Pública,
possibilitando a discussão de outras concepções do ambiente, principalmente vinculadas à
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noção de ―coletivo‖ com o enfrentamento teórico e ideológico e o debate com as categorias
―população‖ ou ―grupos populacionais‖ tradicionalmente adotadas pela Epidemiologia.
Apesar disso, ainda prevalecia uma visão de ambiente como externalidade ao sujeito, embora
já discutida e criticada nas próprias áreas que a adotavam.
Assim, segundo a Organização Mundial da Saúde a relação saúde e ambiente
incorpora todos os elementos, fatores e dimensões que potencialmente afetam a saúde,
incluindo, entre outros, desde a exposição a fatores específicos como substâncias químicas,
elementos biológicos ou situações que interferem no estado psíquico do indivíduo, até aqueles
relacionados aos aspectos negativos do desenvolvimento social e econômico dos países
(OPAS, 1990).
A reflexão que se faz é de como efetivamente articular essas ações, saúde e
ambiente, na vida cotidiana das pessoas? Nesse sentido, podemos observar que na estrutura
organizacional dos Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), os recursos
utilizados se baseiam em uma distribuição de Unidades de Saúde, chamadas de Básicas
(UBS), as quais devem organizar a Atenção Básica à Saúde através da implantação de
Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Pereira, Lacerda e Marques (2010) relatam
que essas equipes da ESF devem desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, atendendo indivíduos, famílias, comunidades no seu contexto socioambiental.
Nesse contexto, devemos compreender que a promoção da saúde na ESF deve ser
realizada pela equipe de maneira articulada, intersetorial e interdisciplinar de acordo com a
realidade ambiental da comunidade, visando um trabalho humanizado, democrático e
dinâmico para a promoção da qualidade de vida, e para a articulação da saúde e ambiente
procurando usar como estratégia a educação ambiental na conscientização dos cidadãos na
construção da saúde ambiental (PEREIRA et al, 2009).
De acordo com Brasil (1997), as equipes da ESF devem estar preparadas para:
conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas
características sociais, demográficas e epidemiológicas; identificar os problemas de saúde
prevalentes e situações de risco às quais a população está exposta; elaborar, com a
participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos determinantes do
processo saúde/doença; prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e
racionalizada à demanda organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de promoção à
saúde; resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e contrarreferência, os
principais problemas detectados; desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à
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melhoria do autocuidado dos indivíduos e promover ações intersetoriais para o enfrentamento
dos problemas identificados.
Estando os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) inseridos nessas equipes da
ESF, eles também assumem o papel de promover a saúde da população desenvolvendo
diversas atividades, dentre elas podemos citar: trabalhar com adscrição de famílias em base
geográfica definida, a microárea; orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis; acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos
sob sua responsabilidade; desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de
saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; desenvolver
atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde,
por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e
na comunidade (BRASIL, 2011).
Nesse sentido, as equipes da ESF, nelas incluídos os ACS, têm o desafio de
efetivar a promoção da saúde, e isso envolve a resolução de problemas que, em decorrência de
tamanha complexidade, permanecem e se desdobram na rotina de trabalho dos profissionais
envolvidos, exigindo, inevitável e necessariamente, um saber e um agir intersetorial, com a
participação da comunidade, muito além das possibilidades que o setor saúde sozinho oferece.
Realizar atividades que envolvam o ambiente, nele compreendido suas diferentes
dimensões, ainda é uma realidade fragmentada na rotina dos Profissionais da ESF, onde
Pereira et al. (2009) diz que às questões relacionadas ao meio ambiente, as equipes da ESF
ainda necessitam de formação específica e que o sistema de saúde precisa estar preparado
para desenvolver ações centradas na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente,
ficando explícita nessa afirmação a importância de espaços saudáveis para a promoção da
saúde e da qualidade de vida da população.
Necessitando para isso que esses profissionais envolvam a comunidade, e através
da sua atuação profissional com o conhecimento técnico-científico auxiliem na formação de
um pensamento crítico a partir da realidade da comunidade, procurando se basear em
conceitos atuais, que favoreçam um posicionamento participativo, a partir da capacitação e
conscientização da população local assistida, o que leva a acreditar que esse processo não é
somente viável, mas, sobretudo, um processo necessário para o desenvolvimento sustentável
de uma região.
Essas Equipes da ESF, responsáveis por desenvolver essas ações, são compostas
minimamente pelos seguintes profissionais: Médico, Enfermeiro, Dentista, Técnico de
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Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal e os Agentes Comunitários de Saúde, sendo estes o elo
entre a comunidade e a UBS, já que eles devem residir na área adscrita de atuação da Equipe.
A partir dessas reflexões se insere a proposta dessa dissertação, que se iniciou
permeada por diversas inquietações. Fazer parte do contexto da saúde, enquanto enfermeira
da ESF, ao longo desses últimos 10 anos, instigou a refletir sobre diversos aspectos da atuação
dos profissionais na Atenção Básica. O aspecto mais presente nessa observação foi a relação
saúde e ambiente, exatamente por se mostrar tão necessária e ao mesmo tempo ainda
insipiente no contexto de atuação profissional, e a compreensão dos desdobramentos dessa
temática na articulação local como ponto central para a promoção da saúde da população. A
experiência como enfermeira da assistência e posteriormente como gestora dessas equipes da
Atenção Básica, proporcionaram a percepção, mesmo que empiricamente, de quão frágeis são
essas ações desenvolvidas pelas equipes, e a maior indagação para a efetivação dessa
mudança, compreender o saber, trazendo o viés do conhecimento, da educação permanente e a
preparação desses profissionais para levá-los a um agir cotidiano, traduzindo em uma prática
profissional que proporcione e tenha o foco na mudança de percepção da comunidade para
uma busca voltada para a melhoria da qualidade de vida.
Levamos em consideração para a definição dessa temática, não somente a
relevância da articulação da saúde e do ambiente, mas o local onde a pesquisa foi
desenvolvida, qual seja o Município de Juazeiro do Norte - Cariri cearense, mais
especificamente na Equipe da ESF do Bairro Parque Antônio Vieira. O cariri apresentando
como uma de suas características marcantes as condições edafoclimáticas, que são das mais
favoráveis no estado do Ceará, graças à sua localização privilegiada, numa das áreas mais
úmidas e férteis dos vales de pé-de-serra da Chapada do Araripe. Refletindo a complexidade
da interação dos fatores naturais na região, encontram-se solos de baixa, média e alta
fertilidade natural. A caatinga e as serras são os dois elementos geográficos que mais
caracterizam os municípios do Vale Cariri. Também em relação à vegetação, a região
configura-se aparentemente homogênea, com exceção da Floresta Nacional do Araripe, que é
uma mata preservada, antiga e exuberante (BANCO DO NORDESTE, 2001).
Trabalhar a interface saúde e ambiente nessa região é mais que necessário, tendo
em vista a preservação das condições ecológicas locais e, sobretudo, a manutenção do
equilíbrio para uma efetiva contribuição para um desenvolvimento regional sustentável. Em
consequência disso não se pode separar a promoção da saúde do contexto socioambiental da
comunidade, devendo esta ser abordada pela Equipe ESF/ACS de forma integral, democrática
e dinâmica.
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A magnitude que a questão ambiental assume sobre o padrão de saúde mundial, as
discussões ligadas à interface meio ambiente e saúde, têm tomado importante dimensão.
Considerar o relevante papel que os ACS desempenham para a contribuição de mudanças
comportamentais do indivíduo/coletividade condizentes com um ambiente saudável, tendo em
vista que é neste nível de atenção em que se priorizam as ações de promoção e proteção à
saúde e onde efetivamente as verdadeiras mudanças deveriam acontecer.
Os ACS podem desenvolver ações relacionadas à saúde ambiental como
importante estratégia de transformação, posto que ao se relacionar as impactantes
transformações ambientais com os problemas de saúde que permeiam o processo saúdedoença-cuidado, contribui-se, ainda que através de um processo lento e gradual, para a
sensibilização e conscientização dos indivíduos e coletividade quanto à necessidade de cuidar
do ambiente, e assim, desenvolver a responsabilização de promover sua própria condição de
saúde.
Desta forma, propomos uma pesquisa que englobe a compreensão dos ACS sobre
a interface saúde e ambiente e a relação com as atividades desenvolvidas por estes para a
efetivação da Promoção da Saúde nas famílias por eles assistidas, através do viés saber e agir
cotidiano. Essa dissertação, portanto, tem como maior contribuição colaborar para a
compreensão desses aspectos ambientais e sua importância para a mudança da realidade e da
qualidade de vida das famílias. Bem como suscitar maior articulação das Políticas Públicas
locais que favoreçam a efetivação dessa relação saúde e ambiente na prática cotidiana dos
ACS nas ESF, favorecendo uma priorização dessas temáticas na formação dos profissionais
que atuam na Atenção Básica.
Também tivemos como objetivo de, ao inserir-se no contexto desses ACS, propor
uma reflexão do seu processo de trabalho para que os aspectos ambientais possam ser
priorizados em suas ações, não somente focando a doença, como habitualmente estão
desenvolvendo nesse momento, mas que procurem superar a visão da doença e se mobilizem
a articular ações na perspectiva de uma visão positiva da saúde e do ambiente, como fator
crucial para a qualidade de vida da população.
Inicialmente, propomos alguns questionamentos acerca do estudo, como: O que
pensam ou sabem os ACS sobre a relação saúde e ambiente sobre Promoção da Saúde? Para
eles, o que consideram ser ambiente? Em que momento de sua prática profissional os ACS
trabalham ou abordam a temática ambiental? Que estratégias utilizam com a população por
eles assistida? Como em seu processo de trabalho os ACS ao abordarem a temática saúde e
ambiente efetivamente contribuem para a qualidade de vida da população? Em que medida as
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Políticas Públicas implementadas ou a ausência destas influenciam positiva ou negativamente
as práticas profissionais?
Nesse sentido, fazemos um convite à reflexão, ao entendimento e apropriação da
temática ambiental na saúde com o propósito de transformações para a melhoria da qualidade
de vida da população. Essa dissertação pretende suscitar novos olhares para a relação saúde e
ambiente, bem como para a consciência que o impacto ambiental exerce na nossa condição de
vida, nas nossas atitudes profissionais, e enfim, quais ações serão necessárias para que cada
um de nós ao nosso modo possa colaborar, com a consciência ética, para o processo de
Desenvolvimento Sustentável do Juazeiro do Norte e Região do Cariri. Um desenvolvimento
que vise, sobretudo, o bem-estar, a qualidade, que busque nos reconectar, segundo Boff
(2011), com o que há de mais primitivo em nós, o nosso afeto, os nossos sentimentos,
procurando trazer um sentido para o nosso estar no mundo, para o nosso saber e agir
profissional.
No primeiro capítulo, intitulado A interface saúde e ambiente: uma história ainda
em construção, trazemos o resgate histórico da relação saúde e ambiente, refletindo sobre os
eventos ocorridos que determinaram de alguma forma as ações realizadas no âmbito nacional
e internacional e que influenciaram a saber e o agir cotidiano não só dos ACS, mas na relação
produzida no cotidiano profissional e os seus efeitos na definição de políticas públicas
voltadas para essa relação saúde e ambiente. O papel do ACS e o seu desafio de promover a
saúde da população, análise de conceitos fundamentais para essa prática, instigando um saber
conceitual sobre ambiente, saúde e promoção da saúde, o que se faz necessário saber para
então se traduzir em um agir cotidiano. Nessa perspectiva, surgem as políticas públicas
implementadas e que articulam esses conceitos com a prática cotidiana na atuação da saúde,
que alicerces efetivamente fundamentam a realidade encontrada e se esses alicerces existem e
de que forma se configura em uma mudança de atitude.
Apesar da constatação acerca da importância das políticas públicas para o
embasamento de um saber e um agir cotidiano, foi a partir dos caminhos percorridos para a
concretização dessa dissertação que o segundo capítulo se consolidou, refletindo que o saber e
o agir se constroem no cotidiano, e que foi um caminho de muitas descobertas. Apresentamos
o percurso, a trilha, a estrada necessária para a compreensão dessa busca. Qual estudo
utilizado, características do local da pesquisa e os motivos que levaram a essa escolha e sua
relação com a minha própria história profissional, os personagens principais desse estudo e
suas valiosas contribuições para a realização dessa dissertação. Para isso especificamos como
se deu no cotidiano dos ACS a coleta de dados, quais procedimentos e instrumentos foram
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cruciais para uma aproximação efetiva da realidade encontrada. Descrevemos como aconteceu
a análise dos dados e a relevância do reforço ético para a confiabilidade dos resultados
apresentados.
O terceiro capítulo, intitulado O essencial para a compreensão do cotidiano dos
ACS: suas falas e sua realidade, traz a essência dessa pesquisa, ou seja, há uma reflexão a
partir dos discursos dos ACS relacionados à literatura e ao contexto observado. Eis o
momento de compreender efetivamente o saber apresentado por estes ACS, a partir dos seus
discursos, e o agir cotidiano, suas características, seus anseios, dúvidas e seus desafios. A
análise dos discursos se deu a partir da definição das seguintes categorias empíricas: 1. ACS e
sua atuação profissional: motivação para ser ACS; Conhecimento sobre SUS, ESF e ACS. 2.
Mecanismos utilizados pelos ACS em sua prática profissional: Cotidiano dos ACS nas suas
áreas de atuação; Articulação interdisciplinar – Equipes da ESF e NASF; 3. Conhecimento
dos ACS acerca do Ambiente, Saúde e Promoção da Saúde: A relação que os ACS fazem das
temáticas Saúde e Ambiente; Problemas ambientais identificados na área de atuação e formas
de enfrentamento destes; Desafios para o enfrentamento das questões ambientais. 4. Quais
sugestões são apresentadas para melhorar a atuação profissional.
O quarto e último capítulo traz a reflexão sobre a relação saúde, ambiente e
desenvolvimento regional sustentável: O território do Juazeiro do Norte – Cariri cearense,
caracterizando esse território singular com suas particularidades e que contribuição efetiva
esse trabalho traz para esse território. Trazendo um resgate conceitual sobre território e a
atuação sobre o mesmo, conceitos como sustentabilidade, desenvolvimento, saúde e ambiente
e a sua interface para a produção de uma mudança efetiva e necessária para a transformação
positiva deste lugar e das pessoas que aqui vivem, trabalham e estão envolvidas no propósito
de torná-lo um lugar mais agradável para a vida humana.
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Desta forma, apresentamos os objetivos desta pesquisa:
1.1

Objetivos

1.1.1

Objetivo geral


Compreender sob a ótica dos ACS as implicações que a relação saúde e ambiente
promovem na sua prática profissional no Município de Juazeiro do Norte – Cariri
Cearense.

1.1.2

Objetivos específicos


Identificar o conhecimento que os ACS detêm acerca da temática ambiente, saúde
e promoção da saúde;



Investigar os mecanismos utilizados pelos ACS para desenvolver ações de
promoção da saúde levando em consideração a relação saúde e ambiente;



Discutir as medidas adotadas pelos ACS frente aos desafios ambientais da sua
área de atuação e



Correlacionar a atuação dos ACS no enfrentamento das implicações ambientais na
sua área de atuação e as Políticas Públicas da Saúde implementadas que
favorecem essa atuação.

Capítulo 2
A INTERFACE SAÚDE E AMBIENTE:
UMA HISTÓRIA AINDA EM
CONSTRUÇÃO
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2 A INTERFACE SAÚDE E AMBIENTE: UMA HISTÓRIA AINDA EM
CONSTRUÇÃO

"O mundo não é, o mundo está sendo".
Paulo Freire

Esse capítulo inicial tem o propósito de resgatar historicamente os conceitos de
saúde, ambiente e da promoção da saúde, a partir dos eventos que aconteceram no âmbito
nacional e internacional e que influenciaram a definição de políticas públicas, bem como o
saber e o agir cotidiano na interface saúde e ambiente dos profissionais envolvidos na
Atenção Básica, tendo como foco principal aqui os ACS.
Desta forma, propomos a reflexão sobre o papel do ACS e o seu desafio de
promover a saúde da população, analisando sob o viés de conceitos fundamentais para essa
prática, instigando um saber conceitual sobre ambiente, saúde e promoção da saúde, o que se
faz necessário saber para então se traduzir em um agir cotidiano. Nessa perspectiva, surgem
as políticas públicas implementadas e que articulam esses conceitos com a prática cotidiana
na atuação da saúde, cujos alicerces fundamentam a realidade encontrada e se esses alicerces
existem e de que forma se configura em uma mudança de atitude.

2.1 Memorial da relação saúde e ambiente: os eventos que determinaram as ações
realizadas no âmbito Nacional e Internacional

Historicamente, pode-se observar que as discussões de temas ambientais se
inseriram no contexto nacional e internacional no começo do século XX, que a partir de então
passaram a ter destaque, o que resultaram em ações concretas no âmbito do Brasil e refletiram
nos primeiros acordos entre países, bem como na realização de diversos eventos promovidos
no intuito de favorecerem essa temática.
Ao transcorrer os fatos históricos, nesse capítulo, procuramos trazer os
acontecimentos internacionais do setor Ambiental e do setor da Saúde e fazer um paralelo
entre esses e o que estava acontecendo no Brasil, tanto na saúde como na área ambiental,
refletindo as influências sofridas e a relação existente entre essas temáticas. Finalizando,
pudemos observar o quanto esses temas se aproximam ao longo dos anos e o quanto suas
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temáticas se fundem em seus discursos, tornando uma fala complementar, e não termos
isolados.
De acordo com o documento Subsídios para construção da Política Nacional de
Saúde Ambiental, Brasil (2007b), vários eventos marcaram o início da temática Ambiental.
Tivemos como registro o I Congresso Internacional para a Proteção da Natureza, realizado em
Paris, em 1923. Outras conferências ocorreram, e em 1968 surgiu a necessidade de promover
um encontro entre países para obter formas de controle da poluição do ar e da chuva ácida,
dois problemas ambientais que estavam inquietando as populações dos países centrais da
Europa.
No campo do setor Saúde, pode-se destacar uma grande mudança de ótica
proveniente dos resultados obtidos em estudos realizados na região dos Grandes Lagos,
situados na divisa entre Canadá e EUA, que culminou com a publicação do Relatório
Lalonde, em 1974, o qual aponta a importância do viés ecossistêmico para a avaliação e a
criação de ambientes saudáveis. A partir de então, iniciou-se a formação, entre os
profissionais de saúde, de uma nova mentalidade, integrando uma abordagem mais holística e
a consciência ecológica no trato das questões afeitas à promoção, à proteção e à recuperação
da saúde da população (BRASIL, 2007b).
A questão ambiental, então já agendada como um dos grandes temas
internacionais, e a decisão pelo encontro entre países resultaram na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Cabe
ressaltar que outros eventos influenciaram o corpo desta Conferência, entre eles a MesaRedonda de Especialistas em Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada em Founex, na
Suíça, em 1971, que foram lançadas as bases para o conceito de Desenvolvimento Sustentável
e a divulgação do Relatório do Clube de Roma (BRASIL, 2007b).
No cenário da saúde, a Declaração de Alma-Ata para os Cuidados Primários em
Saúde, de 1978, realçou esse novo pensamento de caracterização do processo saúde-doença,
incorporando as dimensões sociais, políticas, culturais, ambientais e econômicas como
componentes indispensáveis às ações e aos serviços de saúde.
Essa compreensão ampliada da saúde, incluindo os diversos aspectos de vida das
pessoas, nela inserido o meio ambiente como fator fundamental para a manutenção da saúde,
o que pode ser compreendido ao analisarmos o contexto de mudanças globais ocorridas na
década de 70. Posso citar inicialmente a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente
Humano, realizada em 1972, na cidade de Estocolmo, Suécia. De acordo com Freitas (2005,
p.681):
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Esse foi um marco, pois contribuiu para a mudança das atenções centradas na noção
de preservação e conservação da natureza biofísica para a noção de um ambiente
global, colocando as questões ambientais no topo da discussão no âmbito nacional,
regional e internacional. Passando desta forma, a reconhecer o ambiente de
qualidade um direito humano fundamental.

Nesse contexto, a realização da Conferência Internacional sobre Cuidados
Primários de Saúde realizada em Alma-Ata, antiga URSS, atual Cazaquistão, em 1978, vem
colocando no cenário da saúde as questões dos Cuidados Primários de Saúde, visto que
expressa a necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham nos
campos da saúde e do desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a saúde de
todos os povos do mundo. O documento oficial da Conferência Internacional sobre Cuidados
Primários de Saúde expresso na Declaração de Alma–Ata (1978, p.04) reforça que os
Cuidados Primários de saúde:
Envolvem, além do setor saúde, todos os setores e aspectos correlatos do
desenvolvimento nacional e comunitário, mormente a agricultura, a pecuária, a
produção de alimentos, a indústria, a educação, a habitação, as obras públicas, as
comunicações e outros setores.

No início da década de 1980, a Organização das Nações Unidas (ONU) retomou o
debate das questões ambientais. Teve como representação principal a Primeira-ministra da
Noruega, Gro Harlem Brundtland, que chefiou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD) para estudar o assunto e propor alternativas viáveis para o
enfrentamento da problemática ambiental no âmbito mundial. A comissão foi criada em 1983,
após uma avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo, com o objetivo de promover
audiências em todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões (JACOBI, 2005).
No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente era formulada, trazendo em seu
conteúdo os fins e mecanismos de formulação e aplicação. A Lei nº 6938 de 31 de Agosto, de
1981, diz que:
A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País,
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 1981).

Em 1986, em Ottawa no Canadá, acontecia a 1ª Conferência Internacional sobre
Promoção da Saúde, com a divulgação do documento Carta de Ottawa. Essa Conferência, já
tendo como base as discussões e avanços iniciados na Declaração de Alma-Ata, coloca que:
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Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para
atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior
participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bemestar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar
aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A
saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver.
Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e
pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é
responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida
saudável, na direção de um bem-estar global (OTTAWA, 1986).

Assim, no contexto Brasileiro, todas essas transformações foram associadas e
reforçadas pelo Movimento da Reforma Sanitária, que ocorria no final da década de 70 e teve
seu ápice na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986, e posteriormente em 1988 com a
promulgação da Constituição Federal Brasileira, na sua seção da Saúde, no Art. 196, o qual
diz que ―a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação‖ (BRASIL, 1988).
Nessa perspectiva se insere a Atenção Primária à Saúde, cuja definição remonta às
cartas da Promoção da Saúde, e antes deste, ao Relatório Dawson (1920), que de acordo com
Matta e Morosini (2006), historicamente, esse conceito de atenção primária foi utilizado pela
primeira vez no Relatório Dawnson, em 1920, com a finalidade de organização dos sistemas
de saúde. Esse documento do governo inglês procurou, de um lado, contrapor-se ao modelo
flexneriano, que tinha como base o Relatório Flexner, modelo americano, hegemônico,
médico-centrado, de cunho meramente curativo, conceito este que estava sendo nesse
momento desmistificado, para a inserção do novo paradigma no cenário da saúde, porém
influenciou a prática e organização dos serviços de saúde ao centralizar as ações nas
especialidades médicas, valorizando o individualismo e o biologicismo, por meio da
concentração de recursos na tecnificação e no espaço hospitalar (MENDES, 1996; PAIM,
2003).
No ano de 1987, é então divulgado o documento final dos estudos iniciados em
1983 a partir da criação da CMMAD. Esse documento foi intitulado de Nosso Futuro Comum
ou Relatório Brundtland. Em seu conteúdo foi proposto o Desenvolvimento Sustentável (DS),
segundo CMMAD (1991), podendo ser entendido como ―aquele que atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas
necessidades‖. O documento foi publicado após três anos de audiências com líderes de
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governo e o público em geral, ouvidos em todo o mundo sobre questões relacionadas ao meio
ambiente e ao desenvolvimento (CMMAD, 1991).
O Relatório Brundtland faz parte de uma série de iniciativas, anteriores à Agenda
21, as quais reafirmam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países
industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e que ressaltam os riscos do
uso excessivo dos recursos naturais sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas.
O Relatório Brundtlandt ou Nosso Futuro Comum, também já apresentava uma lista de ações
a serem tomadas pelos Estados e também definia metas a serem realizadas no âmbito
internacional, tendo como agentes as diversas instituições (JACOBI, 2005).
Fica evidente, a partir desta nova visão, a necessidade da relação homem e meio
ambiente, e que nesse contexto não existe apenas um limite mínimo para o bem-estar da
sociedade, há também um limite máximo para a utilização dos recursos naturais, de modo que
sejam preservados. Segundo o Relatório, uma série de medidas deve ser adotada pelos países
para promover o desenvolvimento sustentável, entre elas o atendimento das necessidades
básicas, como saúde, escola e moradia (CMMAD, 1991).
A 2ª Conferência Internacional sobre promoção da Saúde, que aconteceu na
cidade de Adelaide, Austrália, em 1988, traz em seu documento final a Carta de Adelaide,
recomendações prioritárias, assim:
Reafirmou as cinco linhas de ação da Carta de Ottawa, consideradas
interdependentes, mas destacou que as políticas públicas saudáveis estabelecem o
ambiente para que as outras quatro possam tornar-se possíveis. A respeito das
políticas públicas saudáveis, enuncia que estas caracterizam-se pelo interesse e
preocupação explícitos de todas as áreas das políticas públicas em relação à saúde e
à eqüidade, e pelos compromissos com o impacto de tais políticas sobre a saúde da
população, tendo como principal propósito a criação de um ambiente favorável para
que as pessoas possam viver vidas saudáveis. Afirma, também, que a saúde é ao
mesmo tempo um direito humano fundamental e um sólido investimento social,
devendo os governos investir recursos em políticas públicas saudáveis e em
promoção da saúde, de maneira a melhorar o nível de saúde dos seus cidadãos
(ADELAIDE, 1988, p.13).

A referência normativa relativa à saúde ambiental no Brasil encontra-se expressa
na Constituição Federal de 1988, mediante os seguintes artigos:
Art. 23, incisos II, VI, VII e IX, que estabelece a competência comum da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios de cuidar da saúde, proteger o meio
ambiente, promover programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico, além de combater a poluição em
qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora (BRASIL, 1988);
Art. 196, que define a saúde como ―direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação‖ (BRASIL, 1988);
Art. 200, incisos II e VIII, que fixa, como atribuições do Sistema Único de Saúde
(SUS), entre outras, a execução de ―ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
bem como as de saúde do trabalhador‖ e ―colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho‖ (BRASIL, 1988).
Art. 225, no qual está assegurado que: todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988).

A Lei nº 8.080/90, que institui o Sistema Único de Saúde (SUS), destaca como
fatores determinantes e condicionantes da saúde, entre outros, ―a moradia, o saneamento
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais‖. Além disso, salienta que ―os níveis de saúde da população
expressam a organização social e econômica do país‖ (BRASIL, 1990, art. 3.º).
Nesse cenário, no setor Saúde, a Atenção Primária à Saúde passa a ser incorporada
à constituição do SUS (BRASIL, 1988), e sua regulamentação, a partir da Lei nº 8080 de
1990, possibilitando a construção de uma política que visasse à reorientação do modelo
assistencial, tornando-se o contato prioritário da população com o sistema de saúde (MATTA
e MOROSINI, 2006).
Já em 1991, podemos relatar outro marco que foi a realização da 3ª Conferência
Internacional sobre Promoção da Saúde, que aconteceu na cidade de Sundsvall na Suécia, e
trouxe fortemente para a discussão da saúde as questões ambientais, é o que diz o Relatório
Final da Conferência (1991, p.11):
Esta conferência de Promoção da Saúde e Ambientes Favoráveis à Saúde, apela às
pessoas de todo o mundo que se empenhem ativamente em tornar os ambientes mais
favoráveis à saúde. A conferência analisou as temáticas da saúde e do ambiente,
sublinhou a existência de milhões de pessoas a viver em extrema pobreza e privação,
num ambiente progressivamente degradado e que ameaça a sua saúde, tornando a
Meta da Saúde para Todos no Ano 2000, extremamente difícil de atingir. A forma
de inverter esta realidade consiste em tornar os ambientes físico, social, econômico e
político, mais favoráveis à saúde em vez de contribuírem para a sua deterioração. A
Conferência de Sundsvall identificou muitas formas e exemplos de criar ambientes
favoráveis à saúde, que podem ser usados por quem estabelece as políticas e toma as
decisões, assim como pelos ativistas comunitários nas áreas da saúde e do ambiente.
Todos têm um papel inquestionável na criação de ambientes favoráveis à saúde.

Na perspectiva de articular a Atenção Primária à Saúde surgiram iniciativas em
relação à implantação do trabalho dos ACS, de caráter nacional, fundamentaram-se em
experiências estaduais e regionais bem-sucedidas. Dentre estas tem destaque especial o
Estado do Ceará que desde 1987 implantou o Programa de ACS. Criado inicialmente como
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‗frentes de trabalho‘ em uma conjuntura de seca, o programa estadual, com recursos
financeiros dos fundos especiais de emergência destinados pelo Governo Federal, foi
desenvolvido especialmente por mulheres que, após treinamento de duas semanas, realizaram
ações básicas de saúde em 118 municípios do sertão cearense (BRASIL, 2005).
Em uma segunda fase, a partir de setembro de 1988, o programa abandonou o
caráter emergencial, adquirindo características de extensão de cobertura e de interiorização
das ações de saúde. Os agentes comunitários de saúde passaram a atuar em 45 municípios do
interior do estado para ―melhorar a capacidade da comunidade de cuidar de sua própria
saúde‖ por meio de visitas domiciliares regulares às famílias, sendo cada ACS responsável
por 50 a 100 famílias na área rural e por 150 a 250 famílias nas áreas urbanas (SILVA;
DALMASO, 2002).
Em 1991, a experiência bem-sucedida do Ceará estimulou o Ministério da Saúde a
propor o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNAS), vinculado à
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), implantado, inicialmente, na Região Nordeste e, em
seguida, na Região Norte, e ―formulado tendo como objetivo central contribuir para a redução
da mortalidade infantil e mortalidade materna‖ (VIANA e DAL POZ, 1998, p. 19); em 1992,
denominado PACS, foi implementado por meio de convênio entre a Funasa/MS e as
secretarias estaduais de Saúde. Com o PACS, ―começou-se a enfocar a família como unidade
de ação programática de saúde e não mais (tão-somente) o indivíduo, e foi introduzida a
noção de área de cobertura (por família)‖ (VIANA e DAL POZ, 1998, p. 19).
Diante dos diversos eventos e discussões, surge a idéia do DS, a qual busca
conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e, ainda, ao fim da
pobreza no mundo. O conceito foi definitivamente incorporado como um princípio durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), a
chamada Cúpula da Terra de 1992 – Eco-92, que aconteceu no Rio de Janeiro - Brasil. Nesse
sentido, a recomendação é que o DS se volte para o equilíbrio entre proteção ambiental e
desenvolvimento econômico, o que serviu como base para a formulação da Agenda 21, com a
qual mais de 170 países se comprometeram, por ocasião da Conferência. Trata-se de um
abrangente conjunto de metas para a criação de um mundo, enfim, equilibrado (JACOBI,
2005).
O período que antecedeu a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED, 1992), também contribuiu para um aumento
das preocupações com os problemas de saúde relacionados com o ambiente (TAMBELLINI
& CÂMARA, 1998). Complementando essa idéia, Freitas (2005) relata que até o início da
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década de 70 as ações voltadas à conservação e preservação da natureza estiveram dirigidas
principalmente ao ambiente biofísico (gestão da vida selvagem, conservação do solo, poluição
aquática, degradação e desertificação da terra), sendo os seres humanos considerados como
origem dos problemas.
A Atenção Básica à Saúde (ABS), designação adotada pelo SUS, como sua
principal estratégia de organização, surgiu através da implantação de Equipes do Programa
Saúde da Família (PSF) ou mais conhecido atualmente como Equipes da Estratégia Saúde da
Família (ESF), com o propósito de desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de
doenças. Podemos concordar com Mendes (2002) quando diz que apesar de ser recente a
introdução do PSF no Brasil, em 1994 começa a tornar evidente a eficácia desse modelo de
atenção primária à saúde, revelado principalmente pela melhoria do acesso aos serviços de
atenção à saúde, da relação das pessoas com a equipe do PSF e dos indicadores de saúde.
Por outro lado, complementando a idéia da necessidade de se trabalhar a
intersetorialidade no sentido de garantir qualidade de vida e promover saúde à população
concordamos com Bromberger (2003) quando compreende que o PSF foi uma estratégia do
Ministério da Saúde para consolidação do SUS, baseada em diretrizes como: atendimento
integral e a participação da comunidade, preconizando as ações para a promoção, proteção e
recuperação da saúde. Complementando a idéia de que o PSF atende os indivíduos, famílias;
comunidades, no seu contexto socioambiental, ele configura-se como elemento essencial para
a promoção da saúde ambiental, a partir de um trabalho interdisciplinar e intersetorial
realizado pelas equipes de saúde da família e comunidade.
No cenário internacional, novos eventos se fizeram presentes no sentido de
fortalecer a relação saúde e ambiente, assim, em 1995, em Washington, os então Ministros da
Saúde e do Meio Ambiente, representando o Brasil, aderiram à Carta Pan-Americana sobre
Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Humano Sustentável. Tal documento define os
princípios políticos e estratégicos comuns que devem ser adotados pelos países das Américas
(BRASIL, 2007b).
Em 1999, no Brasil, é formulada a Política Nacional de Educação Ambiental,
através da Lei nº 9795 de 27 de Abril de 1999, a qual diz:
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Brasil, 1999, p. 02).
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Em 2002, como continuidade do debate internacional sobre DS, podemos registrar
a Declaração de Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável,
realizada em Joanesburgo, África do Sul, a qual afirma que o Desenvolvimento Sustentável é
construído sobre ―três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores‖

—

desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. Esse paradigma
reconhece a complexidade e o inter-relacionamento de questões críticas como pobreza,
desperdício, degradação ambiental, decadência urbana, crescimento populacional, igualdade
de gêneros, saúde, conflito e violência aos direitos humanos. Desta forma, no Projeto de
Implementação Internacional (PII) foram apresentados quatro elementos principais do
Desenvolvimento Sustentável — sociedade, ambiente, economia e cultura (JACOBI, 2005).
Estes fatos demonstram e tornam explícito o convencimento político e da
sociedade em si, da importância da questão ambiental em seus desdobramentos, inclusive para
a saúde, em todo o planeta. Pode-se dizer que a idéia do ambiente como elemento importante
para o campo da saúde é antiga, porém sua caracterização em termos técnico-científicos tem
sido suficientemente vaga e imprecisa para admitir variadas formas e concepções na
elaboração na possível relação entre o ambiente e a saúde propriamente dita. Invariavelmente,
este ambiente tem sido visto como meio externo, muitas vezes considerado como
simplesmente o cenário onde se desenrolam os acontecimentos ou os processos especiais de
uma determinada doença ou grupo delas. Estas constatações já haviam sido explicitadas por
vários autores em nossa realidade desde a década de 70 (AROUCA, 2003).
No contexto brasileiro, a construção da Política Nacional de Saúde Ambiental,
percorre, ainda, alguns caminhos e reflexões que mostraram a real necessidade da inserção
das questões ambientais no cenário do SUS. Podemos relatar que a criação da Comissão
Permanente de Saúde Ambiental (COPESA), em 2001, no âmbito do MS, com a finalidade de
―propor e acompanhar a Política de Saúde Ambiental do Ministério da Saúde‖, foi crucial para
as articulações seguintes (BRASIL, 2007b).
A realização do I Seminário da Política Nacional de Saúde Ambiental, ocorrido
em outubro de 2005, ocasião em que foi submetido a uma ampla troca de idéias. Nesse
evento, foi apresentada uma versão alterada do texto básico, intitulada ―Subsídios para a
Construção da Política Nacional de Saúde Ambiental‖, e suas interfaces intra e
interinstitucionais no sentido da estruturação da área de saúde ambiental no âmbito do SUS, o
qual foi publicado em uma segunda versão em 2007 (BRASIL, 2007b).
Como se pôde depreender, o processo de construção da política passou por um
grande número de etapas, com o objetivo de que se transforme na expressão do que de melhor
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a comunidade de profissionais e os segmentos sociais envolvidos possam, da forma mais
democrática, oferecer ao país em termos de política de saúde ambiental.
Em 2009, realizava-se a 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental, em
Brasília-DF, trazendo como lema ―Saúde ambiental na cidade, no campo e na floresta:
construindo cidadania, qualidade de vida e territórios sustentáveis‖ e, como tema, "Saúde e
Ambiente: vamos cuidar da gente!‖;
A 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental, convocada pelo Governo Federal,
por meio do Decreto Presidencial de 14 de maio de 2009. A conferência, realizada
em Brasília, Distrito Federal, no mês de dezembro do mesmo ano, contou com a
organização e os recursos financeiros dos Ministérios da Saúde – que a presidiu – do
Meio Ambiente e das Cidades – que subpresidiram a conferência. Estes ministérios,
por meio de seus representantes, compuseram a Comissão Organizadora Nacional –
CON. A CON também foi integrada por representantes do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego, do
Desenvolvimento Agrário, do Ministério Público Federal e da Associação Brasileira
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO. (COMISSÃO
ORGANIZADORA NACIONAL, 2009, p.08).

A conferência teve como objetivo central a definição de agendas integradas, de
ação transversal e intersetorial, entre os atores envolvidos com o tema saúde ambiental, a fim
de apontar diretrizes para políticas do setor. Nesse contexto, o texto que aponta os subsídios
para a construção da Política de Saúde Ambiental brasileira ressalta que o campo da saúde
ambiental se relaciona, no atual arranjo político, com cinco Ministérios, sendo eles: Ministério
da Saúde, do Meio Ambiente, do Trabalho e Emprego, das Cidades e da Educação. Além da
cooperação entre as distintas instâncias da esfera política, faz-se necessária a comunicação
com os demais âmbitos da sociedade civil (BRASIL, 2007b).
De acordo com Ramos e Machado (2011, p.07):
O processo de construção desta política remete a longa data, tendo vigência em três
contextos políticos federais distintos: iniciado durante o mandato do presidente
Fernando Henrique Cardoso, a construção da política se manteve ao longo dos dois
mandatos do presidente Luis Inácio Lula da Silva, estando agora em vigência no
mandato de Dilma Rousseff. Ao longo dos oito anos de presidência de Luis Inácio
Lula da Silva, foram apresentas três propostas de textos para a construção da política
nacional de saúde ambiental e realizada a primeira conferência nacional sobre o
tema.

Como continuidade dessa discussão, recentemente pudemos acompanhar o evento
RIO +20, uma Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável que não
faz parte do calendário das reuniões periódicas das Nações Unidas. Segundo o Guia Rio+20,
CEBDS (2012, p. 10), essa Conferência:

34

Pertence a um conjunto de reuniões que acontecem esporadicamente em torno de
temas ambientais — conhecidas popularmente como Earth Summits ou Cúpulas da
Terra, quando têm participação significativa de chefes de governo - e que, ao longo
do tempo, foram incorporando ao tema ambiental, questões econômicas e sociais. A
primeira dessas reuniões foi a de Estocolmo em 1972, a segunda, a Rio 92, a
terceira, a de Joanesburgo em 2002 e agora a Rio+20, que marca os 20 anos da Rio
92, a mais importante desse conjunto de Conferências.

A mesma aconteceu de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro - Brasil.
A Rio +20 foi assim criada e divulgada porque marca os vinte anos de realização da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Desta
forma, buscou contribuir para a definição de uma agenda para o desenvolvimento sustentável
para as próximas décadas. De acordo com CEBDS (2012, p. 13):
A Rio+20 foi inicialmente proposta pelo Presidente Lula em seu discurso na
Assembléia Geral da ONU em dezembro de 2007, para marcar os 20 anos da Rio92
e revisitar os temas da Conferência fazendo um balanço das conquistas e fracassos e
repensando o tema do desenvolvimento sustentável à luz do século XXI.

De acordo com Tambellini & Câmara (1998), a relação entre o ambiente e o
padrão de saúde de uma população define um campo de conhecimento referido como ―Saúde
Ambiental‖ ou ―Saúde e Ambiente‖. Do ponto de vista institucional, as questões ambientais
tradicionalmente relacionadas à saúde foram durante muitos anos, neste século, uma
preocupação quase que exclusiva de instituições voltadas ao saneamento básico (água, esgoto,
lixo etc.) no Brasil, estando presentes nas propostas governamentais e vinculadas a diversos
espaços dentro do aparelho de estado, notadamente em alguns Ministérios como o da Saúde e
do Interior, Secretarias Estaduais e Municipais, além de algumas Universidades. Na década de
70, com o agravamento dos problemas ambientais causados pelo crescimento industrial,
surgiram novas instituições como a Companhia Estadual de Tecnologia em Saneamento
Ambiental (CETESB) e a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), as
quais contribuíram para o desenvolvimento de ações de controle da poluição, mas sem um
vínculo direto com o sistema de saúde.
É necessário entender a complexidade que envolve as relações entre a sociedade e
ambiente: o saber ambiental. Nesse contexto, Leff (2002) reforça que o setor saúde tem sido
estimulado a participar de maneira mais ativa. E que o setor necessita redirecionar suas ações,
a capacitação dos profissionais na temática, seja pela atenção tradicional no cuidado a pessoas
e populações atingidas pelos riscos ambientais (como intoxicações, acidentes de trânsito) e
também pela valorização das ações de prevenção e promoção da saúde.
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Nesse cenário de reflexão da mudança de visão do conceito de saúde e a
reorientação dos serviços de saúde, partindo de uma nova prática profissional, tendo como
foco principal a atenção básica ou primária à saúde surgiu a Atenção Primária Ambiental
(APA) sendo uma parte do sistema de saúde nacional, e que de acordo com a Organização
Pan-Americana de Saúde (OPS, 2000):
A atenção primária ambiental é uma estratégia de ação ambiental basicamente
preventiva e participativa em nível local, que reconhece o direito do ser humano de
viver em um ambiente saudável e adequado, e a ser informado sobre os riscos do
ambiente em relação a saúde, bem-estar e sobrevivência, ao mesmo tempo que
define suas responsabilidades e deveres em relação a proteção, conservação e
recuperação do ambiente e da saúde.

Podemos observar que diversas tentativas e reflexões têm sido feitas no intuito
de se articular ações com envolvimento da saúde e o ambiente, seja na reorganização dos
serviços, seja na mudança conceitual, essa temática está presente e necessita ser reforçada nas
práticas profissionais, no cotidiano da vida das pessoas.
De acordo com Starfield (2002), a saúde possui muitos determinantes, a
estrutura genética, o ambiente social, físico, comportamentos individuais e serviços de saúde,
sendo que estes últimos estão superpostos à estrutura genética. Desta forma, a saúde de um
indivíduo ou de uma população é determinada por sua combinação genética, mas
grandemente modificada pelo ambiente social e físico, por comportamentos que são cultural
ou socialmente determinados e pela natureza da atenção à saúde oferecida.
Starfield (2002) diz que a condição de saúde de uma comunidade é
determinada pelas características ambientais daquela comunidade, as características
comportamentais de sua população e o senso de conexão e de graus de coesão social nas
comunidades.
Esses conceitos até aqui apresentados me proporcionaram amplificar o
conhecimento acerca dos eventos nacionais e internacionais e a influência produzida nos
diversos discursos sobre a temática, trazendo para a realidade a importância de se articular a
temática saúde e ambiente no saber e agir cotidiano dos profissionais da saúde, nele inseridos
os ACS.
O Quadro 1 traz a síntese dos principais eventos, e nele apresentamos,
resumidamente, os mais relevantes para a construção conceitual e ideológica da interface
saúde e ambiente até aqui discutidos e para o próximo tópico abordado, a partir da concepção
de necessidade entre essa articulação efetiva na prática profissional daqueles que se propõem
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a promover a saúde da população. Iniciamos, então, uma análise do papel do ACS nesse
contexto aqui explorado.
Quadro 1 – Síntese dos principais eventos históricos abordando as temáticas saúde e ambiente e sua influência
nos acontecimentos no cenário Brasileiro.

ANO

1920
1923
1971

1972

EVENTOS
INTERNACIONAIS NO
SETOR MEIO
AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO

EVENTOS
INTERNACIONAIS NO
SETOR SAÚDE

Relatório Dawson
I Congresso Internacional para a
Proteção da Natureza.
Mesa-Redonda de Especialistas
em Desenvolvimento e Meio
Ambiente, realizada em Founex,
na Suíça.
I Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, Estocolmo, Suécia.
Relatório Lalonde
I Conferência Internacional sobre
Cuidados Primários de Saúde,
Alma-Ata, antiga URSS, atual
Cazaquistão.

1974
1978

Política Nacional do
Ambiente - Lei Nº 6938

1981
1983

I Conferência Internacional sobre
Promoção da Saúde, Ottawa,
Canadá.

II Conferência Internacional sobre
Promoção da Saúde, Adelaide,
Austrália.

1990
1991

III Conferência Internacional
sobre Promoção da Saúde,
Sundsvall, Suécia

Constituição Federal Brasileira
Criação do SUS – Lei Nº 8080
Criação do Programa ACS –
âmbito Nacional

Eco – 92, Conferência das
Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento
(UNCED), Rio de Janeiro,
Brasil – divulgação da Agenda
21

1994
1995

VIII Conferência Nacional de
Saúde
Criação do Programa ACS –
Estado do Ceará

Divulgação do Nosso Futuro
Comum
ou
Relatório
Brundtland – proposto o
Desenvolvimento Sustentável

1988

1992

Meio

Criação da Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CMMAD)

1986

1987

EVENTOS NO
CONTEXTO
BRASILEIRO

Carta Pan-Americana sobre
Saúde
e
Ambiente
no
Desenvolvimento
Humano
Sustentável,
Washington,
E.U.A.

Criação do Programa Saúde da
Família
Carta Pan-Americana sobre
Saúde
e
Ambiente
no
Desenvolvimento
Humano
Sustentável, Washington, E.U.A
, assinatura dos Ministros da
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Saúde e do Meio Ambiente
Política de Educação Ambiental
– Lei nº 9795 de 27 de Abril de
1999
Criação
da
Comissão
Permanente de Saúde Ambiental
- Copesa

1999

2001

2002

Declaração de Política de 2002
da Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável,
realizada em Joanesburgo,
África do Sul
I Seminário da Política Nacional
de Saúde Ambiental
I Conferência Nacional de
Saúde Ambiental, Brasília, DF

2005
2009
Rio +20, Conferência das
Nações
Unidas
para
o
Desenvolvimento e o Meio
Ambiente, Rio de Janeiro,
Brasil.
Fonte: Dados da pesquisa
2012

2.2 O papel do Agente Comunitário de Saúde: o desafio de promover a saúde da
população

Atenção Primária à Saúde (APS), considerada como uma estratégia de
organização da atenção à saúde, está voltada para responder de forma regionalizada, contínua
e sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações
preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades. No Brasil, a APS
incorpora os princípios da Reforma Sanitária, levando o SUS a adotar a designação Atenção
Básica à Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir de um
sistema universal e integrado de atenção à saúde (MATTA e MOROSINI, 2006).
A Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica à Saúde (ABS),
caracteriza-se por ações preventivas e de promoção da saúde física, social e psicológica.
Nesse sentido, a atenção à saúde deixa de ser vista como meramente curativa, individual e
isolada do contexto social (RONZANI e RIBEIRO, 2004), para assumir proporções mais
amplas, capazes de promover a integralidade das ações em saúde.
A proposta da Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge como a primeira à
organização da APS/ABS, tendo seu início por volta de 1993, porém sendo regulamentado de
fato em 1994, como uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde que visa uma mudança
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na forma tradicional de prestação de serviços, objetivando a implantação de uma APS/ABS
que resolvesse a maior parte dos problemas de saúde da população (BESEN et al., 2007).
Assim, surgiu enquanto importante estratégia de reorganização do modelo de
atenção vigente, trazendo como pressupostos a integralidade das práticas de saúde, conforme
afirmação do Ministério da Saúde.
A Estratégia Saúde da Família é uma forma de substituição do modelo vigente,
plenamente sintonizada com os princípios da universalidade e equidade da atenção e
da integralidade das ações e, acima de tudo, voltada à permanente defesa da vida do
cidadão. Está, assim, estruturada na lógica básica de atenção à saúde, gerando novas
práticas setoriais e afirmando a indissociabilidade entre os trabalhos clínicos e a
promoção da saúde (BRASIL, 2000, p.69).

Essa estratégia estrutura-se em uma unidade de saúde, com equipe
multiprofissional, que assume a responsabilidade por uma determinada população, em
território definido, onde desenvolve suas ações. Integra-se numa rede de serviços de forma
que se garanta atenção integral aos indivíduos e famílias, assegurando-se a referência e
contrarreferência para os diversos níveis do sistema, de problemas identificados na atenção
básica (BRASIL, 1997).
A Equipe mínima da ESF é constituída por um enfermeiro, um médico, um
técnico ou auxiliar de enfermagem e uma média de seis agentes comunitários de saúde,
podendo ser ampliada com profissionais de saúde bucal – dentista, auxiliar de consultório
dentário e técnico de higiene dental – responsáveis, em média, por 600 a 1000 famílias
(CORBO e MOROSINI, 2005). O foco do trabalho das equipes é a atenção à família em
inúmeros espaços de atuação como na sede da unidade, no domicílio e nos equipamentos
sociais, tendo como ênfase a atenção integral ao ser humano. O trabalho desenvolvido pelas
equipes perpassa ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação contrapondo os princípios
do modelo hegemônico de atenção à saúde, com o foco na doença e não na saúde (GRANDO,
2007).
Nesse contexto se insere a reflexão sobre os Agentes Comunitários de Saúde
(ACS), e de acordo com o que diz Nunes et al. (2002) o ACS tem se revelado o ator mais
intrigante no que se refere à relação de trocas estabelecidas entre saberes populares de saúde e
saberes médico-científicos. Pode-se dizer que o fato de ser o ACS uma pessoa que convive
com a realidade e as práticas de saúde do bairro onde mora e trabalha, e ser formado a partir
de referenciais biomédicos, faz deste um ator que veicula as contradições e, ao mesmo tempo,
a possibilidade de um diálogo profundo entre esses dois saberes e práticas.
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Essa posição particular, segundo Nunes et al. (2002) fez formular a hipótese de
que o caráter híbrido e polifônico desse ator o inscreve de forma privilegiada na dinâmica de
implantação e de consolidação de um novo modelo assistencial, pois numa posição estratégica
de mediador entre a comunidade e o pessoal de saúde, ele pode funcionar ora como
facilitador, ora como empecilho nessa mediação.
As iniciativas em relação à implantação do trabalho dos ACS, de caráter nacional,
fundamentaram-se em experiências estaduais e regionais bem-sucedidas. Dentre estas, tem
destaque especial o Estado do Ceará que desde 1987 implantou o Programa de ACS, criado
inicialmente como ‗frentes de trabalho‘ em uma conjuntura de seca. O programa estadual,
com recursos financeiros dos fundos especiais de emergência destinados pelo governo federal,
foi desenvolvido especialmente por mulheres, que, após treinamento de duas semanas,
realizaram ações básicas de saúde em 118 municípios do sertão cearense (BRASIL, 2005).
Em uma segunda fase, a partir de setembro de 1988, o programa abandonou o
caráter emergencial, adquirindo características de extensão de cobertura e de interiorização
das ações de saúde. Os agentes comunitários de saúde passaram a atuar em 45 municípios do
interior do estado para ―melhorar a capacidade da comunidade de cuidar de sua própria
saúde‖ por meio de visitas domiciliares regulares às famílias, sendo cada ACS responsável
por 50 a 100 famílias na área rural e por 150 a 250 famílias nas áreas urbanas (SILVA;
DALMASO, 2002, p. 47).
Em 1991, a experiência bem-sucedida do Ceará estimulou o Ministério da Saúde a
propor o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde (PNAS), vinculado à
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), implantado, inicialmente, na Região Nordeste e, em
seguida, na Região Norte, tendo como objetivo central ―contribuir para a redução da
mortalidade infantil e mortalidade materna‖ (VIANA e DAL POZ, 1998, p. 19). Em 1992,
denominado Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), foi implementado por
meio de convênio entre a Funasa/MS e as secretarias estaduais de Saúde. Com o PACS,
―começou-se a enfocar a família como unidade de ação programática de saúde e não mais
(tão-somente) o indivíduo, e foi introduzida a noção de área de cobertura (por família)‖
(VIANA e DAL POZ, 1998, p. 19).
Em 1994, foi divulgado pelo Ministério da Saúde o primeiro documento sobre o
Programa de Saúde da Família (PSF), nesse período, o PSF não representava uma proposta de
substituição do PACS e sua implantação privilegiava áreas de maior risco social inicialmente, população residente nas localidades delimitadas no Mapa da Fome do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e, posteriormente, municípios inseridos no
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Programa Comunidade Solidária ou no Programa de Redução da Mortalidade Infantil
(BRASIL, 2005).
O ACS resultou como parte do processo de construção do Sistema Único de Saúde
estabelecido por norma Constitucional em 1988; é capacitado para reunir informações de
saúde sobre uma comunidade. Na concepção inicial deveria ser um dos moradores daquela
rua, daquele bairro, daquela região. Selecionados por um bom relacionamento com seus
vizinhos e condição de dedicar oito horas por dia ao trabalho de ACS (BRASIL, 2005).
Orientado por supervisor (médico ou enfermeiro) da unidade de saúde, realiza visitas
domiciliares na área de abrangência da sua unidade produzindo informações capazes de
dimensionar os principais problemas de saúde de sua comunidade. Com a proposição do
Ministério da Saúde de 1994, quando se criou o PSF, os ACS podem ser encontrados em duas
situações distintas em relação à rede do SUS: ligados a uma unidade básica de saúde ainda
não organizada na lógica da Saúde da Família ou ligados a uma unidade básica de Saúde da
Família como membro da equipe multiprofissional (BRASIL, 2005).
Podemos compreender como aconteceu a implantação da Atenção Básica no
Brasil, como uma nova perspectiva de se fazer saúde. A partir do que diz Costa (2004, p. 08):
A saúde da família é a estratégia que o Ministério da Saúde escolheu para reorientar
o modelo assistencial do Sistema único de Saúde a partir da atenção básica. Esta
estratégia foi iniciada em junho de 1991, com a implantação do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Em janeiro de 1994 foram formadas as
primeiras equipes, incorporando a atuação dos agentes numa proporção média de um
agente para 575 pessoas acompanhadas. Uma unidade de saúde da família se destina
a ‗realizar atenção contínua nas especialidades básicas, com uma equipe
multiprofissional habilitada para desenvolver as atividades de promoção, proteção e
recuperação da saúde, características do nível primário de atenção.‘ Acredita-se que
as Unidades Básicas sejam capazes de resolver 85% dos problemas de saúde em
suas comunidades, prestando atendimento de qualidade, evitando internações
desnecessárias e melhorando a qualidade de vida da população.

Nesse sentido, a saúde tem o papel de responder às necessidades da população em
seu contexto global, e desta forma a Atenção Primária à Saúde de acordo com Mendes (2002)
pode ser entendida a partir da definição mais conhecida e abrangente formulada pela
Organização Mundial da Saúde: A atenção essencial à saúde, baseada em métodos práticos,
cientificamente evidentes e socialmente aceitos e em tecnologia tornadas acessíveis a
indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis e a um custo que as comunidades e
os países possam suportar, independentemente de seu estágio de desenvolvimento, num
espírito de autoconfiança e autodeterminação. Ela forma parte integral do sistema de serviços
de saúde e constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema
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nacional de saúde, trazendo os serviços o mais próximo possível aos lugares de vida e
trabalho das pessoas, consolidando-se como o primeiro elemento de um processo contínuo de
atenção.
E esta característica de primeiro contato é complementada no que diz Starfield
(2002, p.208):
A idéia de que existe um ponto de entrada cada vez que um novo atendimento é
necessário para um problema de saúde e que este ponto de entrada deve ser de fácil
acesso é inerente à organização de serviços de saúde por nível de atenção (primário,
secundário, terciário). (...) este ponto de primeiro contato é conhecido como porta de
entrada.

De acordo com Brasil (1997), as equipes de saúde da família deverão ter como
atribuições atividades desenvolvidas de forma dinâmica, com avaliação permanente através
do acompanhamento dos indicadores de saúde de cada área de atuação. Assim, ainda
concordando com Brasil (1997), as equipes de Saúde da Família devem estar preparadas para:
 Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas
características sociais, demográficas e epidemiológicas;
 Identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos quais a
população está exposta;
 Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos
determinantes do processo saúde/doença;
 Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda
organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de promoção à saúde;
 Resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e contra-referência,
os principais problemas detectados;
 Desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à melhoria do autocuidado
dos indivíduos e
 Promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos problemas identificados.

As atribuições básicas dos agentes comunitários de saúde, de acordo com as
normas e diretrizes do PACS divulgadas pelo Ministério da Saúde e constantes na Lei nº
11.350 de 05 de Outubro de 2005 são:
Art. 3o O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de
atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em
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conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal,
distrital, estadual ou federal.
Parágrafo único. São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na
sua área de atuação:
I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da
comunidade;
II - a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde,
de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a
área da saúde;
V - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações
de risco à família; e
VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras
políticas que promovam a qualidade de vida.
Art. 6o O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos
para o exercício da atividade:
I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital
do processo seletivo público;
II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e
continuada; e
III - haver concluído o ensino fundamental (BRASIL, 2005).

Na concepção teórica dessas ESF/ACS, não existiriam maiores dificuldades para
articular essas ações no cotidiano de suas vivências profissionais, tendo em vista a facilidade
encontrada por esta estratégia, a partir da sua localização física ser na comunidade, as suas
ações iniciais partirem de profissionais residentes na localidade e possuir equipe
multiprofissional para atender integralmente essa localidade. Contudo, os modelos de atenção
à saúde sofreram diversas alterações em seus princípios norteadores o que trazem sem dúvida
reflexos nessa atuação profissional. O maior desafio atual talvez seja a compreensão efetiva e
a diferenciação entre os modelos de atenção à saúde, procurando superar o modelo
hegemônico centrado na doença, para um novo paradigma que busque centrar suas ações em
um conceito positivo da saúde.

2.3 Políticas Públicas voltadas para a interface saúde e ambiente: que alicerces
fundamentam a atual realidade encontrada

A interface saúde e ambiente, historicamente foi construída levando em
consideração, inicialmente, os seus conceitos originais. As diversas reflexões em torno destes
puderam contribuir para a necessidade dessa articulação prioritariamente no que diz respeito à
formulação de políticas públicas que tornem essa compreensão uma realidade possível.
Mais especificamente o que foi discutido na 2ª Conferência Internacional sobre
Promoção da Saúde, realizada em 1988 em Adelaide, Austrália, em seu teor, a Carta de
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Adelaide alerta para a necessidade de políticas públicas, reforçando que essa atitude se tornou
muito mais que necessária diante de tantos argumentos que levavam a uma mudança global. É
o que diz o documento:
As políticas públicas voltadas para a saúde devem responder aos desafios colocados
por um mundo de crescentes e dinâmicas transformações tecnológicas, com suas
complexas intenções ecológicas e crescente interdependência internacional. Os
governos têm um importante papel no campo da saúde, mas este é também
extremamente influenciado por interesses corporativos e econômicos, organizações
não-governamentais e organizações comunitárias. Deve-se encorarajar a capacidade
potencial destas organizações em preservar e promover a saúde das populações.
Sindicatos, comércio e indústria, associações acadêmicas e lideranças religiosas têm
muitas oportunidades em atuar na melhoria da saúde da população como um todo. A
Conferência identificou quatro áreas prioritárias para promover ações imediatas em
políticas públicas saudáveis: Apoio à saúde da mulher; Alimentação e nutrição;
Tabaco e álcool e Criando ambientes saudáveis (ADELAIDE, 1988).

Sobre a área prioritária abordada na Conferência de Adelaide (1988), podemos
enfatizar a necessidade de Criação de Ambientes Saudáveis, na qual se considera que:
Políticas que promovam a saúde só podem ser sucesso em ambientes que conservem
os recursos naturais, mediante estratégias ecológicas de alcance global, regional e
local. São necessários esforços para uma coordenação intersetorial, visando
assegurar que as decisões que levem a saúde em consideração sejam encaradas como
prioridade ou pré- requisito para o desenvolvimento industrial e da agropecuária. Em
nível internacional, a Organização Mundial da Saúde deveria desempenhar um papel
mais intensivo junto aos governos para a aceitação destes princípios, apoiando o
conceito de desenvolvimento sustentável. Esta Conferência defende que, como
prioridade, a saúde pública e os movimentos ecológicos juntem suas forças para o
desenvolvimento socioeconômico e, simultaneamente, dos limitados recursos do
planeta.

No âmbito brasileiro, inicialmente, temos como ponto de partida a Lei nº 6938 de
31 de Agosto de 1981, que versa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e que
destacamos em seu Art.2º que tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana (BRASIL, 1981).
Não se pode deixar de perceber que no conteúdo da Política Nacional do Meio
Ambiente não existe direta ou explicitamente a relação clara do ambiente e sua relação com a
saúde humana. Essa interface saúde e ambiente só se fortalece a partir dos diversos debates
estabelecidos ao longo do Movimento da Reforma Sanitária e através da realização da VIII
Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, e que disparou os acontecimentos que
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levariam efetivamente a uma mudança no discurso da saúde em busca de uma mudança no
cenário onde as ações acontecem, no cotidiano onde vivem as pessoas.
Posteriormente, podemos dizer que a Política Pública maior, a Constituição
Federal de 1988, que servirá de guia para as outras, inicia a inserção da importância da
articulação da saúde e do ambiente, no sentido de melhorar a condição de vida das pessoas. O
Art. 23, incisos II, VI, VII e IX, estabelece a competência comum da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios de cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico, além de combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as
florestas, a fauna e a flora; o Art. 200, incisos II e VIII, fixa como atribuições do Sistema
Único de Saúde (SUS), entre outras, a execução de ―ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador‖ e ―colaborar na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho‖ e o Art. 225, no qual está assegurado que todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).
A Lei nº 8.080/90, que institui o SUS, destaca como fatores determinantes e
condicionantes da saúde, entre outros, ―a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais‖.
Além disso, salienta que ―os níveis de saúde da população expressam a organização social e
econômica do País‖. Acrescenta, ainda, que dizem respeito também à saúde as ações que se
destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social
(BRASIL, 1990, art. 3.º, parágrafo único).
Ao definir no art. 6º, o campo de atuação do SUS, inclui as ações inerentes à
vigilância sanitária; à vigilância epidemiológica; a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico; a colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o trabalho, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de
interesse para a saúde; a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte,
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, entre outros
(BRASIL, 1990a).
Vale ressaltar, ainda, a importância da Lei n.º 8.142/90, que trata da participação e
do controle social por meio das conferências e dos conselhos de saúde, instâncias
fundamentais para o exercício da cidadania e a luta por condições saudáveis de vida
(BRASIL, 1990b).

45

A implantação do Programa Saúde da Família criou o profissional Agente
Comunitário de Saúde. Contudo, no Ceará, o Programa Agentes de Saúde já havia sido
implantado desde 1987. Em 1991, o Ministério da Saúde lançou o Programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) e em 1994 o governo estendeu o programa para todo o Brasil,
o que fortaleceu o Programa Saúde da Família (PSF). O agente de saúde representa o elo entre
o sistema de saúde e a comunidade onde atua. Segundo Kluthcovsky, Takayanagui (2006), a
sua atuação ocorre em três dimensões: a técnica, operando com saberes da epidemiologia e
clínica; a política, utilizando saberes da saúde coletiva, e a de assistência social, possibilitando
o acesso com equidade aos serviços de saúde. Apesar da importância de suas atribuições as
autoras colocam que este grupo costuma ser formado pelas pessoas de menor escolaridade da
equipe e, consequentemente, com menor remuneração. Sua regulamentação se dá através da
Lei nº 10.507/2002, que estabelece o exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde.
Como continuidade das ações articuladas entre a saúde e o ambiente, em 1997, o
Ministério da Saúde formulou o projeto VigiSUS com o objetivo, entre outros, de estruturar o
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental de acordo com as diretrizes do SUS,
definindo com maior clareza o papel da vigilância em saúde ambiental no que toca aos fatores
que podem acarretar riscos à saúde humana. A estruturação da Vigilância em Saúde
Ambiental no Brasil começa a institucionalizar-se a partir do Decreto n.º 3.450, de 9 de maio
de 2000, que assegura a sua implantação em todo o território nacional (BRASIL, 2007).
A Lei n.º 10.683/03, que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios, atribui como uma das competências do Ministério da Saúde a ―saúde
ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva,
inclusive a dos trabalhadores e índios‖ (BRASIL, 2003, art. 27, XX, c). De acordo com o
Decreto n.º 4.726/2003, que trata da Estrutura Regimental do Ministério da Saúde, compete à
Secretaria de Vigilância em Saúde coordenar a gestão do Sistema Nacional de Vigilância
Ambiental em Saúde, incluindo o ambiente de trabalho (BRASIL, 2003a, art. 29, I, b).
A Instrução Normativa SVS/MS n.º 1, de 7 de março de 2005, estabeleceu o
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) e definiu os níveis de
competência das três esferas de governo na área de vigilância em saúde ambiental, o que vem
sendo estruturado de forma gradativa no País. Tal normatização define o ambiente de trabalho
como objeto de vigilância, de forma complementar à Instrução Normativa de Vigilância à
Saúde do Trabalhador, aprovada pela Portaria n.º 3.120, de 1.º de julho de 1998. Esta tem
como objetivo instrumentalizar minimamente os setores responsáveis pela vigilância, nas

46

secretarias estaduais e municipais, de forma que incorporem, em suas práticas, mecanismos de
análise e intervenções sobre os processos e os ambientes de trabalho (BRASIL, 2007b).
O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, definiu a Agenda de Compromisso
pela Saúde, através do Pacto pela Saúde, o qual agrega três eixos: O Pacto em Defesa do SUS,
o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. A Portaria nº 399 de 22 de Fevereiro de
2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes
Operacionais do Referido Pacto. Destaca-se aqui o Pacto pela Vida que constitui um conjunto
de compromissos sanitários que deverão se tornar prioridades dos três entes federativos, com
definição das responsabilidades de cada um (BRASIL, 2007c – PNPS).
Entre as prioridades do Pacto em Defesa da Vida, possui especial relevância o
aprimoramento do acesso e da qualidade dos serviços prestados no SUS, com a ênfase no
fortalecimento e na qualificação da Estratégia Saúde da Família; a promoção, informação e
educação em saúde com ênfase na promoção de atividade física, na promoção de hábitos
saudáveis de alimentação e vida, controle do tabagismo; controle do uso abusivo de bebida
alcoólica; e cuidados especiais voltados ao processo de envelhecimento. A publicação da
Política Nacional de Promoção da Saúde ratifica o compromisso do Ministério da Saúde na
ampliação e qualificação das ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do Sistema
Único de Saúde (BRASIL, 2007c – PNPS).
A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) (2006b), aprovada pela
Portaria nº 687 de 30 de Março de 2006, tem por objetivo geral: promover a qualidade de vida
e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e
condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer,
cultura, acesso a bens e serviços essenciais.
A PNPS em sua essência busca articular juntamente com a comunidade a
intersetorialidade na busca pela qualidade de vida da população, envolvendo-a nesse processo.
Desta forma, possui os seguintes objetivos específicos:
I – Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção
básica;
II – Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades,
inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as
desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero,
de orientação/opção sexual, entre outras);
III– Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os
trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os da atividades-fim;
IV – Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade,
eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde;
V – Estimular alternativas inovadoras e socialmente inclusivas/contributivas no
âmbito das ações de promoção da saúde;
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VI – Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção
de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde;
VII – Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais
seguros e saudáveis;
VIII – Contribuir para elaboração e implementação de políticas públicas integradas
que visem à melhoria da qualidade de vida no planejamento de espaços urbanos e
rurais;
IX – Ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e
gestão democrática;
X – Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à
saúde;
XI – Estimular a adoção de modos de viver não-violentos e o desenvolvimento de
uma cultura de paz no País; e
XII – Valorizar e ampliar a cooperação do setor Saúde com outras áreas de
governos, setores e atores sociais para a gestão de políticas públicas e a criação e/ou
o fortalecimento de iniciativas que signifiquem redução das situações de
desigualdade (BRASIL, 2007c).

E as seguintes diretrizes:
I – Reconhecer na promoção da saúde uma parte fundamental da busca da eqüidade,
da melhoria da qualidade de vida e de saúde;
II – Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o
desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde;
III – Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados
de promoção da saúde, em especial a eqüidade e o empoderamento individual e
comunitário;
IV – Promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas
horizontais de gestão e estabelecimento de redes de cooperação intersetoriais;
V – Incentivar a pesquisa em promoção da saúde, avaliando eficiência, eficácia,
efetividade e segurança das ações prestadas; e
VI – Divulgar e informar das iniciativas voltadas para a promoção da saúde para
profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando metodologias
participativas e o saber popular e tradicional (BRASIL, 2007c).

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), efetivada a partir da Portaria GM
nº 648 de 28 de Março de 2006, estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização
da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), e define a atenção básica como:
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de
territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária,
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver
os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o
contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos
princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do
vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da
equidade e da participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua
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singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e
busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de
danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de
modo saudável (BRASIL, 2007c).

Traz como características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica,
segundo Brasil (2006c, Cap. 1, item 5, subitem IV) ―desenvolvimento de ações focalizadas
sobre os grupos de risco e fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com
a finalidade de prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis‖.
Na sua reformulação, a PNAB, aprovada pela Portaria nº 2488 de 21 de Outubro
de 2011, mantém os princípios fundamentais constantes da Portaria 648 de 2006, incluindo a
necessidade de ser desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade,
próxima da vida das pessoas. Devendo ser o contato preferencial dos usuários, a principal
porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
Esta Portaria nº 2488 traz para o cenário da PNAB a discussão de temas como as
Redes de Atenção à Saúde; é o quereremos destacar, como ponto diferencial para essa nova
PNAB.
Esta Portaria conforme normatização vigente do SUS, define a organização de
Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e
direcionado as necessidades de saúde da população. As RAS constituem-se em
arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes
configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma
complementar e com base territorial, e têm diversos atributos, entre eles destaca-se:
a atenção básica estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de
entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a
população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de
saúde. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº
8.080/90, define que ‗o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede
regionalizada e hierarquizada‘. Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas
funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são
elas: ser base, ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes de atenção.

Nesse sentido, no âmbito nacional, essa apropriação é enfatizada na formulação
das políticas públicas de saúde, uma destas é a vigilância ambiental que é uma demanda
relativamente recente no Brasil. Entre as principais dificuldades para sua efetivação está a
necessidade de reestruturação de ações de vigilância nas secretarias estaduais e municipais de
saúde e formação de equipe multidisciplinar com capacidade de diálogo com outros setores
(BARCELLOS; QUITÉRIO, 2006). Seguindo a lógica de descentralização, os programas de
vigilância sobre o ambiente, são de corresponsabilidade dos municípios e que resulta na
necessidade de estabelecer meios de comunicação entre as diferentes esferas do governo. O
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Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) foi regulamentado com a
instrução normativa Nº 1 do Ministério da Saúde, de 25 de setembro de 2001, que definiu
competências nos níveis federais, estaduais e municipais.
Porém, esses sistemas adquirem diferentes configurações institucionais nas três
esferas do governo. Nas secretarias estaduais e municipais de saúde, a vigilância ambiental,
ora é organizada dentro dos departamentos da epidemiologia, ora em departamentos da
vigilância sanitária, ora como departamentos autônomos (BARCELLOS; QUITÉRIO, 2006).
Na atenção básica, na estratégia de saúde da família, os agentes de saúde do controle de
endemias podem garantir a necessária capilaridade do sistema (PEREIRA; LACERDA;
MARQUES, 2010).
Alguns outros documentos se fazem presentes no cenário das Políticas Públicas
envolvendo a saúde e o ambiente, é o que podemos resgatar historicamente no contexto do
Brasil, que traz as iniciativas para a elaboração da Política Nacional de Saúde Ambiental
iniciada em 1994, com o processo preparatório para a Conferência Pan-Americana sobre
Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Humano Sustentável (Copasad).
De acordo com Brasil (2007b), os eventos que antecederam a elaboração da Política
Nacional da Saúde Ambiental trataram de assuntos relevantes para a necessidade da
articulação saúde e ambiente.
Conforme entendimento acordado no I Seminário da Política Nacional de Saúde
Ambiental, realizado em outubro de 2005, trata-se de um campo de práticas
intersetoriais e transdisciplinares voltadas aos reflexos, na saúde humana, das
relações ecogeossociais do homem com o ambiente, com vistas ao bem-estar, à
qualidade de vida e à sustentabilidade, a fim de orientar políticas públicas
formuladas com utilização do conhecimento disponível e com participação e
controle social.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde vem implementando um Sistema de
Vigilância em Saúde Ambiental em todo o país, para aprimorar um modelo de atuação no
âmbito do SUS, e vem constituindo competências que objetivam a implementação de ações
em que é constatada a relação entre saúde humana, degradação e contaminação ambiental.
Outras instâncias de governo também fazem interface importante com questões de
saúde ambiental. As pastas da área econômica se aproximam do tema saúde ambiental nos
projetos de desenvolvimento, e a leitura cuidadosa de programas e projetos de outros
Ministérios (como os da Educação; de Cidades; Ciência e Tecnologia; do Trabalho e
Emprego; da Agricultura; do Planejamento e Gestão; das Relações Exteriores; de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; da

50

Integração Nacional; dos Transportes; da Defesa; Justiça; e Cultura) encontrará conexões com
a área de Saúde Ambiental (BRASIL, 2007b).
Há cada vez mais demandas e problemas de saúde relacionados com o meio
ambiente que pedem resolução dos gestores estaduais e municipais do SUS, o que está
ocasionando cada vez mais o estabelecimento de parcerias do Governo Federal com órgãos e
instituições em suas respectivas áreas de abrangência e dentro dos limites das respectivas
competências. A Vigilância em Saúde Ambiental, parte operativa dessa política, consiste em
um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos
fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana,
com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco
ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (BRASIL, 2007b).
Enfim, segundo Tambellini & Câmara (1998), é necessário e urgente que se
implemente no plano das ações concretas um programa e uma agenda de atividades e de
realizações baseadas em uma política ambiental que privilegie as questões decorrentes das
relações Produção/Ambiente/Saúde em nosso país. A elaboração desta política e seus
consequentes desdobramentos práticos, pela própria natureza e âmbito dos problemas com
que se defrontam, devem levar em conta também as novas formas e conteúdos das relações
internacionais que o processo de globalização, independentemente de sua aceitação política e
pública, impõe em seu atual estágio de desenvolvimento, tendo em vista a realidade regional
em que está mergulhado.
De acordo com Freitas (2005), no período entre 1972 e 1992, datas que marcaram
grandemente a discussão da temática ambiente, as produções científicas sofreram influências
pela visão do tema na época, e consequentemente pouco se falava em intervenções nos
campos das políticas públicas e do modelo de desenvolvimento; parte da explicação para
baixa produção de textos sobre problemas prioritários como políticas públicas, modelo de
desenvolvimento e desigualdades socioambientais, pode estar relacionada à predominância
das noções de saúde e ambiente centradas nos aspectos biológicos e biofísicos
simultaneamente, em detrimento das noções centradas nos processos históricos e sociais.
Particularmente no que se refere às políticas públicas e gestão, os dados revelam o
quanto terá de se investir em pesquisas e produção científica para temas que são considerados
básicos e fundamentais, se quisermos efetivamente fortalecer as capacidades e potenciais
científicos na saúde coletiva orientados para a gestão prudente do meio ambiente e do manejo
sustentável do desenvolvimento. No que se refere aos serviços de saúde, instâncias
fundamentais tanto para o diagnóstico como principalmente para a gestão e o manejo
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sustentável no nível local, chega a ser surpreendente não se encontrar nenhum texto que trate
do seu papel nesta tarefa ou de propostas recentes como a de atenção primária ambiental
(FREITAS, 2005).
Porém, não basta apenas a atuação dos profissionais no direcionamento das ações
voltadas para a promoção da saúde ambiental, é necessário que haja uma política nacional
relacionada entre saúde e ambiente realmente efetiva e cidadãos comprometidos na
construção da saúde ambiental. Além disso, é notória a necessidade da conscientização da
população em geral a fim de que contribuam na construção da saúde ambiental (PEREIRA et
al., 2009).
E apesar de desde os anos 70 assistirmos avanços no ambientalismo nos países
industrializados e o desenvolvimento da saúde coletiva no Brasil, ambos os movimentos
trazendo novamente à tona as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais e éticas dos
problemas ambientais e sanitários, o que se verifica, na prática, é uma predominância das
ciências naturais e engenharias na organização da pesquisa e produção do conhecimento sobre
o tema. Embora as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais e éticas não sejam
exclusividade das ciências sociais, é preocupante que mesmo no campo da saúde coletiva
verifique-se que há poucos grupos de pesquisa organizados e que a produção científica ainda
seja bastante pequena (FREITAS, 2003).
Apresentamos no Quadro 2 o memorial das Políticas Públicas efetivamente
implementadas ao longo dos anos e que favoreceram e direcionaram a interrelação saúde e
ambiente no saber e agir cotidiano dos profissionais da saúde, focando aqui nessa pesquisa os
ACS. Mas, nesse momento da pesquisa procuramos realizar uma conexão com o resgate
conceitual e o entendimento da necessidade de se inserir a interface saúde e ambiente não só
no discurso, mas, efetivamente, na formulação de políticas públicas que direcionem a
mudança na prática cotidiana do fazer saúde.
Quadro 2 – Políticas Públicas Nacionais implementadas no sentido da interrelação saúde e ambiente

ANO
1981
1987
1988
1990
1991
1994
1997
2000

POLÍTICAS PÚBLICAS INTERRELACIONANDO A SAÚDE E O AMBIENTE
NO CONTEXTO BRASILEIRO
Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938
Criação do Programa ACS – Estado do Ceará
Constituição Federal Brasileira/ 1988
Criação do SUS – Lei Nº 8.080/90
Lei nº 8.142/90 – definição da Participação e Controle Social no SUS
Criação do Programa ACS – âmbito Nacional
Criação do Programa Saúde da Família
Criação do VigSUS, pelo MS
Decreto nº 3.450 – estrutura a Vigilância em Saúde Ambiental
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Instrução Normativa nº 01 do MS – institui o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental
Lei nº 10.507 – estabelece o exercício do Profissional ACS
Lei nº 10.683 – organização da Presidência da República e dos Ministérios
Decreto nº 4.726 – Regimento do Ministério da Saúde
I Seminário da Política Nacional de Saúde Ambiental – Proposto o documento ―Subsídios para a
2005
Construção da Política Nacional de Saúde Ambiental‖
Instrução Normativa SVS/MS nº 01 – criação do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde
Ambiental
Portaria nº 399 – Divulgação do Pacto pela Saúde
2006
Política Nacional da Atenção Básica - PNAB
Política Nacional de Promoção da Saúde – PNPS
Reedição do documento ―Subsídios para a Construção da Política Nacional de Saúde Ambiental‖
2007
Portaria nº 2488 - Reformulação da PNAB
2011
Decreto nº 7.508 – regulamentação da Lei nº 8.080/90
Fonte: Dados da pesquisa
2001
2002
2003

2.4 Bases Conceituais: no cotidiano dos Agentes Comunitários de Saúde, o que se faz
necessário saber para então agir

Resgatar as bases conceituais se mostrou ser de extrema importância para esta
pesquisa, pois, ao analisar no próximo capítulo, a partir dos discursos dos ACS, quais
conceitos efetivamente estão presentes no seu cotidiano, e posteriormente correlacionar às
políticas públicas estabelecidas que têm promovido a educação permanente e a formação
desses ACS para a inserção desses conceitos nas suas concepções de atuação intersetorial e de
interrelação da saúde e do ambiente para a promoção da saúde da população. Desta forma,
iremos ao longo dessas próximas linhas estabelecer a conceituação de maneira clara, sobre o
Ambiente, sobre a Saúde e sobre a Promoção da Saúde, construída historicamente e presente
no discurso nacional e internacional, e que guiou as respostas buscadas nessa pesquisa.

2.4.1 Sobre o Ambiente

Para estabelecermos as bases conceituais, visando subsidiar a compreensão do
ambiente nas suas diferentes dimensões e sua relação com a saúde, podemos concordar com
Freitas (2003) quando relata que os problemas ambientais e sua interface com a saúde estão
sempre presentes nos discursos e práticas sanitárias, remontando a meados do século 19, com
os intensos impactos do processo de industrialização e urbanização sobre as condições
sanitárias e de saúde, esses problemas são vistos como resultados de processos políticos e
sociais. Porém, com o paradigma microbiano essa relação foi reduzida aos problemas de
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saneamento e a controle de vetores. A dimensão social e política passa a ocupar lugar
marginal e periférico nessa discussão.
Para Andler (1987), pode-se considerar que não existe um único ambiente, como,
por exemplo, o ambiente construído e descrito pelas ciências naturais e engenharias, mas sim
uma variedade de ambientes constituídos histórica, geográfica, social e culturalmente, daí
surge então a necessidade de se considerar que um problema ambiental corresponde a uma
multiplicidade de problemas ambientais simultâneos, que envolvem diferentes e conflituosas
noções de sociedade. Problemas que necessariamente envolvem processos sociais, políticos,
econômicos e culturais, bem como uma multiplicidade de atores sociais com diferentes
noções e interesses acerca dos mesmos e das formas de resolução que poderão ser
encaminhadas.
A noção de problemas ambientais não só permite uma maior incorporação das
ciências sociais para a sua compreensão e resolução, como também se encontra mais em
consonância com o projeto da saúde coletiva. Essa noção permite considerar que no projeto da
saúde coletiva não só a saúde surge como uma conquista social e um direito universal
associado à qualidade e à proteção da vida, mas também o ambiente (MINAYO, 1997).
A preocupação com os efeitos na saúde provocados pelas condições ambientais,
de acordo com Freitas (2003), é evidente desde a Antiguidade, envolvendo problemas tais
como os efeitos do clima no balanço dos humores do corpo, os miasmas, as sujeiras e os
odores. Assim, sempre esteve presente nos diferentes discursos e práticas sanitárias que se
constituíram como respostas sociais às necessidades e aos problemas de saúde.
No que se refere aos problemas ambientais, o saneamento e o controle de vetores
constituíram a principal estratégia desse movimento, direcionada para o controle de doenças
relacionadas às precárias condições sanitárias (Gochefeld & Goldstein, 1999). O advento do
paradigma microbiano nas ciências básicas da saúde representou um grande reforço a este
movimento que, tornado hegemônico e batizado de saúde pública, reorienta as diretrizes dos
discursos e das práticas ocidentais no campo da saúde social (Paim &Almeida Filho, 1998).
Com o paradigma microbiano, o ambiente de foco dos discursos e das práticas da saúde
pública é o doméstico, que deveria ser purificado, limpo e areado, sendo isto considerado vital
para a saúde dos seus habitantes, particularmente as crianças (Petersen &Lupton, 1996).
A ampliação da compreensão dos problemas ambientais como não somente
restritos aos aspectos de saneamento e controle de vetores, bem como a recuperação da
dimensão política e social dos mesmos pode, em grande parte, ser atribuída às questões que
passaram a ser colocadas pelo movimento ambientalista, que, definido como tal, tem sua

54

existência identificada desde os anos 50, passando a ganhar força somente nos anos 60 e 70.
As ameaças e os perigos ambientais para a saúde pública, provocadas principalmente pela
poluição química e radioativa, são compreendidas como de maior escala, tendo se
multiplicado e estendido no espaço – indo além dos ambientes locais da casa, da vila ou da
cidade – e no tempo – com o alcance dos efeitos futuros sobre a saúde e a vida no planeta
(Petersen & Lupton, 1996).
A partir do final do século 20, a preocupação com os problemas ambientais
tornou-se proeminente em muitos países e resultou em duas grandes conferências mundiais
sobre o tema, organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), a de Estocolmo em
1972 e a do Rio em 1992. Em paralelo, emerge uma Nova Saúde Pública (NSP) que tem
como estratégia mudar o foco das práticas centradas principalmente nos aspectos biomédicos
da atenção para uma compreensão preventiva do estado de saúde, passando a direcionar muita
de sua atenção para as dimensões ambientais da saúde (Petersen & Lupton, 1996).
Documentos cruciais deste processo são: Relatório Lalonde em 1974, que define as bases para
o movimento de Promoção da Saúde e em que são incorporadas questões como a criação de
ambientes favoráveis à saúde; o Projeto Cidades Saudáveis lançado em 1986 pela
Organização Mundial da Saúde; a definição na Agenda 21 da saúde ambiental como
prioridade social para a promoção da saúde.
Os problemas de saúde e ambiente precisam ser compreendidos de forma a
incorporar a pluralidade de dimensões e perspectivas que caracterizam sua complexidade.
Necessitando ultrapassar as barreiras impostas pela limitação das abordagens utilizadas, as
quais se mostram ineficientes para a análise e enfrentamento dos problemas complexos que
envolvem múltiplas dimensões e relações entre dinâmicas globais e locais. Nesse sentido, a
complexidade dependerá das escalas espaciais e temporais envolvidas, das incertezas
associadas aos problemas ambientais, e das dinâmicas sociais que articulam os interesses e
processos decisórios em torno dos problemas. Em atuais contextos caracterizados por
vulnerabilidades sociais, como a falta de legislação, de instituições atuantes ou da exclusão
das necessidades e da participação das comunidades locais afetadas pelo problema, o que
pode impedir a efetiva implementação de medidas de prevenção no nível local (FREITAS e
PORTO, 2006).
De acordo com Minayo et al. (1999), no Brasil, a preocupação com os problemas
ambientais, as características socioeconômicas do desenvolvimento e a interface de ambos
com a saúde coletiva, pode ser situada desde o início do século, através do trabalho pioneiro
de Oswaldo Cruz e dos sanitaristas que o seguiram. Embora mais voltados para a
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problemática na Fundação Oswaldo Cruz, os autores identificam três paradigmas básicos
presentes nos estudos sobre a interface entre problemas ambientais e saúde, sendo estes: o
biomédico, com origens na parasitologia clássica; o da relação saneamento-ambiente, com
origens no saneamento clássico; o da medicina social, que tem suas origens nos anos 70 e é a
referência para a saúde coletiva.
Para Tambellini & Câmara (1998), do ponto de vista institucional, as
preocupações com os problemas ambientais tradicionalmente relacionadas à saúde foram, ao
longo do século 20, uma preocupação quase que exclusiva das instituições voltadas ao
saneamento básico (água, esgoto, lixo etc.). Para os autores, somente na década de 1970, com
o agravamento dos problemas ambientais causados pelo crescimento industrial, ocorre uma
ampliação das instituições, com a criação, por exemplo, de órgãos ambientais nos estados do
Rio de Janeiro (Feema) e São Paulo (Cetesb), mas sem vínculo direto com o sistema de saúde.
É importante lembrar que em 1972 era realizada a Conferência de Estocolmo, primeira grande
reunião mundial sobre a relação entre ambiente e desenvolvimento.
Freitas et al. (1999) e Porto (1998), procurando contextualizar a interface entre a
questão ambiental e a saúde no país, consideram que somente a partir da década 1980 é que
começaram a surgir condições jurídicas e institucionais para ações de controle do meio
ambiente mais consistentes e efetivas. Como exemplo, citam a lei 6.938, de 1981, que
estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional de Meio
Ambiente e o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Na Constituição Federal, promulgada
em 1988, novos avanços ocorreram, enunciando-se no artigo 228 do capítulo VI (Do Meio
Ambiente) que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever
de defendê-lo e à coletividade de preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
O ambiente sempre esteve presente nos discursos e práticas sanitárias. Mas, foi
somente com a intensificação do processo de industrialização e urbanização, o aumento da
participação política da classe trabalhadora e a incorporação dos temas relacionados à saúde
na pauta de reivindicações dos movimentos sociais, que os problemas ambientais passaram a
ser compreendidos como resultantes de processos fundamentalmente políticos e sociais.
De acordo com Leff (2000), a resolução dos problemas ambientais implica a
ativação e objetivação de um conjunto de processos sociais os quais as ciências sociais têm
um importante papel a desempenhar. Leff (2000) destaca ainda uma série de processos que
podem se constituir em indicativos de uma agenda de pesquisa das ciências sociais em saúde
sobre os problemas ambientais, sendo estes: 1) a incorporação dos valores do ambiente na
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ética individual, nos direitos humanos e na norma jurídica dos atores econômicos e sociais; 2)
a socialização do acesso e apropriação da natureza; 3) a democratização dos processos
produtivos e do poder político; 4) as reformas do Estado que lhe permitam mediar a resolução
de conflitos de interesses em torno da propriedade e aproveitamento dos recursos e que
favoreçam a gestão participativa e descentralizada dos recursos naturais; 5) o estabelecimento
de uma legislação ambiental eficaz que normatize os agentes econômicos, o governo e a
sociedade civil; 6) as transformações institucionais que permitam uma administração
transetorial do desenvolvimento; 7) a reorientação interdisciplinar do desenvolvimento do
conhecimento e da formação profissional dos profissionais no campo da saúde coletiva.
Todos esses processos implicam a necessidade de se avançar na reflexão sobre a
pesquisa das ciências sociais no campo dos problemas ambientais que afetam a saúde
coletiva.
Segundo Freitas e Porto (2006), um dos grandes problemas da questão ambiental
está relacionado à forma de produção de conhecimento ainda hegemônico da ciência
moderna, o que eles consideram que cientistas e profissionais tendem a se tornar especialistas
em torno de visões de mundo e paradigmas isolados, que dificultam a comunicação, tanto
entre especialistas quanto entre estes e a população em geral. Portanto, para os autores, um
grande desafio para o enfrentamento das questões complexas como a ambiental reside no
desenvolvimento de outra forma de ciência, de práticas científicas e institucionais com formas
de comunicação que propiciem o florescer de abordagens integradas e mais resolutivas.
A superação do realismo ambiental e do biologismo dominante na saúde, da
naturalização das injustiças e desigualdades da vida social e da submissão ao modelo
hegemônico das ciências naturais e das engenharias na compreensão e solução dos problemas
ambientais representam desafios importantes para que as ciências sociais contribuam para que
possamos avançar no marco conceitual da saúde coletiva.
Até mesmo porque, como observa Herculano (2000) em seu artigo sobre as
origens, enfoques metodológicos e objetos da sociologia ambiental, a convergência das
ciências sociais (a autora centra sua análise somente na sociologia) com a saúde coletiva
talvez seja uma das contribuições mais interessantes à compreensão dos problemas ambientais
e uma das áreas mais necessárias à realização de pesquisas.
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2.4.2 Sobre a Saúde

O conceito da OMS divulgado na carta de princípios de 7 de abril de 1948 (desde
então o Dia Mundial da Saúde), implicando o reconhecimento do direito à saúde e da
obrigação do Estado na promoção e proteção da saúde, diz a história do conceito de saúde que
―Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência
de enfermidade‖. Este conceito refletia, de um lado, uma aspiração nascida dos movimentos
sociais do pós-guerra: o fim do colonialismo, a ascensão do socialismo. Saúde deveria
expressar o direito a uma vida plena, sem privações. Um conceito útil para analisar os fatores
que intervêm sobre a saúde, e sobre os quais a saúde pública deve, por sua vez, intervir, é o de
campo da saúde (health field), formulado em 1974 por Marc Lalonde, titular do Ministério da
Saúde e do Bem-estar do Canadá - país que aplicava o modelo médico inglês (FREITAS e
PORTO, 2006).
De acordo com esse conceito, o campo da saúde abrange: a biologia humana, que
compreende a herança genética e os processos biológicos inerentes à vida, incluindo os
fatores de envelhecimento; o meio ambiente, que inclui o solo, a água, o ar, a moradia, o local
de trabalho; o estilo de vida, do qual resultam decisões que afetam a saúde: fumar ou deixar
de fumar, beber ou não, praticar ou não exercícios; a organização da assistência à saúde. A
assistência médica, os serviços ambulatoriais e hospitalares e os medicamentos são as
primeiras coisas em que muitas pessoas pensam quando se fala em saúde.
No entanto, esse é apenas um componente do campo da saúde, e não
necessariamente o mais importante; às vezes, é mais benéfico para a saúde ter água potável e
alimentos saudáveis do que dispor de medicamentos. É melhor evitar o fumo do que
submeter-se a radiografias de pulmão todos os anos. É claro que essas coisas não são
excludentes, mas a escassez de recursos na área da saúde obriga, muitas vezes, a selecionar
prioridades.
Quando se esperava que a OMS escolhesse outra doença transmissível para alvo,
a Organização ampliou consideravelmente seus objetivos, como resultado de uma crescente
demanda por maior desenvolvimento e progresso social. Eram anos em que os países
socialistas desempenhavam papel importante na Organização - não por acaso, Alma-Ata
ficava na ex – União Soviética. A Conferência de 1978 enfatizou as enormes desigualdades na
situação de saúde entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos; destacou a responsabilidade
governamental na provisão da saúde e a importância da participação de pessoas e
comunidades no planejamento e implementação dos cuidados à saúde.
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Trata-se de uma estratégia que se baseia nos seguintes pontos: 1) as ações de
saúde devem ser práticas, exequíveis e socialmente aceitáveis; 2) devem estar ao alcance de
todos, pessoas e famílias - portanto, disponíveis em locais acessíveis à comunidade; 3) a
comunidade deve participar ativamente na implantação e na atuação do sistema de saúde; 4) o
custo dos serviços deve ser compatível com a situação econômica da região e do país.
Estruturados dessa forma, os serviços que prestam os cuidados primários de saúde
representam a porta de entrada para o sistema de saúde, do qual são, verdadeiramente, a base
do Sistema de Saúde. O sistema nacional de saúde, por sua vez, deve estar inteiramente
integrado no processo de desenvolvimento social e econômico do país, processo este do qual
saúde é causa e consequência (ALMA-ATA, 1978).
Os cuidados primários de saúde, adaptados às condições econômicas,
socioculturais e políticas de uma região deveriam incluir pelo menos: educação em saúde,
nutrição adequada, saneamento básico, cuidados materno-infantis, planejamento familiar,
imunizações, prevenção e controle de doenças endêmicas e de outros frequentes agravos à
saúde, provisão de medicamentos essenciais.
Freitas e Porto (2006) afirmam que o próprio conceito de saúde é considerado
ampliado exatamente quando o relacionamos com a temática ambiental e integramos a saúde
humana com a saúde dos ecossistemas. As abordagens ecossistêmicas de saúde desenvolvidas
nos últimos anos buscam estabelecer uma relação entre serviços de ecossistemas e bem-estar
humano, ao mesmo tempo em que estabelecem uma separação conceitual e metodológica
entre ‗atenção à saúde‘ e ‗saúde‘, evitando com isso a idéia de que a atenção médica para a
doença iguala-se à saúde, que acaba sendo reduzida meramente à ausência de doenças.
Nessa concepção, dentre os fatores sociais e ambientais que afetam a saúde,
podemos encontrar o emprego e a distribuição de renda, as condições de vida e trabalho, a
qualidade e a sustentabilidade do ambiente, as redes sociais e de suporte social, a maior
participação da comunidade nos processos decisórios locais que afetam a saúde, bem como
outros que afetam o bem-estar coletivo e pessoal. Desta forma, a análise das condições de
saúde, bem como o desenvolvimento de programas de melhoria da saúde, não podem ser
resumidos somente às doenças e a redução da sua incidência. A saúde possui, portanto, além
da dimensão biomédica, dimensões éticas, sociais e culturais irredutíveis, sendo objeto de
permanente negociação e eventuais conflitos dentro da sociedade, dependendo de como os
valores e interesses se relacionam dentro das estruturas de poder e distribuição de recursos
existentes (FREITAS e PORTO, 2006).
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2.4.3 Sobre a Promoção da Saúde

Define-se promoção em saúde como uma combinação de apoios educacionais e
ambientais que visam a atingir ações e condições de vida conducentes à saúde. Combinação
refere-se à necessidade de mesclar os múltiplos determinantes da saúde (fatores genéticos,
ambiente, serviços de saúde e estilo de vida) com múltiplas intervenções ou fontes de apoio;
educacional refere-se à educação em saúde tal como acima definida; ambiental refere-se a
circunstâncias sociais, políticas, econômicas, organizacionais e reguladoras, relacionadas ao
comportamento humano, assim como a todas as políticas de ação mais diretamente
relacionadas à saúde. Utiliza-se aqui para fazer referência àquelas forças da dinâmica social,
que incidem sobre uma situação específica e que vão muito além do estudo do ambiente físico
ou dos serviços médicos destinados à população. Dizem respeito àqueles fatores ambientais
que também precisam ser considerados no planejamento de atividades de promoção em saúde.
Note-se que essa se diferencia dos outros dois maiores componentes da saúde pública por
fixar a engenharia do meio ambiente à proteção em saúde e a administração no ambiente
médico aos serviços de prevenção à saúde (AGUIAR e MARTINS, 2012).
O movimento de promoção da saúde teve origem na I Conferência Internacional de
Promoção da Saúde, realizada em Ottawa no ano de 1986. Segundo este documento, a
definição da promoção da saúde consiste em um ―processo de capacitação da comunidade
para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no
controle deste processo‖ (Brasil, 2002b).
Para Buss (2000), a promoção da saúde ―propõe a articulação de saberes técnicos e
populares, da mobilização de recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para
seu enfrentamento e resolução‖. Neste contexto, as estratégias propostas para a promoção da
saúde vão na direção de uma articulação e envolvimento do Estado, comprometendo-se com a
adoção de políticas públicas saudáveis para a comunidade, estimulando o reforço da ação
coletiva, dos indivíduos, o desenvolvimento de habilidades pessoais, a reorientação do
sistema de saúde e de parcerias intersetoriais.
É imprescindível a responsabilização de todos no levantamento dos problemas e nas
soluções em matéria de saúde. Sobretudo, com a promoção da saúde, a abrangência das ações
de saúde tem como foco - o ambiente local e global (Buss, 2003).
Na promoção da saúde, Freitas (2003) sugere um modelo participativo, direcionado à
população no seu ambiente total e com envolvimento de uma rede de questões de saúde,
necessitando de estratégias multidimensionais, facilitadoras e integradoras, aplicação de
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medidas incentivadoras com o conceito positivo de saúde, além de fortalecer
responsabilidades e participação das organizações da sociedade civil, grupos cívicos, bem
como as três esferas de governo - municipal, estadual e federal – para se alcançar as metas de
promoção.
Não existe, portanto, uma formulação pronta a ser orientada aos serviços, entretanto, é
fundamental que as ações programáticas de saúde e a oferta organizada dos serviços seja
articulada a outras ações setoriais, aliada às políticas públicas intersetoriais ou transetoriais.
Algumas estratégias abaixo são exemplos de ações de promoção da saúde que podem
ser desenvolvidas na Atenção Básica no contexto do meio ambiente:
• Participação comunitária como fator positivo nas atividades de controle das doenças,
uma vez que corrobora para a conscientização do problema na sociedade (Ruffino-Netto,
1999);
• Capacitação da comunidade para compreender e atuar junto às suas necessidades de
saúde, na implementação de estratégias integradas e intersetoriais de proteção da vida e,
ampliação do processo decisório na busca de comprometimento político na resolução dos seus
problemas;
• Promoção da cidadania com desenvolvimento de parceria entre lideranças e
organizações comunitárias para discutir, planejar e executar ações intersetoriais para a
melhoria das condições de saúde e vida das pessoas;
• Abertura de espaços dos serviços de saúde para articular-se com a área cultural da
sociedade, procurando associar a criatividade da população na emissão de mensagens que
construam novos saberes técnicos com ênfase no ambiente e, transpor aos saberes populares,
por meio de materiais educativos como cartilhas, folderes, panfletos, álbum seriado, dança,
poesia, música, folclore, Rap, entre outros;
• Divulgação de informações sobre o meio ambiente nas escolas, igrejas, serviços de
saúde e na comunidade, favorecendo atitudes positivas de saúde e o desenvolvimento de
estilos de vida que promovam a saúde (Vilela & Mendes, 2000).

No Brasil, a Política Nacional de Promoção da Saúde, efetivada pela Portaria nº
687, de 30 de Março de 2006, torna evidente o compromisso assumido para a sua
aplicabilidade no contexto da realidade da Atenção Básica à Saúde, organizada a partir da
implantação das Equipes da ESF e ACS. De acordo com Brasil (2006c, PNPS):
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Entende-se que a promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo de
fortalecimento e implantação de uma política transversal, integrada e intersetorial,
que faça dialogar as diversas áreas do setor sanitário, os outros setores do Governo,
o setor privado e não-governamental, e a sociedade, compondo redes de
compromisso e co-responsabilidade quanto à qualidade de vida da população em
que todos sejam partícipes na proteção e no cuidado com a vida. Vê-se, portanto,
que a promoção da saúde realiza-se na articulação sujeito/coletivo, público/privado,
estado/sociedade, clínica/política, setor sanitário/outros setores, visando romper com
a excessiva fragmentação na abordagem do processo saúde-adoecimento e reduzir a
vulnerabilidade, os riscos e os danos que nele se produzem.

É importante notar que, no campo da saúde, tem ocorrido nas duas últimas
décadas uma identificação dos problemas ambientais com o movimento de promoção da
saúde que emerge como uma das estratégias de uma Nova Saúde Pública.
Essa identificação é explicitada tanto na Agenda 21, em que a saúde ambiental
aparece como prioridade social para a promoção da saúde, como institucionalização, no
Ministério da Saúde, da gestão do sistema nacional de vigilância ambiental, que tem como um
dos seus objetivos conhecer e estimular a interação entre saúde, meio ambiente e
desenvolvimento visando ao fortalecimento da participação da população na promoção da
saúde e qualidade de vida (BRASIL, decreto 3.450, 10 de maio de 2000b).
Na perspectiva da saúde coletiva, para a qual os problemas de saúde da população
resultam da forma como se organiza a sociedade, em suas dimensões política, econômica e
cultural, propondo então mudanças em direção tanto à democratização da sociedade, como
das práticas de saúde (Paim, 2001), os programas de promoção da saúde relacionados com os
problemas ambientais devem ser movimentos politicamente agressivos na perspectiva de uma
equidade social, política e econômica (Waltner-Towes, 2000).
Incorporando a perspectiva das ciências sociais apontada por Vieira (1995),
podemos considerar que estes programas de promoção da saúde devem ser movimentos de
resoluções dos problemas ambientais de formas socialmente justas, economicamente viáveis,
ecologicamente prudentes e politicamente emancipadoras. Como observa Waltner-Towes
(2000), o modo como os problemas são solucionados (de modo democrático e participativo,
em oposição ao modo não democrático e baseado em especialistas) é tão importante como a
solução encontrada, uma vez que processos e resultados possuem, ainda que separados,
profundos efeitos sobre a saúde humana.
Desta forma, podemos considerar que este estudo traz em si a necessidade da
compreensão dos conceitos aqui apresentados: resgatar a história da inserção do ambiente na
saúde, o entrelaçamento desses conceitos e a sua construção nos nossos dias atuais. Todo o
princípio parte da compreensão do que é efetivamente saúde, e quais consequências a
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mudança desse conceito traz para as práticas de saúde e quais atitudes são tomadas para a
concretização dessas ações no cotidiano onde vivem as pessoas, que políticas públicas
interferem nesse processo e se a ausência das mesmas influenciam também na ausência de
ações voltadas para a articulação saúde e ambiente no cotidiano da prática de atuação dos
ACS.
Contudo, compreender como se organiza o serviço de saúde, tendo como princípio
fundamental e pilar estruturante a Atenção Básica à Saúde, leva à compreensão da extrema
necessidade de se priorizar as Equipes de Saúde da Família no processo decisório das
Políticas Públicas implementadas. No contexto onde vivem as pessoas, lócus de toda mudança
necessária, está presente o ACS, representante da comunidade e como eles mesmos dizem,
―nós somos comunidade também‖ (BRASIL, 2009, p. 17), assumindo efetivamente a
possibilidade do início de toda a transformação.
Iniciar essa mudança a partir da concepção de transformação da base de
sustentação de todo esse processo, ou seja, a própria comunidade, é algo que se faz necessário
e urgente, procurando entender o contexto onde essas pessoas vivem e proporcionando a
partir da atuação dos agentes propulsores dessas mudanças locais, os ACS, possibilidades de
articulação entre a saúde e o ambiente, levando em consideração cada realidade e cada
vivência apresentada, suas fragilidades e fortalezas locais, e que estas mudanças possíveis não
estejam presentes apenas no cotidiano onde nascem essas necessidades, mas que se façam
presentes também para aqueles que pensam, formulam e efetivam as políticas implantadas.
Portanto, iremos agora para o segundo capítulo, que tem sua origem nesse
cotidiano local, no percurso trilhado, no Bairro Parque Antônio Vieira no município de
Juazeiro do Norte - Cariri cearense, a partir dos discursos dos ACS.

Capítulo 3
O AGIR SE CONSTRÓI NO
COTIDIANO: UM CAMINHO DE
DESCOBERTAS
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3 O AGIR SE CONSTRÓI NO COTIDIANO: UM CAMINHO DE
DESCOBERTAS
―Não há nada como regressar a um lugar que
está igual para descobrir o quanto a gente
mudou.‖
Nelson Mandela
Apesar da nossa constatação acerca da importância das políticas públicas para o
embasamento de um saber e um agir cotidiano, foi a partir dos caminhos percorridos para a
concretização dessa dissertação que o segundo capítulo se consolidou, refletindo que o saber e
o agir se constroem no cotidiano, e que foi um caminho de muitas descobertas. Apresentamos
o percurso, a trilha, a estrada necessária para a compreensão dessa busca. Qual estudo
utilizado, características do local da pesquisa e os motivos que levaram a essa escolha e sua
relação com a minha própria história profissional, os personagens principais desse estudo e
suas valiosas contribuições para a realização dessa dissertação. Para isso especificamos como
se deu no cotidiano dos ACS a coleta de dados, quais procedimentos e instrumentos foram
cruciais para uma aproximação efetiva da realidade encontrada. Descrevemos, também, como
aconteceu a análise dos dados e a relevância do reforço ético para a confiabilidade dos
resultados apresentados.

3.1 Tipo de estudo: uma compreensão da pesquisa

Com o objetivo de compreender sob a ótica dos ACS as implicações que a relação
saúde e ambiente promovem na sua prática profissional no Município de Juazeiro do Norte –
Cariri cearense, e identificar o conhecimento que os ACS detêm acerca do tema ambiente,
saúde e promoção da saúde; investigar os mecanismos utilizados pelos ACS para desenvolver
ações de promoção da saúde levando em consideração a relação saúde e ambiente; discutir as
medidas adotadas pelos ACS frente aos desafios ambientais da sua área de atuação, optou-se
por um estudo do tipo exploratório, com abordagem qualitativa.
Segundo Teixeira (2008), a pesquisa qualitativa busca reduzir a distância entre a
teoria e os dados, entre o contexto e a ação, se utilizando da análise dos fenômenos, ou seja,
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da compreensão destes pela sua descrição e interpretação. Para Flick (2009, p.20) ―a pesquisa
qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à pluralização das
esferas da vida (...) essa pluralização exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico das
questões‖.
Concordando ainda com o que diz FlicK (2009), a subjetividade do pesquisador
bem como daqueles que estão sendo estudados, torna-se parte do processo de pesquisa quando
utilizamos a abordagem qualitativa. Desta forma, as reflexões dos pesquisadores sobre suas
próprias atitudes e observações em campo, suas impressões, irritações, sentimentos etc.,
tornam-se dados em si mesmos, constituindo parte da interpretação e são, portanto,
documentadas em diários de pesquisa. Os registros obtidos e que foram essenciais para a
construção do diário de campo serão detalhados no terceiro capítulo juntamente com a análise
dos discursos dos sujeitos dessa pesquisa.
Em relação à pesquisa exploratória, Gil (2009), relata que ela é usada quando se
buscam percepções e entendimentos sobre a natureza geral de uma questão e estimulam os
entrevistados para construir hipóteses de maneira espontânea. Concordando com Cervo,
Bervian e Da Silva (2007, p.63):
A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as
relações existentes entre esses elementos componentes. Esse tipo de pesquisa requer
um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos
aspectos de um problema ou de uma situação.

Desta forma, propomos um Estudo de Caso em uma equipe da Estratégia Saúde
da Família do município de Juazeiro do Norte – Cariri cearense, tendo como sujeitos desse
estudo os ACS desta equipe escolhida. Assim, nosso intuito é o de aprofundar o
conhecimento, e fortalecendo nossa idéia Gil (2009) relata que o estudo de caso é o estudo
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento. Para Chizzoti, (2000) o estudo de caso coleta e registra dados de um caso em
particular ou de vários casos, com o objetivo de organizar um relatório ordenado e crítico de
uma experiência ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou
propor uma ação transformadora e servir de referência para outros grupos semelhantes.

3.2 Cenário da Pesquisa: um espaço para se refletir
A pesquisa foi realizada no Município de Juazeiro do Norte, cidade localizada na
Região Metropolitana do Cariri, ao sul do Ceará, o qual apresenta uma área territorial de
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248,223 km², sendo o segundo município do Estado em desenvolvimento e o terceiro em
número de habitantes, com uma população de 249.939 habitantes (IBGE, censo demográfico
2010) com uma estimativa da população para 2011 de 252.841 habitantes e taxa de
urbanização de 95,3%, caracterizando-a como uma cidade predominantemente urbana (IBGE,
2010. Diretoria de Pesquisas - DPE. Coordenação de População e Indicadores Sociais COPIS. NOTA: Estimativas da população residente com data de referência 1 o de julho de
2011).
O Estado do Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil, limitando-se ao
Norte com o Oceano Atlântico; ao Sul com o Estado de Pernambuco; a Leste com os Estados
do Rio Grande do Norte e Paraíba e a Oeste com o Estado do Piauí.
Figura 1 – Mapa do Brasil com a Localização do Ceará

Fonte: IPECE (http://guiace.com.br/termo/dados-do-ceara; http://mapas.ipece.gov.br)

Juazeiro do Norte é, sobretudo, considerado o maior centro de religiosidade popular
da América Latina, atraindo milhões de pessoas todos os anos, o que a torna uma cidade
peculiar na região do Cariri (JUAZEIRO DO NORTE, 2011). Sem dúvidas essas
características impactam na vida cotidiana das pessoas que aqui vivem, sobretudo, pelos
reflexos advindos do impacto ambiental, social, econômico, bem como do setor saúde. O seu
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crescimento é percebido empiricamente por quem aqui vive, porém, o maior desafio é o
enfrentamento das consequências advindas do seu enorme crescimento econômico e
populacional, procurando alternativas para um desenvolvimento que aproxime a atual
realidade, desgastada e fragilizada, de uma mais próxima da qualidade de vida almejada pela
população. Esse seria o desenvolvimento sustentável, levando em consideração a construção
de ambientes saudáveis de vida, com garantia de acesso a bens e serviços mínimos para a
vida. Nesse sentido, as Romarias trazem consigo grandes demandas para a população
residente, refletindo na dinâmica da cidade sob os aspectos básicos locais.
Figura 2 – Mapa do Ceará com a Localização do Município de Juazeiro do Norte – CE

Fonte: IPECE (http://guiace.com.br/termo/dados-do-ceara; http://mapas.ipece.gov.br)

A pesquisa tornou-se ainda mais relevante em se tratando da região onde está
localizado o Município de Juazeiro do Norte e a sua própria dinâmica local, lócus do estudo, a
Região do Cariri cearense, o qual costuma ser visto como um tipo de oásis no Sertão, tanto do
ponto de vista ecológico quanto climático e hidrográfico. Mas também por critérios culturais
ele geralmente é classificado como uma região especial, diferente do ambiente cultural
sertanejo (UFC, 2012). O Cariri detém considerável potencial natural de recursos hídricos,
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minerais, de clima e solo que favorece tanto a agricultura diversificada como implantação de
agroindústrias nobres.
Em se tratando do semiárido, localização do nosso estudo, segundo Silva (2007,
467) ―desde o período colonial até hoje, os relatos e imagens sobre o semiárido brasileiro, em
sua maioria, enfatizam paisagens naturais desoladoras e o flagelo social da população
sertaneja nos períodos de seca‖.
Porém, concordando com Silva (2007), os indicadores mostravam que, na sua
maior porção, a economia do semiárido permanecia tradicional e estagnada e a situação
estrutural de pobreza ainda se transformava em calamidade nas estiagens prolongadas.
Verificava-se também o agravamento das problemáticas ambientais na região com os
processos de desertificação e de poluição de bacias hidrográficas. A partir da década de 1980,
no processo de redemocratização da sociedade brasileira, passou-se a buscar alternativas para
o desenvolvimento no semiárido brasileiro. Organizações da sociedade civil e algumas
instituições públicas de pesquisa e extensão passaram a formular propostas e realizar projetos
com base na idéia de que é possível e necessário conviver com o semiárido. As novas
tecnologias de captação e armazenamento de água de chuva, o manejo sustentado da caatinga,
as tecnologias alternativas de produção e a educação contextualizada, entre outras, geraram
novos referenciais para a convivência. Diante do descrédito nas ações de combate à seca,
programas governamentais passaram também a reproduzir esse discurso da sustentabilidade.
Diante dessa realidade, surge o crescimento gigantesco, observado no Município
do Juazeiro do Norte, e talvez se aproximar dessa realidade, entender o seu cotidiano através
da ótica dos ACS nos leve ao entendimento das suas características tão peculiares que tornam
esse lugar tão diferente da realidade observada em municípios vizinhos e com iguais
características, porém, com crescimento aquém ao de Juazeiro do Norte.
Nessas características peculiares, de acordo com o Departamento da Atenção Básica
/ Ministério da Saúde (DAB/MS), a estrutura da Atenção Básica à Saúde se consolida através
da Estratégia Saúde da Família (ESF) e se caracteriza como porta de entrada dos serviços de
saúde. A ESF apresenta em Juazeiro do Norte uma proporção de cobertura populacional
estimada de 86,96%, com 63 equipes da ESF distribuídas em cinco distritos sanitários (DS),
35 equipes de saúde bucal (ESB), 533 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 7 equipes de
Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) (DAB/MS, Dezembro de 2011).
Desta forma, em se tratando de um estudo de caso, escolha dessa pesquisa, o cenário
aconteceu em uma Unidade Básica de Saúde onde funcionam 2 (duas) Equipes da ESF. Essas
equipes são compostas por profissionais médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de
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Enfermagem, Auxiliar de Consultório Dentário e Agentes Comunitários de Saúde, além de
uma equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), contando com profissionais de
Educação Física, Fisioterapia, Assistência Social e Psicologia.
Figura 3 – Localização do Bairro Parque Antônio Vieira, no Município de Juazeiro do Norte – CE

Fonte: Google Maps (http://maps.google.com.br/acesso em: 21/02/2013)

A UBS, denominada de Posto de Saúde Dr. Edval Vieira de Almeida, está localizada
à Rua Construtor José Sabino, nº 540, Bairro Parque Antônio Vieira, possui atualmente 2
(duas) Equipes da ESF, as Equipes 13 (treze) e 36 (trinta e seis), com um total de 17
(dezessete) ACS distribuídos entre as 2 Equipes, sendo 9(nove) pertencentes à Equipe 13 e 8
(oito) à Equipe 36.
A escolha do local da pesquisa se deu inicialmente a partir de uma visita na sede da
Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro do Norte, na sala da Coordenação da Atenção
Básica à Saúde, mediante a observação das possíveis Equipes participantes da pesquisa,
pudemos resgatar alguns vínculos passados, como o fato de ter trabalhado em uma Equipe da
ESF, a Equipe 36 do Bairro Parque Antônio Vieira, o que motivou a escolha para esta equipe,
tendo em vista que muitos projetos foram inicialmente implantados na época em que atuava
nessa Equipe.
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Figura 4 – Localização do Posto de Saúde no Bairro Parque Antônio Vieira

Fonte: Google Maps (http://maps.google.com.br/acesso em: 21/02/2013)

As Equipes 13 e 36, de acordo com o Relatório Consolidado da Ficha A do SIAB
(JUAZEIRO DO NORTE – CE, 2012), atualmente acompanham um total 2.159 famílias com
8.118 pessoas. As condições de vida dessas pessoas, ainda de acordo com o Relatório
Consolidado da Ficha A do SIAB (JUAZEIRO DO NORTE – CE, 2012), podem ser
expressas abordando o abastecimento de água predominante da localidade como sendo a Rede
Pública com 96,45%, embora 3,36% da população ainda se utilize do Poço ou Nascente e
0,19% de outras fontes de abastecimento de água. O Tipo de tratamento da água para o
consumo utilizado pelas famílias foi predominantemente a filtração com 83,88%, a fervura
representa 0,77% de utilização e a Cloração 5,26%. O tipo de casa fortemente utilizado pelas
famílias é a tijolo/adobe representando 99,56% das casas, a utilização de casa de Taipa
revestida representa um percentual de 0,38% e a Taipa não revestida 0,10% .
Em relação ao destino do Lixo, de acordo com o Relatório Consolidado da Ficha A
do SIAB (JUAZEIRO DO NORTE – CE, 2012), o maior percentual observado foi a coleta
pública do lixo com 99,12% de utilização, queimar e enterrar representa 0,46% da opção de
destino do lixo e lixo a céu aberto com 0,42%. Quanto ao destino de fezes e urina pode ser
observado que predominantemente é utilizada a fossa com 75,37%, o sistema de esgoto com
24% e o destino a céu aberto com 0,63% (JUAZEIRO DO NORTE – CE, 2012).
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De acordo com o Relatório Consolidado da Produção de Marcadores de Avaliação
(PMA 2) do SIAB (JUAZEIRO DO NORTE – CE, 20012) essa UBS, com suas 2 Equipes da
ESF, realiza uma média mensal de 7.651 atendimentos.

3.3 Com quem refletir: sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa foram os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que
compõem as Equipes 13 e 36. A seleção destas equipes se deu após visita à Secretaria
Municipal de Saúde junto à Coordenação Local da Atenção Básica e apresentação do
documento oficial de Solicitação para realização da Pesquisa (APÊNDICE B).
De acordo com Jorge et al. (2007), o ACS tem sido fonte inspiradora para a produção
de conhecimentos na área da saúde, pois este profissional mostra-se, muitas vezes, como um
elemento importante da realização de determinadas políticas de saúde, com a reorganização
do sistema de saúde brasileiro, viabilizado com o processo de descentralização na década de
1990.
Desta forma, realizou-se uma reunião no dia 09 de novembro de 2012, sendo
apresentado o estudo proposto e posteriormente esclarecimentos quanto às dúvidas dos ACS.
E ao convidá-los a participarem da pesquisa percebemos que aqueles que se propuseram a
participar não pertenciam a uma mesma Equipe da ESF. Desta forma, entendendo que
territorialmente essas 2 (duas) Equipes abrangem a comunidade do Bairro Parque Antônio
Vieira, decidimos incluir os ACS das 2 (duas) Equipes. Assim, no total foram 8 (oito) ACS
que fizeram parte da pesquisa, sendo 04 da equipe 13 e 04 da equipe 36, que voluntariamente
aceitaram participar da mesma.

3.4 O momento para a reflexão: período da coleta de dados
O período em que se realizou a etapa de coleta de dados da pesquisa compreendeu
os meses de setembro de 2012 a fevereiro de 2013, conforme o Cronograma (APÊNDICE A),
que seguiu além desta etapa, as seguintes fases: levantamento bibliográfico, revisão da
literatura, escolha do referencial teórico, elaboração da metodologia, e do instrumento de
coleta de dados, apresentação do projeto de pesquisa para qualificação junto à UFC,
encaminhamento ao Comitê de Ética, através da submissão na Plataforma Brasil, coleta de
dados, análise e discussão dos dados, redação final e aguarda da apresentação da dissertação e
encaminhamento do artigo para publicação.
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Assim, decidimos realizar a fase inicial de apresentação da pesquisa para todos os
ACS desta UBS. Realizamos a reunião no dia 09 de novembro de 2012, na própria UBS,
ocasião em que foi apresentado o estudo proposto e posteriormente esclarecimentos quanto às
dúvidas dos ACS. E ao convidá-los a participar da pesquisa percebemos que aqueles que se
propuseram a participar não pertenciam a uma mesma Equipe da ESF. Por esta razão
realizamos a pesquisa com ACS pertencentes as 2 (duas) Equipes da ESF.
Para a coleta de dados, foram agendados ao todo 03(três) encontros posteriores,
onde se realizou a aplicação do formulário e as entrevistas semi-estruturadas, norteadas pelas
questões problematizadoras. Os encontros aconteceram na Sede das Equipes, no Posto de
Saúde Dr. Edval Vieira de Alemida, localizado à Rua Construtor José Sabino, nº 540, Bairro
Parque Antônio Vieira. As datas dos encontros foram: 27/11/12, 28/11/2012 e 09/01/2013.
Foi apresentada a pesquisa, seus métodos e objetivos, através da apresentação da
solicitação para a realização da pesquisa junto ao Gestor Municipal da Saúde e o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido para os sujeitos da pesquisa, os ACS. Mediante a
aceitação dos participantes eles assinaram o termo de Consentimento Pós-esclarecido,
marcando o início da coleta de dados.

3.4.1 Como se deu a coleta de dados: primeiro encontro, escolha do local, apresentação
da pesquisa e sensibilização à participação

Ao aproximar-se do campo de coleta de dados, foi aplicado o roteiro para a escolha
da Equipe da ESF que seria a escolhida para fazer parte deste estudo. O município do Juazeiro
do Norte-Ce possui 63 Equipes da ESF, e por já ter atuado neste município, inicialmente
como Enfermeira da ESF e posteriormente como Gestora da Atenção Básica, há certo
conhecimento sobre os fluxos de funcionamento destas Equipes. Essas experiências
profissionais representam significativamente marcos em minha jornada enquanto Enfermeira.
Com a atuação como Enfermeira da ESF no município de Juazeiro do Norte,
inicialmente como estagiária e posteriormente como profissional, sendo esta a primeira
experiência profissional, portanto tive a oportunidade de implantar uma nova equipe da ESF.
Essa funcionava em uma UBS que já existia outra Equipe de ESF funcionando. O local,
precisamente, era no Bairro Parque Antônio Vieira. A equipe existente era a de número 13 e a
Equipe que estava sendo implantada, por mim e pela equipe multiprofissional da época era a
de número 36.
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Ao entrar no campo de coleta e nos deparar com a realidade das equipes, me senti
extremamente atraída por escolher exatamente aquele local onde há 10 anos tive a
oportunidade de atuar profissionalmente. Ao aplicar os critérios de escolha percebemos que
além de atender aos meus anseios sentimentais, as Equipes 13e 36 atendiam aos critérios de
inclusão pré-estabelecidos, os quais eram:
 Estar completa, sem a falta de nenhum profissional da equipe mínima, tendo
em vista que o trabalho do ACS está diretamente relacionado com a ESF, e a
falta de qualquer profissional compromete o processo de trabalho e os
resultados esperados;
 Ter no máximo 8 ACS;
 Ter uma equipe que trabalha junto há pelo menos 1 ano;
 Ter o perfil de equipe da ESF, assumindo as atribuições básicas da Equipe
(realização de atendimentos programados, visitas domiciliares, educação em
saúde, planejamento local, envolvimento com a comunidade etc.).

3.5 Procedimentos e Instrumentos de coleta de dados necessários à reflexão
O estudo foi realizado nas seguintes etapas:
1. Apresentação do pedido de autorização à Instituição para a realização do trabalho e
posterior solicitação à Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE;
2. Sensibilização para participação da pesquisa através de apresentação do Projeto e
esclarecimentos sobre a pesquisa;
3. Construção do grupo de ACS que aceitaria participar da pesquisa e construção de
uma agenda para a realização da aplicação do instrumento de coleta de dados;
4. Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE F)
aos ACS que aceitariam participar da pesquisa;
5. Aplicação do formulário e da entrevista aos ACS participantes;
6. Realização de Visitas nas áreas dos ACS, construção do diário de campo;
7. Organização, análise e interpretação dos dados coletados.
Desta forma, para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada
baseada em Roteiro para Entrevista com questões problematizadoras (APÊNDICE G), bem
como formulário abordando os aspectos sócio-demográficos, com a utilização da gravação
das falas, mediante o consentimento dos entrevistados. Após a realização das entrevistas foi
realizada a transcrição na íntegra das falas dos sujeitos para a posterior análise das mesmas.
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De acordo com Flick (2013), para as entrevistas semi-estruturadas são preparadas
várias perguntas que cobrem o escopo pretendido da entrevista. Em contraste com os
questionários, os entrevistadores podem se desviar da sequência das perguntas, e não será
apresentada uma lista possível de respostas. Eles também não ficam necessariamente presos à
formulação inicial exata das perguntas. O objetivo da entrevista é obter as visões individuais
dos entrevistados sobre um tema. Por isso, as questões devem dar início a um diálogo entre o
entrevistador e o entrevistado.
Complementando as entrevistas outro instrumento utilizado foi a observação
participante, a qual pode ser considerada parte essencial do trabalho de campo na pesquisa
qualitativa. Segundo Minayo (2004), sua importância é de tal ordem que alguns estudiosos a
tomam não apenas como uma estratégia no conjunto da investigação, mas como um método
em si mesmo, para compreensão da realidade. Flick (2013) complementa dizendo que a
utilização da observação se traduz na redução da distância entre o pesquisador e a situação
observada.
Essa observação aconteceu a partir de visitas periódicas ao campo de atuação dos
ACS, com a construção do diário de campo. Em seguida, se deu a organização e análise dos
dados, a construção do relatório da pesquisa e a divulgação dos resultados em meio científico.

3.6 Organização e Análise dos dados da realidade

Para a organização dos dados foi utilizado o material advindo do momento da
entrevista e da observação participante a partir das visitas nas áreas e posterior construção do
diário de campo.
Foi utilizado o método da Análise de Discurso (AD), cuja transcrição se constrói
as categorias de análise, e concordando com Orlandi (2001), na AD procura-se compreender a
língua fazendo sentido, inserindo aquele discurso no seu contexto. Gill (2007) complementa
dizendo que o discurso não ocorre em um vácuo social, ele é construído para nos ajustarmos a
um determinado contexto, portanto ele é circunstancial.
A abordagem de AD utilizada foi a de origem francesa, adotada em estudos como
os de Faria e Linhares (1993) e Carrieri e Sarsur (2002). Essa abordagem parte da concepção
de que o discurso envolve os níveis intra e interdiscursivo que, ao serem abordados, permitem
apreender a sua totalidade, uma vez que há uma relação de interdependência e
complementaridade entre essas duas dimensões (FARIA, 2001).
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Enquanto técnica, a AD é potencialmente útil nas análises de processos ou
fenômenos sociais que fogem à compreensão das técnicas tradicionais de pesquisa. Isso
ocorre principalmente por possibilitar a apreensão das formas de produção do discurso e da
sua relação com as estruturas materiais e sociais que as elaboram. Por evidenciar a relação
entre o indivíduo enunciador, enquanto produtor de discursos, e seu contexto sócio-histórico
cultural, ou seja, o seu lócus de produção do discurso, a AD permite compreender em
profundidade a realidade social, manifestada pela formação discursiva através de discursos
individuais (CAREGNATO e MUTTI, 2006).
Segundo as autoras Nkomo e Cox Jr. (1996), essa técnica permite aos
pesquisadores estudar os elementos constituintes do discurso cotidiano, abordando tanto
textos escritos, quanto a interação oral (formal e informal), e enfocar a construção de
linguagens específicas. Assim, a AD evidencia as relações de poder, as visões de mundo e
ideologias por trás do discurso, que se estabelecem pela e na linguagem, contribuindo para a
compreensão da natureza ―fluídica‖ e ambígua de fenômenos sociais complexos como o da
identidade (NKOMO; COX JR., 1996).
Segundo Caregnato e Mutti (2006), a AD trabalha com o sentido e não com o
conteúdo do texto, um sentido que não é traduzido, mas produzido; pode-se afirmar que o
corpus da AD é constituído pela seguinte formulação: ideologia + história + linguagem. A
ideologia é entendida como o posicionamento do sujeito quando se filia a um discurso, sendo
o processo de constituição do imaginário que está no inconsciente, ou seja, o sistema de idéias
que constitui a representação; a história representa o contexto sócio-histórico e a linguagem é
a materialidade do texto gerando ―pistas‖ do sentido que o sujeito pretende dar.
Visando garantir a confidencialidade das informações a serem prestadas durante a
realização da entrevista, foram utilizados códigos que substituíram os verdadeiros nomes dos
participantes do estudo.

3.7 A Ética que reafirma o compromisso da pesquisa

Vale ressaltar que o posicionamento ético em relação ao desenvolvimento da
investigação foi norteado a partir de diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos estabelecidas na Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde / Ministério da Saúde (CNS/MS) (BRASIL, 1996), em vigor no País.
Desse modo, a pesquisa só teve seu início a partir do parecer consubstanciado
favorável do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (ANEXO E), com número do CAAE:
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09962813.9.0000.5054, emitido pelo CEP da Universidade Federal do Ceará/PROPESQ,
localizado à Rua Cel. Nunes de Melo, 1127, Bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60.430-270,
Fortaleza - CE. Seguiu com o procedimento da solicitação do Consentimento Livre e
Esclarecido dos participantes da pesquisa que, segundo a referida resolução, deverá sempre
tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua
vulnerabilidade (BRASIL, 1996).
A Resolução196/96 incorpora os referenciais básicos bem como os princípios
éticos da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, sendo definida como individual
ou coletiva e envolve o ser humano, em sua totalidade ou em partes, inclui informações e o
manejo de materiais (BRASIL, 1996).
Também observamos o que consta na Resolução 311/2007 do Conselho Federal
de Enfermagem (CFE), que trata do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, onde
no seu Cap. III/Art. 91 e 93 relata que o profissional de enfermagem envolvido em pesquisa
científica deverá respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos
autorais no processo de pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados, promover
a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e
produções técnico-científicas (BRASIL, 2007a).

Capítulo 4
O ESSENCIAL PARA A
COMPREENSÃO DO COTIDIANO DOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE:
SUAS FALAS E SUA REALIDADE
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4

O ESSENCIAL PARA A COMPREENSÃO DO COTIDIANO DOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: SUAS FALAS E SUA
REALIDADE
―Nós fizemos a reforma sanitária que criou o
SUS, mas o núcleo dele, desumanizado,
medicalizado, está errado. Temos de entrar no
coração deste modelo e mudar. Qual o
fundamento? Primeiro, é a promoção da saúde,
e não da doença. O SUS tem de, em primeiro
lugar, perguntar o que está acontecendo no
cotidiano das vidas das pessoas e como eu
posso interferir para torná-las mais saudáveis.‖
(Sergio Arouca)

Nesse capítulo trazemos a essência dessa pesquisa, ou seja, fazemos uma reflexão
a partir dos discursos dos ACS e relacionamos estes à literatura e ao contexto observado. Eis o
momento de compreender efetivamente o saber apresentado por estes ACS, a partir dos seus
discursos, e o agir cotidiano, suas características, seus anseios, dúvidas e seus desafios.
A análise dos discursos se deu a partir da definição das seguintes categorias
empíricas: 1. ACS e sua atuação profissional: Motivação para ser ACS; Conhecimento sobre
SUS, ESF e ACS. 2. Mecanismos utilizados pelos ACS em sua prática profissional: Cotidiano
dos ACS nas suas áreas de atuação; Articulação interdisciplinar – Equipes da ESF e NASF; 3.
Conhecimento dos ACS acerca do Ambiente, Saúde e Promoção da Saúde: A relação que os
ACS fazem das temáticas Saúde e Ambiente; Problemas ambientais identificados na área de
atuação e formas de enfrentamento destes; Desafios para o enfrentamento das questões
ambientais. 4. Quais sugestões são apresentadas para melhorar a atuação profissional.
À medida que construímos a análise dos discursos dos ACS a partir do olhar da
realidade por eles vivenciada, refletimos a partir da literatura que embasa a pesquisa inserindo
o contexto vivenciado por estes ACS e as minhas impressões construídas e presentes em todo
o percurso desta pesquisa e que foram referenciais para o diário de campo.
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4.1. Os momentos com as Equipes da Estratégia Saúde da Família e Agentes
Comunitários de Saúde

A pesquisa deu início após solicitar autorização junto à Secretaria municipal de
Saúde de Juazeiro do Norte-CE e obter algumas informações iniciais a respeito das Equipes
da ESF, fomos rumo à UBS. A partir de um contato informal realizado com uma das
enfermeiras das Equipes da ESF, a qual se mostrou receptiva à proposta de trabalho
marcamos a primeira visita. Esta foi uma visita informal apenas para resgatar a memória e
reviver a UBS e conversar melhor com a enfermeira para a qual foi explicado sucintamente o
teor do trabalho. Ficou combinado que ela convidaria os ACS pertencentes às duas Equipes da
ESF para que pudéssemos explicar e esclarecer melhor o trabalho proposto.
O primeiro momento com as Equipes da ESF e ACS foi cercado de alegrias, um
sentimento de reencontro e boas lembranças. Senti-me, nesse primeiro momento, reconectada
com aquilo que acredito ser o maior legado da minha profissão, deixar boas sementes por
onde passamos. Entre beijos, abraços, também olhares desconfiados, incertos, iniciamos a
pesquisa, pois nesse momento percebemos que já podia apreender alguns achados.
A aproximação do local escolhido para a pesquisa, já com um olhar aguçado pela
sede de compreender, observamos fatos interessantes, como a falta de unidade entre os
membros das Equipes, a sensação que passaram era de profissionais trabalhando
isoladamente, cada um no seu universo particular, e não uma equipe unida com os olhares
focados e voltados para um mesmo objetivo. No momento da chegada a UBS estava cheia,
muito barulho ao redor, e ao me direcionar à recepção pude perceber que não estavam
avisadas da reunião, então aguardei a Enfermeira chegar. Percebi que os ACS estavam
chegando aos poucos e me chamaram para ir para a copa da UBS. Como não havia um local
apropriado para a primeira reunião de apresentação da pesquisa, ela foi realizada na copa,
local usualmente utilizado pelos ACS para suas reuniões.
Podemos dizer que o local onde iniciamos a pesquisa era totalmente sem
privacidade, o que por várias vezes tivemos que interromper nossa conversa por que sempre
chegava alguém e não percebia que estávamos em reunião. Já tendo iniciada a reunião as
Enfermeiras chegaram e participaram da abertura, foram extremamente receptivas e me
acolheram muito bem. Outros profissionais das Equipes estavam na UBS, porém, nenhum
deles participou ou se aproximou para vivenciar o momento conosco.
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Mas, mesmo com tantas dificuldades realizamos nosso encontro e percebi que
seria o momento de resgatar minha própria história, com fatos e memórias, com realidade
atual e processo histórico construído ao longo desses anos.
Desta forma, após esse primeiro momento, onde estiveram presentes 12 dos 17
ACS pertencentes a estas Equipes, apresentei aos mesmos o Estudo proposto, com seus
objetivos e metodologia a serem utilizados, no intuito de sensibilizá-los e convidá-los a
participar da pesquisa. Percebemos que eles se sentiram privilegiados em estar sendo úteis ao
estudo e sentimos adesão dos mesmos e motivação em participarem da pesquisa.
Montamos a agenda de coleta de dados, e fizemos uma seleção com os ACS
presentes verificando a disponibilidade em participar do estudo. Dos 12 ACS presentes, 09
estavam disponíveis para conceder a entrevista. No momento da construção da agenda, os
outros 3 ACS que não poderiam participar justificaram que estariam em um evento
promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e por esta razão não poderiam participar da
pesquisa.
Realizamos o agendamento para a semana seguinte, e dos 09 ACS confirmados,
sendo estes pertencentes às 02 (duas) Equipes da ESF, 08 efetivamente me concederam a
entrevista. O1(um) ACS não pôde comparecer por motivo de doença de um familiar. A
escolha dos ACS pertencentes às 02 (duas) equipes inicialmente foi aleatória, porém
posteriormente percebemos que essa possibilidade traria uma visão mais ampla da área em
questão e da atuação do ACS no contexto analisado, tendo em vista que se trata de um único
Bairro – o Parque Antônio Vieira, tendo cobertura assistencial de saúde dessas 02 (duas)
equipes da ESF.
Os encontros seriam realizados na própria UBS, a idéia inicial era que aconteceria
na copa da UBS, local este utilizado habitualmente como sala de reuniões da unidade nos dias
de reunião da equipe. Marcamos então o primeiro encontro que foi realizado no dia 27 de
Novembro de 2012, às 8 horas, com a participação de 03 ACS da equipe da ESF de número
13.
Inicialmente foi realizada a apresentação aos ACS, para aqueles que ainda não me
conheciam e iniciamos as entrevistas individuais, nesse momento foi sugerido pelos ACS que
teria um consultório desativado e que poderíamos realizar nossas atividades nesse local, pois
era o local disponível com maior privacidade na UBS, e assim aconteceu. Percebemos que os
ACS estavam bastante preocupados com o local para a realização da entrevista, pois temiam
que alguém ouvisse seus relatos. Eles falavam muito baixo, quase em sussurros. Tranquilizeios reforçando que em momento algum eles estariam expostos e que poderiam desistir do
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estudo em qualquer momento da entrevista, caso sentissem algum desconforto. Após todos
terem se apresentado expliquei sucintamente o projeto de dissertação, li os objetivos para
então oficializar a participação na pesquisa.
Um dos participantes demonstrou curiosidade em relação ao trabalho questionandome um pouco mais em relação à metodologia da pesquisa e se o trabalho seria realizado
apenas com a sua Equipe da ESF ou com outras equipes da ESF. Esclarecemos a este ACS
que a pesquisa seria realizada com as duas equipes pertencentes ao Bairro Parque Antônio
Vieira, sabendo que estas Equipes atuam em uma mesma UBS, e que isto seria suficiente,
pois uma pesquisa qualitativa propõe um recorte de uma realidade em um determinado
contexto e por este motivo não seria necessário nesta pesquisa trabalhar com mais equipes.
Um ponto ao qual dediquei especial atenção foi à questão ética. Deixamos claro que
a participação era voluntária e que a recusa em participar não implicaria em qualquer
constrangimento ou ônus para a pessoa. Pedimos permissão para gravar os encontros
ressaltando que seria mantido o sigilo a respeito da identidade de cada participante e do grupo
de forma coletiva.
Por fim, comentou-se exaustivamente acerca do Consentimento Livre e Esclarecido e
distribuímos os formulários que foram lidos e após a concordância de todos assinados e
devolvidos.
Após a formalização do consentimento dos membros do grupo detive-me um pouco
mais na UBS, conversando individualmente com alguns integrantes do grupo de modo a
conhecê-los melhor.
As entrevistas iniciaram-se a partir da aplicação de um formulário (APÊNDICE B –
Etapa I) contendo perguntas referentes aos aspectos sócio-demográficos dos ACS, e ao final,
realizada uma pergunta referente às temáticas abordadas em capacitações realizadas nos
últimos 5 anos que tivessem relação direta com a atuação profissional do ACS.
Posteriormente, demos início à entrevista com questões norteadoras (APÊNDICE B – Etapa
II) voltadas para a temática em questão, o que caracterizou a entrevista semi-estruturada. Para
tanto, foi utilizado o gravador e um roteiro com perguntas abertas.

4.2. Caracterização dos sujeitos

Ao analisar o formulário aplicado foi possível identificar algumas características
importantes, como por exemplo, sexo dos entrevistados, escolaridade, ocupação principal,
tempo de atuação profissional enquanto ACS, tipo de vínculo empregatício e quais
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capacitações realizadas nos últimos 5 (cinco) anos estiveram voltadas para a atuação na área
da saúde, e quais as características destas no contexto da atuação profissional na saúde.
Quadro 3 – Caracterização dos ACS quanto aos aspectos sócio-demográficos, Juazeiro do Norte-CE, 2013

VARIÁVEIS
ACS ENTREVISTADOS

TOTAL
08

SEXO
Masculino

01

Feminino

07

ESCOLARIDADE
Ensino médio completo

03

Ensino superior incompleto

04

Ensino superior completo

01

TEMPO DE ATUAÇÃO COMO ACS
5 anos

04

10 anos

03

20 anos

01

VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO ACS
Vínculo Estadual

04

Vínculo Municipal

04

CAPACITAÇÕES REALIZADAS NOS
ÚLTIMOS 5 ANOS
Diabetes

05

Dengue

08

DST/HIV
Alimentação Infantil

02

Prevenção do Câncer de Colo Uterino
Hanseníase
Hipertensão

01
05
05
05

Fonte: Dados da própria pesquisa

Os ACS, em sua maioria, são do sexo feminino, que dentre os entrevistados, 07
(sete) são do sexo feminino e apenas 01 (um) do sexo masculino.
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Em relação às características dos ACS podemos destacar o que diz o estudo de
Silva (1997, p.113) que evidencia a história deste sujeito social, desde a sua implantação no
Ceará em 1987, traçando o seguinte perfil: ―morador das pequenas localidades onde atua,
forma um grupo constituído predominantemente por mulheres‖.
Ainda sobre a predominância do sexo feminino entre os ACS, Santos (2005)
revela a partir do desenvolvimento da sua tese de doutorado, a qual trata da questão de gênero
entre os ACS, que as falas e narrativas dos sujeitos da sua pesquisa, homens que atuam como
ACS, trata-se de um grupo de homens com histórias profissionais pregressas marcadamente
masculinas e, que, na condição de desempregados, buscaram inserção profissional como ACS,
porém não possuem identificação com o exercício profissional.
Este dado de realidade apontou, segundo Santos (2005), as questões de gênero
de diversos aspectos como: não se identificar com esse trabalho, possivelmente por
desenvolverem atividades de cuidados que, historicamente, são exercidas por mulheres; a
situação de "subalternidade" vivenciada na instituição, submetendo-se para manter o trabalho;
o "descontentamento" advindo da rotina, burocracia e da impossibilidade de ascender
profissionalmente; a dificuldade de estabelecer limites entre as fronteiras do trabalho com
suas vidas particulares, decorrentes de critérios estabelecidos pela ESF como o de ter que
morar na área de atuação. Por estas razões ainda prevalece o sexo feminino entre os ACS, e o
distanciamento dos homens para esse exercício profissional. Por esta razão, o universo
estudado corrobora com o que dizem outros estudos sobre a maioria feminina entre os ACS.
Em relação à escolaridade, dos 08 (oito) ACS entrevistados 01(um) possui Ensino
Superior completo, 04 (quatro) Ensino Superior incompleto e 03 (três) Ensino Médio
completo. Sobre essa questão Tomaz (2002) diz que é consenso que o ACS seja da própria
comunidade, seja alguém que se identifica, em todos os aspectos, com a sua própria
comunidade, envolvendo a cultura, linguagem e costumes. O que temos de refletir é sobre o
grau de escolaridade. Após a implantação do PSF o papel do ACS foi ampliado, saiu do foco
materno infantil, inicialmente proposto pelo programa, para a família e a comunidade, além
de exigir novas competências no campo político e social. Desse modo, é necessário que o
ACS tenha um grau de escolaridade mais elevado, para dar conta desse novo papel, bem mais
complexo e abrangente.
Essa realidade foi observada na própria atuação dos ACS entrevistados, foi
possível constatar nas suas falas maior discernimento e maior consistência na sua atuação
quanto maior seu grau de escolaridade.
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Dos 08 ACS entrevistados, todos relataram que sua única ocupação/profissão é ser
ACS, e que não desenvolvem nenhuma outra atividade profissional. O tempo de atuação
como ACS varia de 05 (cinco) a 20 (vinte) anos. Esse dado mostra que no grupo entrevistado
existem ACS que estão desde o início do Programa, enquanto outros ingressaram
recentemente, mais especificamente 01 (um) ACS com 20 anos de atuação, e que exatamente
este se mostrou mais politizado nas discussões, envolvido inclusive no movimento sindical e
da Associação dos ACS. Comparado aos ACS com 05 (cinco) anos de atuação, estes
demonstraram pouco envolvimento com as questões da categoria, se limitando apenas a
executarem suas atividades. Em relação aos que tinham 10 (dez) anos de atuação profissional,
pudemos perceber um envolvimento real com as suas atribuições, não tendo muito
envolvimento político, porém muito comprometidos com a prática técnico-assistencial exigida
pela sua profissão.
No estado do Ceará, diferente de outros municípios do estado brasileiro, ainda
possui ACS com vínculo Estadual. Essa modalidade refere-se aos primeiros ACS incluídos no
programa de ACS em 1981. A partir do ano de 2004, o Estado passou a responsabilidade de
contratar e manter o ACS para os municípios. Desta forma, os ACS mais antigos são de
responsabilidade do Estado, embora os mesmos desempenhem suas atividades diretamente no
Município.
Levando em consideração a atuação na ESF, inicialmente como Enfermeira
assistencial e posteriormente como Gestora da Atenção Básica, podemos relatar que existe
uma divisão sutil entre esses ACS, a começar pela remuneração que é diferenciada. Pudemos
perceber ao longo desses 10 anos de atuação profissional, que algumas diferenças são
percebidas em relação à postura e comportamento desses ACS, o que se pode comprovar nos
discursos analisados. Um exemplo claro é que os ACS com vínculo estadual são mais
politizados em relação aos ACS com vínculo municipal, e que essa característica os torna
mais participativos nos debates e pouco atuantes nas suas funções técnico-assistenciais.
Em relação ao questionamento: quais capacitações na sua área de atuação você
fez nos últimos 5 (cinco) anos? Foi possível observar uma priorização de cursos voltados para
a atuação no enfrentamento de doenças, revelando ações centradas na visão biologicista da
saúde/doença, distanciando o ACS do foco na promoção da saúde e qualidade de vida da
população por ele assistida.
Segundo Tomaz (2002), existe falta de uma clara delimitação das atribuições dos
ACS, seu papel tem sido distorcido, sobrecarregando, muitas vezes, seu trabalho. Qualquer
ação que deva ser desenvolvida nas famílias e na comunidade é atribuída ao ACS. Assim, a
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identificação de crianças fora da escola, a limpeza das caixas d‘água para combater o
mosquito da Dengue, a reclamação ao proprietário de uma pocilga instalada numa área
urbana, tudo isso e muito mais é de responsabilidade do ACS. Isso tem implicação direta no
processo inadequado de qualificação, pois passa a receber diversos micro treinamentos,
fragmentados, dados por diferentes programas, fora do contexto e sem uma sequência lógica,
como foi percebido pelas respostas dos entrevistados.
Desta forma, Tomaz (2002) diz que a vertente de vigilância a situações de risco e
assistência a doenças mais frequentes deve ser realizada conjuntamente e em consonância
com a da promoção da saúde e da qualidade de vida. O maior desafio é efetivamente
proporcionar um processo de formação e qualificação adequados para a atuação profissional
com o foco na saúde e não somente na doença, como se tem percebido atualmente e nas falas
dos ACS entrevistados.
Quando se pretende discutir processo de formação ou qualificação de recursos
humanos é fundamental ter a clareza de três aspectos segundo Tomaz (2002, p. 22): ―o perfil
do profissional a ser capacitado, suas necessidades de formação e qualificação e que
competências devem ser desenvolvidas ou adquiridas no processo educacional.‖
No entanto, consideramos que a situação atual de saúde da população exige a
implantação de formas mais abrangentes e organizadas de formação e capacitação dos
profissionais de saúde, incluindo os ACS, e que tragam para esse cenário temáticas essenciais
para a promoção da saúde, como a discussão da relação saúde e ambiente.
O processo de qualificação do ACS ainda é desestruturado, fragmentado, e, na
maioria das vezes, insuficiente para desenvolver as novas competências necessárias para o
adequado desempenho de seu papel. Os programas educacionais devem ser elaborados e
baseados no desenvolvimento de competências, utilizando métodos de ensino-aprendizagem
inovadores, reflexivos e críticos, centrados no estudante, e, quando possível, incluindo novas
tecnologias, como a educação à distância. Além disso, dentro desse contexto, o
desenvolvimento de algumas competências transversais, como a capacidade de trabalhar em
equipe e a comunicação, devem fazer parte de qualquer programa educacional do ACS e dos
outros profissionais de saúde. A formação e a qualificação de recursos humanos têm sido
grandes entraves para a efetiva consolidação do SUS e para a mudança real da assistência à
saúde (TOMAZ, 2002).
Podemos observar claramente que em nenhum momento eles citam ou mencionam
qualquer capacitação, curso, ou abordagem da temática Meio Ambiente e Saúde. O que nos
revela claramente a não priorização desta temática na formação dos profissionais da área da
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saúde, principalmente em se tratando de profissionais da Atenção Básica, os quais deveriam
ter o foco do trabalho na Promoção da Saúde, e neste estando contido o ambiente como fator
determinante da saúde da população. No artigo 3º da Lei 8080/90 (BRASIL, 1990) consta que
"A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte,
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.‖ E que faz parte das atribuições do SUS ―a
colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho‖ (Art.6º,
parágrafo V, Lei nº8080, 1990).

4.3. Categorização do Discurso dos Agentes Comunitários de Saúde

Ao realizar as entrevistas foi possível perceber que os ACS se diferenciam em alguns
aspectos como: entendimento, percepção, conhecimento e postura diante do seu ofício de
agentes e promotores da saúde da população. Desta forma, a análise dos discursos permitiu
extrair as seguintes categorias empíricas, descritas abaixo:
1. ACS e sua atuação profissional:
1.1. Motivação para ser ACS;
1.2. Conhecimento sobre SUS, ESF e ACS.
2. Mecanismos utilizados pelos ACS em sua prática profissional:
2.1.

Cotidiano dos ACS nas suas áreas de atuação;

2.2.

Articulação interdisciplinar – Equipes da ESF e NASF.

3. Conhecimento dos ACS acerca do Ambiente, Saúde e Promoção da Saúde:
3.1. A relação que os ACS fazem da temática Saúde e Ambiente;
3.2. Problemas ambientais identificados na área de atuação e formas de
enfrentamento destes;
3.3. Desafios para o enfrentamento das questões ambientais.
4. Quais sugestões são apresentadas para melhorar a atuação profissional.

ACS e sua atuação profissional

Inicialmente iremos abordar a motivação para a escolha do ser ACS. Na análise
pudemos perceber que a grande maioria dos entrevistados relata que a escolha inicial se deu
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não pela escolha consciente da atuação e conhecimento do que era ser ACS. É o que dizem as
seguintes falas:
―Primeiramente foi a curiosidade da sigla que eu não sabia o que era se ACS e
também a opção de trabalho, vendo uma renda familiar também, né? E que eu
depois conheci adorei logo o meu trabalho.‖ E1
―Eu acho que eu nem escolhi, foi a precisão. Tava desempregada, ai fui fazer o
concurso, e passei e gostei e tô ate hoje. Mais eu nunca tive um pensamento de dizer
‗essa é a profissão que eu quero‘. E 2

Porém, alguns relatos revelaram profunda identificação e escolha consciente para a
atuação em comunidades, é o que dizem as seguintes falas:
―porque... antes eu trabalhava com criança, era professora de escolinha e eu gostava
muito, mais ai eu queria mais um contato direto com a família, ai passei a tentar.
Tentei uma vez pra agente de saúde e não consegui, ai tentei a segunda vez e
consegui. Porque eu queria trabalhar diretamente com a família. Visitar a família, vê
as condições de vida e tentar ajudar, de alguma maneira.‖ E4
―porque eu me identifico bastante. Antes desse vinculo, na época eu já tinha sido,
que houve a necessidade da emergência que ouve né, em 87. Participei, gostei
demais, ai depois eu participei do concurso já com a intenção de voltar (...) sempre
sonhava com isso, antes de ser queria ser, queria ser.‖ E5

Ao refletir sobre a motivação para a escolha do ser ACS, pôde-se remeter ao
propósito do que é ser ACS, qual efetivamente o objetivo do ACS na comunidade, e segundo
Jorge et al (2007) no Estado do Ceará o Programa de Agentes de Saúde (PAS) surgiu como
meta do Plano de Governo do Estado e tinha como ―objetivo geral melhorar a capacidade da
comunidade de cuidar da sua própria saúde. O agente de saúde teria o papel de facilitar o
autocuidado, identificando demandas que necessitavam de atendimento, principalmente a
atenção às crianças para debelar a mortalidade infantil.‖
Assim, a motivação clara e consciente sem dúvida levaria a uma atuação mais
efetiva para o cumprimento dos objetivos iniciais do Programa, levando a uma capacitação e
empoderamento pessoal para posteriormente levar esse conhecimento e a proposta da
mudança de atitude para toda a população assistida.
Brasil (2009) diz que é consenso que o ACS seja da própria comunidade, e
citando a fala de uma ACS de Recife diz:
―Ser ACS é, antes de tudo, ser alguém que se identifica em todos os sentidos com a
sua própria comunidade, principalmente na cultura, linguagem e costumes. Precisa
gostar do trabalho. Gostar principalmente de aprender e repassar as informações...‖
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Ao serem indagados sobre o conhecimento a respeito do SUS, ESF e ACS
percebe-se que existe uma divergência de conhecimento entre os ACS entrevistados. Os ACS
que já possuem nível superior ou o estão cursando o nível superior demonstraram deter um
entendimento mais aprofundado, ao passo que os ACS apenas com Ensino Médio mostraram
uma fala insegura revelando a necessidade de aprimorar a articulação entre esses conceitos
para a sua efetiva atuação, revelando discursos superficiais de entendimento sobre os mesmos,
focando aspectos pouco relevantes para o contexto de atuação.
Segundo Santos (2006); Santos et al. (2007) o modelo de Saúde da Família
orienta-se pela finalidade de reorganizar os serviços de saúde na Atenção Básica à Saúde
(ABS). O foco da atenção é direcionado à família de um determinado território social. Propõe,
ainda, uma mudança na organização do trabalho que deve ser construída com base no trabalho
em equipe, visando práticas mais resolutivas e integrais, tomando como eixo condutor a
vigilância à saúde. Esta é concebida para a recondução da lógica assistencial, da qual deve
superar as intervenções voltadas para a cura individual, orientando, para tanto, o uso da
epidemiologia, como eixo estruturante das ações coletivas.
A compreensão desses conceitos torna-se de fundamental importância para a
garantia de uma atuação consciente e resolutiva em suas áreas de atuação. Desta forma, as
falas dos ACS com nível de escolaridade superior completo e incompleto revelaram o seu
entendimento sobre SUS, ESF e ACS:
―(...) sobre SUS, eu acho, que SUS, Sistema Único de Saúde que não descrimina
ninguém, tem facilidades ótimas. Tem alguns privilegiados, mais não era pra ser
assim. Mais é democrático (...) é um sistema que abrange a todos, mais tem alguns
que por conhecer um médico, tem mais facilidade de conseguir...mais se não fosse
essas coisas que acontece, seria ótimo, que era igual pra todo mundo, não tem
branco, pobre, rico. Não tem preto, amarelo, cinza, não tem nada. É tudo certinho. O
SUS é isso, um sistema pra cuidar de todo mundo igual, o governo devia ter mais
cuidado, equipar melhor, porque você tá vendo aqui as condições do nosso PSF, não
é muito boa, entendeu? Ai isso que eu tô querendo dizer. Tinha que ter mais um
olhar especial para a saúde, não deixar o SUS tão abandonado. Porque se o SUS
funcionasse do jeito que é pra ser, seria ótimo. O SUS eu acho que é o melhor
sistema de saúde do mundo, que abrange todo mundo, é de graça. Se realmente
funcionasse como tá no papel seria ótimo(...)eu acho que foi as melhores coisas que
já aconteceu, porque invés de ter só hospitais, tem uma estratégia de saúde da
família ali que cuide da família, eu acho que família é o centro de tudo(...)‖ E3
―O SUS pra mim é um dos melhores sistemas de saúde que a gente tem. Na verdade
eu costumo dizer para minhas famílias, que o SUS é o melhor convênio médico que
a gente tem no mundo. Porque o ruim não é o SUS, é os profissionais que trabalham
nele, sabia? eu acho que funciona bem, se tivesse mais... é porque não tem suporte.
Mas até onde eu conheço funciona bem (...) eu só conheço mais o posto, esse aqui.
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Os outros a gente não tem muito acesso, mais dizem que existe posto muito menor
que esse aqui. Então, estratégia de saúde da família eu acho muito bonito e bem
feito.‖ E8
―Eu já lhe falei que eu to fazendo gestão hospitalar, me formo no meio do próximo
ano e que a gente estuda muito o SUS, tudo, as diretrizes do SUS. E que o SUS é um
plano de saúde maior e mais bonito que nós temos no papel, porque na realidade,
você vê na teoria, por que na pratica é totalmente diferente do que a gente aprende.
E quanto a estratégia de saúde da família tá quase igual ao SUS. Ou, é quase igual
ao SUS, pra começar, há 20 anos eu nunca vi estatuto de estratégia de saúde da
família. Nunca vi pra pegar em mão e lê, é tanto que eu vejo assim, que tenho o
conhecimento, a prática de pesquisar que ele não atua de jeito verdadeiro que é pra
atuar e que a gente tem experiência própria dentro da sala.‖E7

Nas falas pudemos observar que eles focaram o SUS e ESF e pouco falaram sobre
o que compreendiam sobre a atuação do ACS.
Nas falas dos ACS com nível de escolaridade de ensino médio, eles responderam
da seguinte forma ao serem indagados sobre o SUS, ESF e ACS:
―O SUS é o sistema único de saúde que é o nosso plano de saúde, é o plano de saúde
pra quem não pode pagar, é a nossa saúde é o SUS. Que ele é universal né?(...)
saúde da família também é muito bonito, assim, a saúde da família, eu acho um
modelo muito bonito. Quando da pra seguir a risca ele fica perfeito mais sempre tem
deficiência também.‖ E4
―SUS é o sistema de saúde que cuida de todos. No caso, sem restrição de pessoas.
De diferentes tipos de pessoa né, a todos!(...) é o programa que cuida das pessoas
com determinados programas. Tem gestante, diabético, hipertenso. Vai inserir a
família inteira nesse programa. Crianças, todos.‖E5

O que foi possível observar a divergência entre ser um Sistema Universal e um
Sistema para quem não pode pagar, fugindo da concepção de saúde como direito de todos.
Após serem indagados novamente sobre o papel do ACS, o conhecimento que
detinham, sem distinção de nível de escolaridade, foram unânimes e responderam com maior
propriedade, e com uniformidade nas suas respostas, é o que podemos observar nas passagens
a seguir:
―(...)é aquela pessoa que liga. É o elo de ligação entre o serviço e a comunidade. Vai
atuar ali, fazendo essa intermediação.‖E7
―(...)eu sou um elo de comunicação entre comunidade e PSF, eu sou comunidade,
assim, eu venho ao PSF, mas eu tenho consciência de que eu sou comunidade. Eu
chego na casa, escuto aquela família, eu tenho que ter empatia, eu tenho que me
colocar no lugar daquela família pra transmitir o que eu senti lá pra minha
equipe.‖E4
―(...) é uma ponte entre a comunidade, para prevenir as doenças.‖ E6
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―(...) em questão do agente de saúde, a gente trabalha, a porta de entrada pra tudo,
pra PSF, pra pesquisa. Eu acho assim. Que a gente é a base, a base claro é o povo,
mais a gente recolhe todas as informações, até as que eu acho que o ministério da
saúde precisa. É tudo, parte da gente, até médico procura a gente.‖E8
―O agente comunitário de saúde é uma profissão boa, mas deixa a desejar. Porque
muitos são ACS só por ser ACS. Não desempenha realmente o trabalho de Agente
Comunitário de Saúde, ai por isso que costuma a gente chegar numa casa e ‗há vocês
não trabalham, a agente de saúde ficam mais em casa‘. Então o trabalho da gente é
andar na rua né? Mais eu acho uma profissão excelente, porque a agente de saúde é a
ponte da comunidade ate a Estratégia de Saúde da Família.‖ E2

Mecanismos utilizados pelos ACS em sua prática profissional

A prática do ACS na ESF deve ser orientada pela proposta de organização da
atenção à saúde, articulada aos eixos orientadores do modelo de vigilância à saúde. Para tal,
incorpora os determinantes sociais do processo saúde/doença no desenvolvimento de práticas
de prevenção, promoção e recuperação da saúde de grupos sociais das áreas adscritas, com o
objetivo de contribuir com o processo de construção desse novo modelo de atenção, conforme
afirmado por Silva e Dalmaso (2002).
Apreende-se das falas dos entrevistados que a concepção sobre PSF é
compreendida a partir do paralelo entre a saúde/serviços de saúde. O PSF se conforma como
uma nova forma de fazer saúde com base no enfoque preventivo, reconhecendo que as suas
ações contribuem para o processo de inversão do modelo médico-centrado (MERHY, 2005).
Nesse sentido, seria a mudança do lócus de intervenção centrado no hospital, para um novo
modelo que valorize as ações de prevenção das enfermidades, enquanto estratégia focalizada
na saúde da família.
Ao serem questionados sobre o seu cotidiano nas suas áreas de atuação, foi possível
observar, embora compreendam o modelo com foco na saúde, uma descrição de ações
focando uma atuação em torno da doença, o trabalho voltado para busca de acometimentos na
comunidade, nos revelando uma atuação eminentemente curativa, e distante do foco
primordial do trabalho na atenção básica, que seria a promoção da saúde. Desta forma, foram
relatadas as seguintes atividades, de acordo com suas falas:
“eu saio de casa às 8 horas, meu trabalho eu sempre faço primeiro as prioridades, as
prioridades porque, eu tenho aquelas crianças que tá com diarreia, é prioridade
minha. Eu tenho aquele hipertenso, diabético como o senhor que eu tenho o J.M.,
que agora ele amputou o pé e eu mesmo de férias eu vou sempre lá vê como ele tá.
Eu tenho outra senhora que começou a fazer a hemodiálise, mesmo de férias eu vou
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saber, dá uma força pra ela, dá um apoio a ela. Assim, em primeiro lugar no meu
trabalho são as prioridades, em segundo lugar eu boto o peso das crianças, as
gestantes, pra mim ver se tá com o pré-natal em dia. Meu trabalho no dia-a-dia eu
priorizo as urgências.‖E1
―eu trabalho com prioridade, todas as casas, mais tem os dias de prioridade. Como
por exemplo, de, do dia 3 ate a prestação de contas, eu tenho prioridade com as
crianças. Só que, como eu tenho pouca gestante, todo mês eu procuro fazer duas
gestantes a cada 15 dias. Ai tem os hipertensos, né? Aqueles que são de mais idade,
ai eu visito mais. Tem aqueles que é de difícil acesso ai eu procuro sempre ir lá na
casa da família saber como é que eles estão. Tem DNE também na minha área, que
toda semana eu vou la. Ai assim, eu tenho aquelas prioridades de pessoas que mais
necessitam do meu trabalho que eu visito mais.‖ E8
―meu trabalho, basicamente é visitar e fazer acompanhamento, no mês eu tento
entrar em todas as casas (...) pergunto se entrou alguém, se saiu alguém da
casa(...)Se tem gestante, se tem hipertenso. Se tem alguém com hanseníase, com
tuberculose. Se tem alguém alcoólatra. Se tem gestante a gente vê como tá, se tá
sentido alguma coisa, se tem alguma queixa. Hipertenso e diabético olha os
remédios pra ver se ta tomando direito. Se tem uma criança a gente pesa, entendeu?
(...) porque se a criança teve diarreia, teve uma IRA (...).‖ E3
―no dia a dia eu saio, passo primeiro na área, dou a volta, já saio com meu programa
certo. Hoje eu vou visitar hipertenso, hoje eu vou visitar criança. Hoje eu vou só
pesar. Ta entendendo? Eu já tenho o roteiro certo, (...) porque é sempre assim, o mês
a gente especifica, porque tem o hipertenso, a gestante, contanto que no mês a gente
consiga ver todos. Ai a gente faz assim por dia.‖ E5
―vou de casa em casa saber como as pessoas estão, os menores de dois anos, os
hipertensos e se eles tem algum problema, trazer pro posto e tentar solucionar, vê o
que se pode fazer. Tiver algum acamado que precise de visita, de medicação.‖ E6

A partir das observações realizadas, evidenciou-se que a prática específica do
ACS também é direcionada a grupos (diabéticos, hipertensos, gestantes, entre outros), o que
de certa forma se contrapõe à vigilância à saúde, com o foco na saúde e não na doença. No
entanto, as evidências percebidas no momento da observação também foram identificadas em
outros estudos, como os de Nunes et. al. (2002); Ferraz et al. (2005) e Rodrigues (2005), que
mesmo recortando objetos diferenciados apontam para a priorização das ações programáticas,
que se agrupam em programas específicos, como diabetes, hipertensão, gestantes etc.
Há, portanto, uma dicotomia entre o que se pensa e o que se faz, visto que eles
emitem a percepção de que o objeto de atenção no PSF – é a família como um todo, numa
área territorial definida, com práticas voltadas para a promoção e prevenção, dando ênfase às
ações educativas.
Percebe-se que as práticas desenvolvidas pelo ACS junto à equipe, baseiam-se em
um elenco de atividades articuladas aos pressupostos orientadores de um sistema de saúde
promocional e resolutivo. Dito de outra maneira, a prática está em processo permanente de
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construção. Para sua concretização efetiva é fundamental um trabalho coletivo, onde a
comunidade seja participante ativa deste processo, tendo como alvo a ruptura total com o
modelo tradicional, médico centrado (MERHY et al., 2003; MERHY, 2005).
Segundo Brasil (2009), para realizar um bom trabalho, o ACS precisa: Conhecer o
território; Conhecer não só os problemas da comunidade, mas também suas potencialidades
de crescer e se desenvolver social e economicamente; Ser ativo e ter iniciativa; Gostar de
aprender coisas novas; Observar as pessoas, as coisas, os ambientes; Agir com respeito e ética
perante a comunidade e os demais profissionais.
Sobre a articulação interdisciplinar com a ESF e outras equipes de apoio, como o
NASF, podemos perceber que o ACS sente-se deslocado frente a outros profissionais que
fazem parte das Equipes da ESF e NASF, e relatam opiniões diferentes sobre essa relação. É o
que nos revelam as seguintes falas:
―tá (...) mulher é porque é assim. Regina é um trabalho assim, como eu quero dizer
(...) só a gente sabe, porque se é um trabalho em equipe, que você considera equipe,
passando de 3 pessoas pra mim é uma equipe, (...) você tem que manter um contato,
você tem que ter um contato com essa equipe pelo menos uma vez por mês. Saber
qual é o problema, sabe qual o impasse que esta acontecendo, (...)a equipe ter a
estratégica, para nessa equipe todos falem a mesma língua. E isto não acontece aqui.
Aqui não acontece isso. Olhe eu sou visioneira da Associação de Saúde do Estado,
mas todos os meses a gente tem que fazer reunião, eu tô viajando quinta-feira que
vem, mais quando for segunda-feira eu to fazendo o repasse do que eu busquei, do
que eu vi lá em fortaleza pra eles, pra que todos, primeiro eu repasso para os demais
membros da diretoria que são 18, depois a gente chama a assembléia dos 234 e faz o
repasse geral. Eu acho que isso é trabalhar em equipe, não é ficar dois, três aqui no
canto não (...)entre aspas tem (...) digamos que funciona uns 20%.‖E8
―com o PSF é o seguinte, eles trabalham com prevenção, eles também fazem... eles
consultam também, são ativos. Mais eles tão voltado para saúde e educação. Eles
tentam prevenir o problema, fazem palestras, são atuantes, no caso da farmacêutica,
ela faz palestras, grupos de gestante, grupo de adolescente. Ela vinha fazia palestra,
principalmente no grupo de diabetes e hipertensos, que ela gostava de esclarecer,
remédio é bom pra isso, não pode ser por isso. Com a gente ela também esclarece,
faz reuniões com a gente com mais frequência, do que com o pessoal. Vê questão de
saúde mental, remédio que pode, remédio que não pode, o educador físico ele
trabalha com os idosos, faz exercícios físicos, e bota o pessoal pra se mexer. Ai vem
a fisioterapeuta, ela trabalha muito, ela também faz prevenção, mais ela trabalha
muito com as pessoas já doentes. Ela chega, faz o trabalho dela como fisioterapeuta,
encaminha e tudo. Tem também a assistente social, que agora não está por que ela tá
doente, mais ela também é muito ativa. Ela resolve muito problema, tem pessoa que
tá sofrendo abuso, um idoso, ela vê. El é muito ativa. Ela participa muito dos
grupos, todo grupo ela tá e a psicóloga do mesmo jeito. E a psicóloga não é só ela,
parece que tem acadêmico com ela que ajuda muito, já abrange mais gente. Tem um
apoio legal do NASF.‖E3
―o NSF, ele tá mais voltado ah, como é que eu vou dizer? O apoio, ele tá mais assim,
como prevenção, também. Ele atua na palestra, nas palestras que a gente dá, eles
vão, eles participam, a psicóloga, a assistente social, é, também, assim, um problema
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que a gente trás da área eles também ajuda a resolver. Não, posso ser sincera?
(resposta referente a sentir que não tem facilidade para trabalhar em equipe com o
NASF) assim... porque assim, eles têm um dia na semana pra tá aqui, não tão
sempre. Não é sempre aquele dia que estão que dai pra mim, tá entendendo? Eu tô
na área, quando eu venho num encontro, eu acho que falta(deixa) a desejar por conta
de ser uma equipe do NASF para vários PSF. Você me perguntar quem é o
preparador físico, quem é quem. assim, de nome eu não sei nem citar, me desculpe!
(...) meu vinculo mais forte na equipe é a enfermeira porque quando eu tenho um
problema, eu procuro ela pra gente tentar resolver.‖ E4
―Na minha opinião não funciona! Por assim, já trouxe dois casos e não teve solução.
Principalmente no lado da psicóloga. O educador físico eu não conheço e a
fisioterapeuta, ela sempre apóia, tá aqui, mas, a psicóloga eu trouxe casos pra ela
que não foi resolvido.‖E7

Mishima e Campos (2003) acrescentam ainda que, mesmo sendo de
responsabilidade de toda a equipe a articulação com indivíduos, família e comunidade, cabe
aos ACS o esforço inicial de articulação e integração e, ainda, o estabelecimento de vínculos
com a comunidade. Assumem, assim, um papel relevante no desencadeamento de ações que
se caracterizam por uma perspectiva de atendimento integral, incorporando a preocupação em
aumentar a capacidade de autonomia da comunidade e das famílias atendidas.
Diante do exposto, caberia repensar formas de articulação entre as diferentes
perspectivas de modelos apontados e as práticas que são construídas no cotidiano do PSF, em
especial do ACS, para responder com qualidade às necessidades das pessoas que vivem e
trabalham em diferentes territórios sociais.
Em relação ao seu cotidiano profissional foram questionados quanto aos
principais desafios enfrentados para executarem suas atividades. As falas foram uniformes, e
revelam fragmentação nas ações desenvolvidas, e o foco das dificuldades relatadas pelos ACS
destaca a falta de apoio da Gestão Municipal de Saúde, como falta de materiais essenciais
para trabalharem até a falta de capacitações e continuidade de educação com foco na atuação
profissional, bem como a desarticulação entre os membros das equipes da ESF e NASF como
suas maiores dificuldades enfrentadas atualmente.
A prática do ACS no PSF do município de Juazeiro do Norte vem se constituindo
realmente como um instrumento de mudanças na APS, exercendo o papel de porta-voz da
comunidade, ajudando a dar respostas às necessidades da população, desenvolvendo ações
que visam à melhoria da vida das famílias sob sua responsabilidade.
No entanto, o ACS se depara com limites relacionados à resolubilidade de muitos
problemas de saúde que chegam até à Equipe da ESF. Pelas informações empíricas foi
possível perceber problemas de hierarquização na rede de serviços de saúde, dificultando a
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garantia do acesso da população aos diversos níveis de complexidade do sistema, que foge do
nível de governabilidade do ACS, é o que nos revela os seguintes discursos analisados:
―mulher, a necessidade maior que a gente encontra é os agendamentos do PSF, que
eu acho errado. Eu acho que PSF não deveria trabalhar com agendamento (...) não
tem a resposta que eu espero, isso é uma falta de crédito para o agente de saúde. O
próprio agente de saúde adoece, você ta vendo minha situação, já tem 15 dias e eu
me nego a vim aqui. Porque eu já fui levantada da cadeira da medica, doente, ‗com
licença que eu preciso atender‘. Ai foi preciso eu dizer pra ela que antes de eu ser
agente de saúde, eu sou comunidade...né? é difícil, nosso trabalho de agente de
saúde é difícil.‖ E1
―as dificuldades, desde quando eu entrei, é a falta de material, fardamento. A gente
trabalha basicamente por conta própria. Cartão de família a gente tem que tirar
copia. É, a ficha A, a ficha de cadastro. É a diária. Tudo a gente trabalha por conta
própria. Ate pra receituário do posto, eu mesmo peguei, levei e tirei copia. Porque
falta. Então eu acho que falta suporte pra ajudar a gente trabalhar.‖ E2
―falta de apoio do governo, falta de... assim eu acho que a gente tem um papel tão
importante e ninguém reconhece. Ninguém dá valor a um agente de saúde (...)
chegou um agente de saúde, ‗ há chegou ninguém não‘. Chegou um medico, ―‘pega
ali uma cadeira, pega...‘ entendeu? Tudo, a base é a gente. Ai você se vê numa área,
você não tem farda, mais eles exigem que você ande de farda. Você não tem farda
boa, que preste. Trabalho com uma blusa, não me deram calça, entendeu? 5 anos
com uma calça. Trata a gente como se fosse lixo, ta entendendo?Minha gente um
protetor a cada dois meses, 100 ml de protetor. Você usa em uma semana, porque
você tem que botar nos braços, quando toma um banho quando você volta. Se você
for usar corretamente não dar (...) Não vem um lápis, num vem uma caneta, não vem
uma prancheta, não vem um papel. A gente chegou a tirar Xerox de papel pra poder
trabalhar. Não tem um calçado, agora tudo isso eles exigem. Ai como eles querem
que você trabalhe feliz, satisfeito se você não tem um apoio. Você não tem uma
bolsa pra você colocar seus documentos. Você não tem uma pasta pra você guardar
seus arquivos (...) Você trabalha, orienta uma pessoa aqui no posto, você faz o
encaminhamento, vá lá no posto. Chega no posto não tão. (...) A gente podia deixar
esse trabalho, pra procurar outro. No meu caso, eu sou formada em outra coisa,
podia deixar e procurar outra coisa. Mais tem hora que você pensa, se deixar vai
entrar outra e não vai ser como eu. Não que eu to dizendo que sou maravilhosa, mais
eu sei o que eu faço. Eu tenho consciência do que eu faço. Quantas vezes eu num me
meti ajudar pessoa com dificuldade, socorri no meu próprio carro. A gente vê uma
pessoa passando mal, de madrugada, 3 horas da manha pra... entendeu?E3
―a dificuldade que eu tenho, assim, no meu trabalho, de ir pro meu trabalho. Pra
mim é tão prazeroso (risos), é... quando eu saio pra visitar, porque numa casa a
realidade é outra (...) a dificuldade que eu tenho é quando eu vejo certos problemas,
principalmente financeiro que eu não posso resolver né? Às vezes tem um problema
como um idoso precisando de uma visita, eu tô vendo que ele ta precisando, mais ai
não pode ser feita porque a secretaria não mandou carro, eu então marco uma
consulta, meu hipertenso vem, ai vai na farmácia ai não tem a medicação (...).‖E4

Identifica-se no discurso a dimensão técnica do trabalho, bem como a construção
do trabalho em equipe, numa perspectiva interdisciplinar. O esforço de repensar o processo de
trabalho em equipe no campo da saúde tem sido uma preocupação teórica e prática de autores
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como Almeida e Mishima (2001) e Peduzzi (2001), tendo o lócus da ESF como um espaço
privilegiado de discussão, abrindo as possibilidades de um trabalho de interação social entre
os trabalhadores, com maior flexibilidade dos diferentes poderes, horizontalizando relações e
integrando os diferentes sujeitos, ainda que se reconheçam os conflitos e contradições
inerentes ao processo de construção coletiva.
Neste contexto, o fazer dos ACS na ESF vem se conformando em práticas de
dimensão social e dimensão técnica, pautadas em três enfoques: o assistencial, o educativo e o
preventivo. O ACS no seu cotidiano de trabalho vem desenvolvendo um conjunto de
atividades que perpassam por estes enfoques, utilizado os seus instrumentos de trabalho como
a visita domiciliar, que é um instrumento essencial e mais frequente no seu dia a dia, a
entrevista, o cadastramento, mapeamento e as reuniões comunitárias.
Porém, segundo Tomaz (2002), não se pode colocar nas costas do ACS o árduo e
complexo papel de ser a ―mola propulsora da consolidação do SUS‖. Na prática, a
consolidação do SUS depende de um conjunto de fatores técnicos, políticos, sociais e o
envolvimento de diferentes atores, incluindo os próprios ACS, comunidade e todos os outros
profissionais envolvidos. E talvez por falta de uma clara delimitação de suas atribuições, seu
papel tem sido distorcido, sobrecarregando, muitas vezes, seu trabalho e por outro lado
isentando dessas atividades outros integrantes da equipe de saúde.
Neste fazer cotidiano, os enfoques são utilizados à medida em que as famílias são
abordadas no processo de orientação às diversas demandas que chegam durante a rotina das
visitas domiciliares. Apesar de o enfoque educativo ser um aspecto marcante da prática do
ACS, existe a necessidade de continuar a dar maior ênfase a este aspecto, visto que são essas
ações que contribuem também para a resolubilidade do programa.
Os diferentes contextos que os ACS estão inseridos são os espaços de ampliação
da agenda deste profissional e, com isso, identifica-se a necessidade de articulação
intersetorial que é preciso ter no cotidiano da prática profissional. Porém, não se pode
esquecer que o PSF pressupõe um trabalho em equipe, tendo cada profissional um conjunto
de atribuições específicas, podendo inserir a esta equipe outras categorias profissionais.
Os ACS revelaram, em seus depoimentos, o reconhecimento que o seu trabalho
tem junto à comunidade, devido a sua grande especificidade que o faz diferenciar dos outros
membros da equipe, que é o fato dele viver e intervir no processo saúde/doença da
comunidade, num nível de interação própria de quem participa de um mesmo espaço, uma
mesma cultura, crenças e valores. Brasil (2009, p.12) complementa dizendo que ―seu trabalho
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é considerado uma extensão dos serviços de saúde dentro das comunidades, já que ele é um
membro da comunidade e possui com ela um envolvimento pessoal‖.
Entretanto, a prática do ACS na ESF apresenta limites, em que as suas ações
minimizam muitos problemas da comunidade. No entanto, com a expansão do PSF para as
grandes cidades e áreas urbanas, houve ampliação de novas demandas, pois a realidade urbana
traz novos desafios que requerem uma ação intersetorial mais efetiva. São situações
relacionadas ao uso de drogas e álcool, da violência doméstica e intrafamiliar, gravidez na
adolescência, entre outros, que o ACS ainda não está capacitado suficientemente para atender
outras necessidades que estão emergindo do contexto social (BRASIL, 2009).
Além disso, é necessário que ocorram mudanças no processo de formação dos
recursos humanos para que se possam garantir as bases conceituais para a construção de
novas práticas, no sentido de responder ao modelo de atenção que está sendo construído, que
efetivamente ocorra a mudança de perfil profissional. Enfim, reforça-se a necessidade da
formação do ACS, bem como o desenvolvimento de uma proposta de educação permanente
para os demais membros da equipe de saúde da família, por acreditar que esta é uma
necessidade para o desenvolvimento de uma prática pautada nos princípios da promoção da
saúde, que requer uma visão e uma ação ampliada, exigindo a incorporação de novos saberes
e práticas, dando, assim, ao ACS todas as ferramentas necessárias para desenvolver a sua
prática, de acordo com o seu novo perfil profissional.
A Regulamentação do ACS enquanto profissão foi editada na Lei n. 10.507, de 10
de julho de 2002 (SILVA; DALMASO, 2002). Este novo sujeito passa a ser parte da equipe
de saúde, sendo co-participante das demandas da comunidade, já que deve ser um elemento
que reside no mesmo território social dos usuários sob sua responsabilidade.
No entanto, com a implementação do PSF e a construção de um sistema de saúde
descentralizado, estes novos sujeitos, os ACS, se depararam com outros desafios no seu fazer
cotidiano, as ações já não estão restritas a gestante/mãe e criança, mas a toda a família, e não
deveriam estar apenas trabalhando programas específicos, como observamos atualmente.
Deveriam articular amplamente questões gerais que visem o estabelecimento da qualidade de
vida da população. Ou seja, outras demandas passam a ser incorporadas no seu fazer, como:
lidar com as ações programáticas de hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase, entre
outros e epidemias de agravos como a dengue. Para além destes, articular ações voltadas para
o enfrentamento da violência doméstica, drogas, prostituição, gravidez na adolescência, meio
ambiente saudável, entre outros.
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Neste novo cenário, o ACS desempenha um papel de mediador social, sendo
considerado um elo entre a comunidade e os serviços de saúde ou, mais precisamente, entre os
objetivos das políticas sociais do Estado e os objetivos próprios ao modo de vida da
comunidade; entre as diversas necessidades das pessoas; entre o saber científico e popular
sobre saúde; entre a capacidade de autocuidado existente na comunidade e os direitos sociais
garantidos pelo Estado. Daí a contradição, no discurso e na prática, pois enquanto sujeito
social exerce não só o papel de elo, mas também é membro da equipe de saúde da família
(SILVA; DALMASO, 2002).
O fato do ACS ser um trabalhador que integra o lugar onde trabalha faz com que
sejam estabelecidos vínculos com as famílias que estão sob sua responsabilidade, construindo
uma relação afetiva que facilita o processo de interação família e serviços de saúde, gerando
uma relação de confiança entre as partes e edificando novas perspectivas nas tomadas de
decisões do trabalho.
No entanto, chama-se a atenção para a responsabilidade dessa interação com a
família, que também deve ser responsabilidade da equipe da ESF e de outros integrantes dessa
equipe como, por exemplo, o NASF. Deverão para isso tomar como eixo orientador a
interdisciplinaridade na dinâmica cotidiana do trabalho do programa.

Conhecimento dos ACS acerca do Ambiente, Saúde e Promoção da Saúde
Em relação ao conhecimento que detêm sobre Saúde, Ambiente e Promoção da Saúde,
ficou claro que o conceito de saúde eles conhecem bem, porém a falta de entendimento sobre
as temáticas Ambiente e Promoção da Saúde é evidente. E quando questionados, por
exemplo, sobre algum acometimento da comunidade como hipertensão arterial, eles dominam
o conhecimento, porém quando a temática abordada foca ambiente, promoção da saúde, eles
se sentem inseguros em falar e não conseguem definir claramente, e quando o fazem trazem
conceitos divergentes dos originais. É o que mostram as seguintes falas:
―saúde acho que é o bem estar físico e mental, tanto do individuo quanto no meio
onde você vive (...) ambiente é tudo aquilo que você convive, em que você ta
inserido. Promoção da saúde é você, é uma equipe. Tanto televisão, rádio, a gente
que trabalha na saúde. Todo mundo. O pessoal da educação, se juntar e promover,
mostrar pro pessoal que você pode se cuidar. Fazer ações do tipo de alerta, fazer
movimentos (...) promoção da saúde é você expor o problema, detalhar e ver como
você pode prevenir.‖E 3
―o que eu entendo por saúde, é que saúde não é só ausência de doença não. Pra se ter
saúde é preciso a pessoa ter uma vida de dignidade, com dignidade. Ela precisa ter
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uma moradia descente, ela precisa ter uma ambiente estruturado, uma família
estruturada, um trabalho, um lazer, uma alimentação, educação, segurança. É preciso
tudo isso pra ela ter saúde (...) Se for da moradia, a gente vai construir a nossa casa.
Eu tenho que ver o ambiente, a estrutura do terreno, né? Eu tenho que ver se lá tem o
saneamento, que é muito difícil aqui no juazeiro (...)Eu tenho que ver se tem
segurança, se tem um colégio próximo pra botar meus filhos, se tem posto de saúde,
vai atender as minhas necessidades. Internamente, tenho que ter uma casa limpinha,
organizadazinha (...) pra mim, promover saúde é fazer o saneamento básico, acabar
com esses esgotos a céu aberto, esse lixão ai vizinho. Esses terrenos baldios, casas
que ainda existe sem sanitários. Tudo que venha a prejudicar a saúde e ao meio
ambiente.‖ E8
―Ai meu Deus!...(suspiro) Acho que saúde tem que ser física, mental, social. Tem
que ser um conjunto. Não adianta você ter saúde fisicamente, e não ter socialmente,
espiritualmente. Acho que saúde é um conjunto. Um bem estar como um todo (...) o
meio ambiente tem que ter... sei não! Pelo menos o ambiente que a gente vive, por
exemplo: o ambiente do juazeiro, por exemplo, tá muito sujo, mal cuidado, não tem
saneamento. É...é mal estruturado, o esgoto é a céu aberto. Ai eu acho que num ter
um bom ambiente pra se viver é não ter uma saúde boa pra esse povo (...)promoção
a saúde acho que é promover a, como é que se diz... promover os procedimentos, as
ações, promover educação, orientar, chamar as pessoas pra participar junto,
promover palestras. Acho que é por ai.‖E2
―saúde é o bem estar completo. Fisicamente não to sentindo dor, mentalmente to
com aquele problema que ta persistindo na minha cabeça a ponto de me causar uma
depressão. Não tem como resolver, e socialmente eu tenho que ter uma condição de
viver bem, porque antigamente se eu passava e tinha parabólica numa casa, isso dali
era um luxo, mais hoje não, qualidade de vida é saúde. E tá bem fisicamente,
mentalmente, espiritualmente completo. Bem estar completo, é raro a gente
encontrar uma pessoa no bem estar completo (...) ambiente pelo o que eu entendo é
o local onde eu vivo. Se eu moro no bairro Antonio Vieira é o ambiente em que eu
to, o local que eu habito. Então ele tem que esta bem também. Eu não tenho que zela
so minha casa, minha casa ta limpa, ta arejada, ta gostosa, eu to bem. A minha rua ta
cheia de buraco, a lama ta correndo a céu aberto, então eu to bem? Não, ta faltando.
É o ambiente, digamos, o meu bairro é a minha casa, mais, digamos, minha casa não
é so La as quatro paredes. É fora, no meu bairro também.‖E 4
―[saúde]é o completo bem estar. Não é só você esta bem fisicamente, é o bem estar,
mental, social, você esta bem no completo (...) ambiente seria aquele lugar aonde
você vive bem com todos os setores. No caso infra estrutura, sem lixo, sem esgoto a
céu aberto. O ambiente ele vai contribuir pra pessoa ter uma boa saúde. No caso
teria que ser aquele ambiente que favorece a essa saúde. [promoção da saúde]
prevenções da saúde, prevenir, para que não aconteça alguma problema, essa
prevenção vem juntamente do nosso trabalho. É isso prevenção, orientação.‖ E7

A saúde Ambiental segundo Tavares et. al. (2004) é a área da Saúde Pública que
envolve a concepção do conhecimento científico e a formulação de políticas públicas
relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e
antrópico que a determinam, condicionam e inﬂuenciam, com vistas a melhorar a qualidade
de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade. Reconhece que a assistência
à saúde hoje exige a necessidade de adequar a atenção à saúde, deslocando-se da assistência
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médica especializada a um modelo centrado na atenção básica e na prevenção e controle de
doenças e de promoção da saúde.
De acordo com Lopes (2009) existem algumas características essenciais de
promoção da saúde, e cita que dentre estes estão: a visão da saúde positiva, o cuidado de
saúde consigo e com os outros, saúde ligada à equidade e justiça social, acesso à educação e
informação, capacitação comunitária e estratégia que melhora a qualidade de vida.
Desta forma, a assistência à saúde hoje exige que os profissionais inseridos no
contexto da ESF/PACS devem articular, entre outras ações, as voltadas para garantir a saúde
ambiental da população. Portanto, faz-se urgente conhecer a temática, e, sobretudo, priorizá-la
nas ações contidas nas Políticas Públicas. Os questionamentos em relação ao não
conhecimento dos ACS sobre essas temáticas podem ser confrontadas exatamente em relação
às ações que são executadas pelo próprio Ministério da Saúde para a atuação profissional
desses profissionais inseridos na ESF/PACS.
A relação que os ACS conseguem fazer sobre a temática Saúde e Ambiente me
pareceu surgir após termos questionado sobre os conceitos, essa articulação pareceu não fazer
parte do cotidiano dos ACS, partindo da colocação inicial das temáticas abordadas em cursos
e posteriormente no relato das suas atividades diárias, porém, após tocarmos no assunto
pareceu-me estar revivendo um conhecimento prévio e um estalo de realidade, do tipo: ―é
mesmo, esse assunto é importante e nós não o abordamos! Ele não nos é aprimorado e ele é
importante!‖ Podemos confirmar esse achado com as seguintes falas:
―mulher, se tem uma saúde descente, boa, tem que ter um ambiente sadio, ambiente
limpo. Como é que você pega, faz o tratamento de verminose numa criança e solta
ele num idelgado daquele, os meninos que você morre de trabalhar pra se calçar,
lavar a mão, ter cuidado com alimentação...‖E1
―lógico, toda. Porque você, não adianta, se você joga um lixo no meio da rua, se
você queima, se derruba uma árvore ... você tem que cuidar de tudo. Você tem que
ter um ambiente limpo, saudável, tanto pra você como pra seus filhos. É tudo ligado.
Vamos supor, o PSF tá aqui, você tem que ter um ambiente limpo, tem que ser assim
tudo interligado.‖E3
―porque se o meio ambiente não tá limpo, tem lixo jogado, a lama correndo a céu
aberto, isso causa doença, então não, não... prejudica a saúde, né?‖ E4
―o ambiente contribui. Porque a pessoa não tem como se desenvolver num ambiente
precário né? Ai contribui se você tem um ambiente com higiene, né? Tudo bem,
certo. Como deve ser, contribui para que a pessoa continue bem de saúde.‖E5
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―porque assim, a gente tendo um ambiente saudável, meio ambiente limpo,
purificado. A gente também tem uma boa saúde.‖E6

Quando questionados sobre quais os problemas ambientais identificados na sua
área de atuação e formas de enfrentamento destes são considerados importantes para a
intervenção e quais efetivamente realizam intervenção, pudemos perceber o vazio de
concepção e de abordagem realizada pelos ACS no seu cotidiano, é o que podemos confirmar
com as seguintes falas:
―bem, assim. Do ambiente a gente trabalha no dia a dia em cima da dengue. É um
trabalho que a gente de forma alguma não pode em momento algum esquecer isso.
Mais a prioridade, prioridade é quando chove. As inundações, as família
desabrigadas. As pessoas que procuram a gente, ‗a minha feira foi embora‘, ‗ a
chuva levou a minha feira‘, a chuva levou isso. Ai a gente vai pedir pra ajudar a eles,
que a gente assim, encontra mais apoio e ajuda na própria comunidade, do que nos
setores competentes. O que é mais que eu faço?[em relação a trabalhar atemática
meio ambiente]... não porque essa temática ela é assim, morta. Num tem um
estreitamento da gente nas capacitações, nas coisas. Nunca foi trabalhado meio
ambiente não, que eu lembre não (...)que eu lembre não. É o que eu to lhe dizendo.
Espero que nasça. Essa é uma sementinha que a gente ta plantando, e eu espero que
ela nasça, que ela cresça, que ela reproduza.‖E1
―o que eu faço é orientar as pessoas sobre a coleta do lixo, por exemplo, teve até um
projeto aqui do lixo. Por que na minha micro área o problema ambiental são os
esgotos a céu aberto, só isso!‖E8
―lixo, muito lixo. Tem gente criando bicho no quintal, esgoto a céu aberto. Tem uma
vala enorme. Tem muito inseto, tem ... tem muita coisa (...) já fiz tudo, já tirei foto,
já mandou pra todo canto, melhorou, mais não solucionou (...)assim, questão do
meio ambiente a única coisa que eu lembro foi a questão da dengue, que a gente
passou de casa em casa, dizendo que não podia ter lixo e tudo. Que eu lembre
questão de meio ambiente foi só isso. Que a gente saiu de casa em casa dando
conselho pra não juntar lixo, não era pra deixar lixo no meio da rua, só isso. Mais
questão de outra coisa eu não me recordo. Pode até ter acontecido, só que agora não
lembro. Não vou mentir pra ti, não lembro.‖ E3
―como assim? dá palestra... assim, tem escola, escolinha, tem na área. E a gente já se
juntou já deu palestra né? Sobre coleta de lixo, sobre essas coisas (...) o caso dengue,
é, especificamente eu trabalho, o ano inteiro é falando sobre dengue, não é só na
época da chuva, é o ano todo. Casa a casa, falando com eles a limpeza, mais ou
menos isso. Especificamente é isso.‖E4
―bem, além de cadastrar as famílias, ai tem toda a promoção de saúde. Questões dos
programas, hipertensos, gestantes... tem aquele acompanhamento constante com ele,
prevenir, orientar a cada uma, como proceder, prevenir para não ter mais problemas.
E aqueles que não têm, a gente orienta, boa higiene, no caso com as crianças,
alimentação. Com relação ao meio ambiente, a questão do lixo, por exemplo, uma
família novata no bairro, quando for cadastrar, eu já venho, digo o dia que passa o
carro do lixo, e tem muitos terrenos mais que não deve ser jogado lá. Tem o dia
certo e o horário de colocar o lixo na rua. Tudo é prevenção, eu acredito que seja
promoção da saúde pra que eles continuem bem (...) essa articulação é feita dia a dia,
porta a porta, casa a casa com as pessoas. A gente trabalha mais com a parte de
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prevenção. Conversas com pessoas, ta sendo assim normalmente. Na época da
dengue a gente procura falar mais ainda, e logo agora que ta sendo a época da chuva
(...) nessa questão da dengue, na época da dengue, ai a gente faz movimentos, tem
ate aquele pessoal da mobilização saindo nas ruas, carros de som, andando,
procurando as pessoas, conversando. Teve uma época que eles tavam até dentro das
casas, pra olhar. Teve um tempo que sorteou cestas básicas para quem tivesse com a
casa tudo ok.‖ E5
―lama e lixo [se tem saneamento básico] não, principalmente na minha rua. Tem uns
bueiros que fizeram que quando entope a água corre pela rua ai fica, junta com
folha, junta com copo descartável, sacola (...)a gente já fez abaixo assinado La na
rua, já chamou televisão, porque quando chove inunda, já chamou vereador pra ver,
já foi chamado prefeito pra ver mais a gente não consegue nada. Tinha ate o telefone
do rapaz que vinha limpar os bueiros que ele deu pra quando entopem a gente ligar
mais já deu uns 15 dias que a gente liga e acho que nem existe mais esse telefone.‖
E7

Quando citados os problemas estavam sempre vinculados ao trabalho focado em
alguma doença, como é o caso da Dengue, a mais citada nas falas, revelando um discurso que
reflete efetivamente as políticas implementadas, que embora reconheça a importância da
relação saúde e ambiente, a necessidade de se trabalhar com a visão positiva da saúde, ainda
traz no seu saber e agir uma estrutura política com o discurso da saúde com o foco na doença.
E em nenhum relato se falou sobre as diversas abordagens do ambiente e a relação destas com
a produção da saúde.

Quais sugestões são apresentadas para melhorar a atuação profissional
Ao final da entrevista, sentimos uma enorme satisfação ao perceber que o ACS se
sentia tocado a trabalhar a temática Saúde e ambiente, e passou a perceber o quanto suas
práticas se distanciavam dessa realidade. Isso pode ser observado em suas falas, desta forma,
o convidamos a partir dessa vivência a sugerir atividades que se voltem para a melhoria da
sua atuação profissional, e as falas nos mostraram o seguinte:
―conscientização da comunidade. Porque solta o carro de som na rua convidando pra
mil e uma coisa, pra reunião do centro comunitário, pra reunião da igreja, pra missa,
pra reuniões políticas, pra tudo, mais não solta carro de som na rua conscientizando
a comunidade dos benefícios do meio ambiente, que o homem ta acabando com ele
(...)Uma capacitação, uma conscientização, porque o agente comunitário de saúde
ele vai em todas as fronteiras. Se são 500 e tantos ACS, se 100 não faz, ajuda. É
difícil, você ta vendo ai a dificuldade, porque o horário de trabalho eu entro de 8
saio de 14 hrs. Eu não tenho pra que ta nesse conforto. Se eu to aqui dentro eu to no
meu setor de trabalho.‖ E1
―eu acho que tem que mudar mais a consciência, as pessoas tem que ter mais ações
de como abordar as pessoas sobre o cuidado do meio ambiente. Eu acharia
importante, fazer na forma de um panfleto e entregar as pessoas pra eles irem se
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orientando, vendo o que esta acontecendo... capacitada o suficiente não, mais
precisam aprofundar mais (...) acho que precisaria de apoio, de outras áreas, da
educação, saúde, juntos com a secretaria de meio ambiente. Tem muita secretaria ai
que poderia da um apoio.‖ E7
―ações para cuidar dos esgotos a céu aberto. A água, questão de enchente quando
chove, na seca não tem problema. Solucionar esse problema pra não entrar na casa
dos outros, os esgotos que convivem com doença com tudo. Eu acho também
questão de plantar arvore. O hipertenso sofre muito, as crianças sofre muito com
problema respiratório. Questão das arvores, se cada um tivesse a consciência de
cuidar de uma, meu deus do céu, quanto o mundo não iria melhorar! a gente tem a
noção, mais se vinher um curso preparatório num é melhor?‖ E3
―não, eu acho que a gente deveria ser capacitado. Não só o ACS. Porque não é só o
ACS que tem que trabalhar pelo SUS. Eu acho que a equipe inteira deveria ser
capacitada, depois da gente capacitado, fazer grupos NE? Fazer reuniões com a
comunidade, palestras PA orientar a comunidade. Que a gente também tem uma
certa dificuldade, como você ta vendo do grupo. A gente chama e a maioria, poucos
vem. Assim, é ima deficiência deles também. Eles cobram muito, se conscientizam,
mais uma parte deles não participa.‖ E8
―fosse mais priorizada e que a gente tivesse um bom relacionamento com eles.
Assim, todos os agentes de saúde, porque tem agente de saúde que se encaixa com
eles, que conhece pessoas la de dentro, que tem mais amizade. Mais assim,
ultimamente não to dizendo generalizando, mais depois que entrou esses agentes do
município ficou muito difícil, assim, num é o trabalho, é o relacionamento de cada
um. Ai tem uns que pode se realmente quisesse podiam ajudar, mais existe assim
uma barreira.‖ E6

A mudança da atual realidade vivenciada pelos ACS exige muito mais que a
conscientização por parte do próprio ACS, se faz necessária uma ampla discussão sobre a
inserção efetiva dessa temática nas políticas públicas formuladas pelo Ministério da Saúde e
posteriormente pela adesão das políticas públicas estaduais e municipais, espaço este onde as
práticas de saúde se consolidam.
Ainda se observa profunda divergência entre o discurso e a prática dos
profissionais. Na ESF e no PACS pouco se tem direcionado a temática Ambiental, a
Promoção da Saúde como uma prática cotidiana. E ao analisar diversos documentos como a
Lei nº 8080/90, que cria o SUS e traz em seu texto a clara definição de necessidade de
articulação para além da doença, como em diversos outros documentos citados de cunho
internacional e que orientam os países para a reformulação das suas práticas de saúde, e
embora já tenhamos avançado consideravelmente nessa mudança de paradigma da saúde,
ainda existe um enorme bloqueio dessas práticas no cotidiano dos profissionais, inclusive na
atuação do ACS.
Essa fragmentação da atuação do ACS pode ser observada nos documentos: O
Trabalho do Agente Comunitário de Saúde e o Guia prático do Agente Comunitário de Saúde,
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todas publicações do MS (Brasil, 2009), que em momento algum citam a necessidade da
articulação ambiental na prática da saúde, embora reconheçam a sua influência. Focam
exatamente o que o discurso do ACS nos trouxe, a doença como ferramenta de atuação.
Ao analisar as próprias ferramentas de trabalho do ACS, como suas fichas
cadastrais e de acompanhamento da comunidade, a Ficha A (cadastramento das famílias),
Ficha B – Gestante, Hipertenso, Diabético, Pessoas com Tuberculose, Hanseníase
(cadastramento e acompanhamento das pessoas que se encontram nessa situação) e a Ficha C
(caderneta da criança), assim como a Ficha D (ficha Diária) e a ficha consolidada das suas
atividades mensais a SSA-2 (Situação de saúde e acompanhamento das famílias na área, que
consolida as Fichas A, B, C e D), não trazem em nenhum item a possibilidade de incluir nas
ações as questões ambientais. Como vimos anteriormente, as abordagens de educação para os
ACS consequentemente focam a mesma linha que seus instrumentos de trabalho e o que as
políticas públicas priorizam, ou seja, uma atuação ainda voltada para a doença.
De acordo com Lopes (2009, p. 41):
a preocupação em associar saúde e equidade é primordial para o desenvolvimento
de políticas públicas que causem impacto positivo na saúde da população, criando
ambiente (físico, social e cultural) favorável para que as pessoas possam viver
satisfatoriamente.

Se o discurso se fortalece no sentido de uma mudança de paradigma da saúde, em
busca de uma visão positiva com o foco na qualidade de vida, e esse se configura como uma
recomendação e uma meta para os países, ou seja, uma nova postura frente aos problemas de
saúde e o reconhecimento de não se conseguir mais responder a estes com o olhar do passado
―saúde com o foco apenas na doença‖, essa deveria ser efetivamente a direção das ações
cotidianas dos profissionais.

E antes disso, esse deveria ser o ponto prioritário para a

definição das políticas públicas para a saúde, mas essa ainda não é a realidade que
conseguimos apreender no nosso cotidiano. É preciso sair do discurso político, das promessas
políticas e compreender o mecanismo de efetivação desse novo modelo necessário a partir
dessa nova visão do que é saúde.

Capítulo 5

REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO
SAÚDE, AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUSTENTÁVEL:
O TERRITÓRIO DO JUAZEIRO DO
NORTE - CARIRI CEARENSE
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5 REFLEXÕES
SOBRE
A
RELAÇÃO
SAÚDE,
AMBIENTE
E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL: O TERRITÓRIO DO
JUAZEIRO DO NORTE - CARIRI CEARENSE
―Não é possível dar a ninguém o que não
palpite nele de antemão, ao menos como
desejo. Sem isso, não acolherá, como presente
desejado, aquilo que se lhe entrega. É
necessário que o apeteça, ou tenha apetecido,
mesmo que apenas vagamente. Para que algo
valha como resposta, importa que exista uma
pergunta prévia. Eis a razão por que tantas
coisas óbvias ainda não são enxergadas.‖
(Ernst Bloch)

Diante dos achados dessa pesquisa, é de se convir que o marco normativo que
entrelaça as questões da saúde às condições ambientais já faz parte dos discursos nacional e
internacional. O que se faz necessário agora é compor o próximo passo, de efetivação, o que
garantirá objetivamente a qualidade de vida para toda a população. A consolidação do
conceito deverá extrapolar sua dimensão técnica para então produzir ação e diálogo entre as
diversas instâncias envolvidas, sejam políticas, técnico-científicas ou da vida prática, as quais
deverão ser instituídas com o comprometimento de elaboração de políticas públicas que se
aproximem da realidade onde vivem as pessoas, deverão compor o saber e o agir cotidiano
dos ACS (BRASIL, 2007b).
Nesse sentido, Chacon (2003, p. 74) aborda essa temática e nos leva a concordar
que:
Só haverá possibilidade de mudança real a partir de uma transformação profunda no
pensar e no agir da humanidade, substituindo o ter pelo ser em sua ordem de
prioridade. Esse é um ideal perfeitamente alcançável. No entanto, para se chegar até
ele é preciso uma mudança radical na forma de sentir do ser humano, para que ele
possa então perceber o seu entorno e renovar as relações na Terra e com a terra,
promovendo um modo de vida mais digno e ético

Essa perspectiva nos leva a refletir sobre a efetiva prática profissional dos ACS,
considerando sua inserção na área de trabalho de uma maneira mais significativa, ou pelo
menos, deveria ser considerada assim, pois residem na sua área de atuação, portanto, são
levados ao desenvolvimento de ligações emocionais mais fortes em que os problemas locais o
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envolvem também no seu cotidiano pessoal e não somente profissional. Essa característica
particular, a nosso ver, deveria suscitar novas atitudes no agir profissional, contudo,
compreendemos que a base de formação desses profissionais, ao contrário do discurso político
e reconhecimento global, os leva ainda a uma atitude limitada e focada apenas na doença,
impossibilitando a visão ampliada e interdisciplinar que se faz necessária a um saber e um
agir na saúde.
De acordo com Brasil (2007b) até agora, a interseção entre as competências
exercidas pelos Ministérios envolvidos nessa discussão no Brasil (Saúde, Meio Ambiente,
Trabalho e Emprego, Educação, Cidades, Ciência e Tecnologia, Cultura etc.) ainda não deixa
claro quais são as atribuições de cada um para efetivar a relação saúde e ambiente no contexto
das políticas públicas. Entretanto, há o ensaio de um movimento conjuntural, com grupos
interministeriais e câmaras técnicas em conselhos, que envolve os vários atores para a
formatação de instrumentos norteadores e em composição de instâncias favorecedoras e
promotoras da implementação dessas ações. O quer traz para a realidade cotidiana ações ainda
fragmentadas e sem a verdadeira conexão entre o que se sabe e o que se faz para a melhoria
da qualidade de vida da população.
Na própria Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981) se afirma que
seus objetivos são a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia
à vida, a fim de assegurar a proteção da dignidade da vida humana. O interesse do legislador
em proteger o meio ambiente liga-se intrinsecamente à necessidade de garantir a vida e a sua
qualidade, prevenindo riscos de toda sorte, uma vez que a desordem do meio ambiente em
algum grau gerará uma desordem na saúde individual e coletiva, com demarcação difícil de
prever.
São situações abordadas aqui que geram diversas soluções como: abrir
possibilidades, firmar acordos e reavaliar a estrutura institucional para – a partir da saúde
ambiental, entendendo esta como a consolidação da relação saúde e ambiente refletindo na
vida cotidiana onde vivem as pessoas – construir espaços que favoreçam a sinergia, a
articulação e a integração dessas áreas afins e assim consigam produzir um novo agir.
O campo da saúde ambiental compreende a área da saúde pública, afeita ao
conhecimento científico e à formulação de políticas públicas e às correspondentes
intervenções e ações relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio
ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, com vistas a
melhorar a qualidade de vida do ser humano sob o ponto de vista da sustentabilidade
(BRASIL, 2007b).
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A interface saúde e ambiente projeta a necessidade de um olhar mais aprofundado
sobre o impacto das ações para a contribuição da sustentabilidade humana. O tema
Sustentabilidade suscita diversas reflexões, entre elas, a origem do seu conceito. De acordo
com Freitas e Porto (2006) essa origem se deu a partir de reflexões sobre as devastadoras
consequências advindas da Revolução Industrial. Devido ao crescimento da economia e da
urbanização da população foi acompanhado de uma maior demanda nos serviços dos
ecossistemas para o consumo de água e energia, produção de alimentos, fibras e madeiras, por
exemplo. Paralelo ao processo de transição para uma economia industrializada ocorre uma
crescente integração econômica entre setores e países, conduzindo ao processo denominado
recentemente de globalização e representando uma maior pressão global sobre o ambiente.
A globalização da degradação ambiental e das iniquidades sociais colocam em
xeque duas dimensões igualmente importantes e interdependentes que estão na base da
definição original de desenvolvimento sustentável. Elas ameaçam tanto o acesso aos recursos
naturais e a um ambiente saudável, como a equidade na distribuição de renda e bens, de modo
a satisfazer as necessidades das gerações presentes e futuras. Assim, ainda que a transição
para uma sociedade industrial e o processo de globalização tenham resultado em um
crescimento da economia e no aumento da renda per capita, eles ameaçam a sustentabilidade
ambiental do planeta, com consequências para a saúde e o bem-estar das populações
(FREITAS e PORTO, 2006).
Segundo Chacon (2007, p. 110), acerca do conceito de desenvolvimento
sustentável e suas reflexões, nos diz que:
Mesmo suscitando controvérsias quanto à sua ambigüidade e abrangência, que
poderiam dar margem às mais variadas interpretações, a idéia de se conquistar o
desenvolvimento sustentável foi posta em prática e vem sendo repetida como um
verdadeiro dogma por inúmeros programas e projetos que visam melhorar as
condições de vida de diversas populações pelo mundo afora.

Inicialmente o conceito de Desenvolvimento Sustentável focava de maneira
destacada a dimensão da proteção ambiental. Por algum tempo, foi dado ênfase ao cuidado
com o meio ambiente, contudo, Chacon (2007, p. 125) relata que:
Aos poucos, os fazedores de políticas apreenderam as diversas dimensões
necessárias ao alcance da sustentabilidade, além da dimensão ambiental, e
incorporaram a preocupação com a crescente pobreza e exclusão e também a
necessidade de respeitar a diversidade cultural de cada povo .
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Nesse sentido, a saúde passa a ter sua relação estabelecida nesse contexto, a partir
da sua compreensão ampliada e interrelacionada a todas as outras áreas do saber e do agir
humano, influenciando e sendo influenciada por uma nova postura diante dos problemas
globais. A saúde, na perspectiva de uma produção social, traz para o cenário da interface
saúde e ambiente a sua questão maior para as decisões por uma qualidade de vida possível
para toda a população.
Chacon (2007, p. 128) complementa dizendo que:
De qualquer maneira, o fato de haver uma mobilização mundial em busca de
alternativas para melhorar a qualidade de vida na Terra tem resultado em alguns
avanços. A adoção do conceito de desenvolvimento sustentável foi especialmente
benéfica, pois ensejou uma visão ampliada dos problemas que assolavam o planeta.

No entanto, ao longo do século XX, principalmente em suas últimas quatro
décadas, ocorreram importantes mudanças demográficas e econômicas no país, que hoje se
refletem nos problemas de saúde e ambiente. De acordo com Freitas e Porto (2006) ―A
população cresceu cerca de dez vezes, passando de 17,4 milhões em 1900 para 169,5 milhões
em 2000. Esta população se tornou cada vez mais urbana, pois se em 1950 correspondia 36%
do total, em 2000 chegou a 81% dele.‖ Os dados relacionados ao saneamento para a
população urbana no Brasil, em 2002, demonstram alguns dos problemas que foram surgindo
e se avolumando em razão de o processo de urbanização ter ocorrido sem ser acompanhado da
infraestrutura urbana necessária.
Em se tratando do território do nosso estudo, levando em consideração o que diz
Haesbaert (2004), território sendo compreendido de forma integrada, envolvendo ao mesmo
tempo a dimensão espacial material das relações sociais e o conjunto das representações sobre
o espaço, cada território tem a sua própria dinâmica em se tratando da forma como se
organiza política, econômica e culturalmente. Juazeiro do Norte, localizado no Cariri cearense
tem a sua característica individual e que nos traz diversas reflexões, como nos mostram dados
colhidos no Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) (CEARÁ, 2012)
sobre o seu perfil básico.
Pode-se observar que o município de Juazeiro do Norte mantém o perfil de
urbanização da população observado e citado anteriormente, ou seja, em 1991 a população
urbana correspondia a 95,02% já em 2010 passou a corresponder 96,07%, já a população rural
em 1991 correspondia a 4,98% e em 2010 passou a 3,93%, mostrando a dominância do perfil
urbana da população de Juazeiro do Norte.

109

Não somente seu perfil demográfico tem importância nesse contexto, mas,
sobretudo, a história desse lugar que singularmente construiu uma identidade própria e
segundo Pereira e Oliveira (2009):
Juazeiro hoje é uma cidade considerada por muitos como uma ―cidade santa‖,
devido a sua história, que se confunde com a do Padre Cícero. É um espaço sagrado
devido às peregrinações que existem e ocorrem todo ano por parte dos romeiros, que
vão para agradecer as graças alcançadas e fazerem promessas para atingir novas
metas e objetivos(...)Seu crescimento foi causa do fenômeno religioso encabeçado
pelo Padre Cícero, tido como personagem mais importante da história dessa cidade.

Segundo Sabroza e Leal (1992), esse perfil demográfico brasileiro é inerente ao
modelo de desenvolvimento adotado no país, que ocorreu por meio de quatro processos que
foram decisivos na mediação das relações entre desenvolvimento e saúde no Brasil. São estes:
1) presença de uma malha de meios de transporte e comunicações que viabilizaram extrema
mobilidade populacional e difusão de informações; 2) descentralização dos processos
produtivos por meio de pólos industriais, empresas extrativistas e unidades produtoras de
energia; 3) expansão da fronteira agrícola e a integração das regiões Norte e Centro-Oeste; 4)
acelerado processo de urbanização da população. De algum modo esses processos foram
decisivos para inúmeras transformações ambientais que vêm afetando as condições de vida,
saúde e bem-estar da população brasileira.
Cabe destacar que um problema assinalado por grande número de municípios não
significa que seja o de maior gravidade ou impacto, senão como é percebido na sua
abrangência espacial. Interessante observar que, além destas alterações ambientais destacadas,
a pesquisa do IBGE (BRASIL, 2002C) revela uma série de outras associadas aos processos
que vêm mediando as relações entre desenvolvimento e saúde no país, pois ao mesmo tempo
em que encontramos desmatamento e queimadas, em grande parte associadas ao processo de
expansão da fronteira agrícola no país, também observamos esgoto a céu aberto, presença de
lixão, ocupação irregular do território e tráfego pesado em área urbana como importantes
alterações ambientais, típicas do acelerado processo de urbanização que ocorreu no país, com
ausência de infraestrutura necessária para garantir a melhoria das condições de vida e de bemestar da população.
Uma forma de expormos os problemas de saúde e ambiente no Brasil é a partir da
noção de conflitos socioambientais e da justiça ambiental. Isto porque acabam por ser
expressões do débito ecológico e social que vêm se acumulando no país em virtude do modelo
de desenvolvimento adotado, bem como nos ajudam a interligar diferentes problemas de
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saúde e ambiente sob a ótica do desenvolvimento econômico e social numa região ou país,
dentro de uma perspectiva ética de defesa da vida e da equidade.
A resposta é que todas essas populações são vítimas de um modelo de
desenvolvimento marcado pela injustiça ambiental, isto é, grandes investimentos e negócios
realizados que se apropriam dos recursos naturais existentes nos territórios e concentram
renda e poder, ao mesmo tempo em que atingem a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e
dos habitantes, bem como a integridade ecológica e os serviços que podem ser oferecidos
pelos ecossistemas.
Em contextos marcados por desigualdades sociais, grande parte dos problemas de
saúde pública de um país ou região pode ser compreendida, em última instância, como
problemas de injustiça ambiental. As dinâmicas que geram discriminação, pobreza e miséria
estão por trás de importantes mudanças ambientais, assim como de modos de apropriação e
uso de vários territórios, afetando mais intensamente certos grupos populacionais específicos,
determinando ou condicionando a forma como os mesmos adoecem e morrem, o que se traduz
quantitativamente no chamado quadro de morbi-mortalidade de um país ou região.
Por esta razão de acordo com Miranda et al. (2008) ―nos estudos sobre a saúde e
da saúde pública, a incorporação de conceitos geográficos como espaço, território e ambiente
vem sendo novamente privilegiada.‖
A partir dessa concepção exige-se uma mudança de rumo no modelo de
desenvolvimento nas instituições existentes e no paradigma da ciência normal e hegemônica,
que fazem parte de um mesmo projeto de modernidade e atuam de forma interdependente,
embora possam ter uma autonomia relativa de atuação. Esta mudança pressupõe a construção
de um projeto de sustentabilidade que envolve diferentes atores, dentro e fora do setor saúde,
governamentais e não governamentais, cientistas e leigos. Portanto, existem vários desafios
que devem fazer parte da agenda de produção de conhecimento, do desenvolvimento de
políticas públicas, das decisões sobre investimentos econômicos e das ações concretas pelos
diversos atores sociais no enfrentamento dos problemas e saúde e ambiente.
A superação destes desafios exige pensar de forma integrada saúde e ambiente e
também reforça a necessidade de ampliarmos e aproximarmos as noções de saúde humana e
dos ecossistemas: a saúde das populações humanas também depende e se expressa em função
não só da ausência de doenças, mas também do acesso aos recursos existentes no mundo
material (ter sustento, moradia e alimentos para uma vida digna), da vida e do trabalho em um
ambiente não degradado e seguro, da manutenção de relações sociais saudáveis em ambientes
igualmente saudáveis, das possibilidades de expressões culturais, religiosas e estéticas e das
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liberdades de escolhas e ações que respeitem o ambiente como um bem comum do planeta.
Dessa forma, é impossível pensar a noção de saúde sem incorporar a questão do bem-estar, do
acesso aos serviços dos ecossistemas e da manutenção da integridade ecológica dos sistemas
de suporte à vida, que são vitais para fortalecer a expressão da vida humana.
Não há dúvida de que os problemas relacionados à sustentabilidade ambiental e de
saúde estão relacionados ao processo histórico e social, como procuramos demonstrar. Porém,
o que se constata, nos muitos dos discursos oficiais, nas matérias nos jornais e nas televisões
ou mesmo na produção científica no âmbito da saúde pública, é a predominância de
abordagens que tendem a restringir a saúde aos seus aspectos biológicos e o ambiente aos seus
aspectos biofísicos.
O enfrentamento dos desafios da saúde com equidade envolve a constituição de
sujeitos comprometidos com novas utopias, dentre as quais destacamos a de um mundo
sustentável e socialmente justo no que se refere aos aspectos ambientais e de saúde, mundo
este em que diferentes atores sociais, principalmente comunidades locais e trabalhadores
possam ser elevados ao patamar de parceiros e cidadãos. Assim, a noção de desenvolvimento,
hoje em dia fortemente atrelada à ideia de crescimento econômico, precisa ser radicalmente
transformada em direção a um mundo que seja ambientalmente sustentável e socialmente
justo, nos seus diversos níveis, do local ao global, entre regiões e países.
Este enfrentamento exige a conformação de uma noção positiva de saúde, que,
para ser realizada, requer o necessário equilíbrio entre a sustentabilidade que propicie tanto
atender as necessidades sociais de bem-estar, como manter a necessária integridade ecológica
dos sistemas de suporte de vida, nos níveis local e global na sua multiplicidade de dimensões.
O município de Juazeiro do Norte, com a sua particularidade territorial, e suas
características sociais e culturais específicas, demonstra necessidade urgente de reorganização
das suas políticas locais, procurando considerar as demandas locais de maior infraestrutura de
moradia, de maior acesso aos serviços locais de saúde e prioritariamente de educação
permanente da sua equipe de saúde para a atuação no território deste município, propondo
ações específicas para este local e que tragam como consequência um maior impacto das
articulações locais na vida cotidiana das pessoas que aqui vivem.
Compreendendo

que,

sobretudo,

as

capacitações

profissionais

não

necessariamente levam à prática comprometida, tão necessária para a transformação dessa
realidade local. É preciso que haja o verdadeiro envolvimento e apropriação de cada ator
desse grande cenário de discussões e atuações com a nova perspectiva de interagir no seu
cotidiano, em todas as instâncias, perpassando desde a família até o trabalho.

Capítulo 6
CONCLUSÃO
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6 CONCLUSÃO
―A grandeza do homem não está em descobrir
fatos, mas em criar valores.‖
Albert Einstein

Após o entendimento da necessidade de inserção dos conceitos de saúde e ambiente
nas práticas profissionais da ESF, foi possível desenvolver a perspectiva de um novo olhar
sobre as articulações locais, bem como a necessidade de um planejamento estratégico que
estabeleça no cenário das Políticas Públicas a priorização da interface saúde e ambiente,
partindo do entendimento, segundo o Dicionário Informal (2013), de que:
interface, no uso comum da palavra, é o ponto, área ou superfície ao longo da qual
duas substâncias ou outras coisas qualitativamente diferentes se encontram, ou seja,
é uma camada situada entre eles que trabalha como um tradutor, fazendo com que
ambos se entendam, a fim de se comunicarem.

E que a partir desta compreensão se reflita em uma maior estruturação dos
espaços de discussão e de efetivas transformações nas atitudes profissionais frente às
necessidades da população, sobretudo envolvendo-as nesse processo de mudança de atitude e
estilo de vida.
A necessidade urgente de se reordenar e reorganizar a formação profissional,
inserindo nesse contexto políticas de educação permanente mais efetivas e que levem esses
atores locais, agentes de transformação, a uma reflexão e uma atuação mais efetiva das suas
práticas profissionais, voltadas para uma dimensão mais global, integrada e equitativa, que
busquem efetiva e objetivamente a melhoria da qualidade de vida da população, mas tenham
garantido o embasamento teórico para essa prática, que não fique apenas no discurso, mas nas
atitudes cotidianas.
Compreendendo o território, como lócus para o entendimento de problemas
ambientais e de saúde, associado ao empoderamento de suas populações, pode levar à
configuração de espaços saudáveis, onde a promoção da saúde ambiental possa ser tomada
como pilar para o desenvolvimento e não como consequência deste.
Nesse contexto, a formulação de Políticas Públicas, incluindo entre estas, uma
Política Nacional de Saúde Ambiental seria, sem dúvida, um grande avanço, indo ao encontro
da necessidade de marcos legais que intermedeiem a relação estabelecida entre meio ambiente
– saúde - desenvolvimento econômico e social. Todavia, cabe questionar como esta nova
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política será capaz de dialogar com ferramentas já existentes e que, até certo ponto, também
tenta realizar tal mediação (RAMOS e MACHADO, 2011).
Portanto, não há como contestar a importância social do ACS no Brasil, no Ceará
e em Juazeiro do Norte, principalmente na zona rural onde não existem centros de saúde bem
estruturados e nas zonas urbanas onde os problemas extrapolam o que o setor saúde sozinho
não tem capacidade de resolução. No entanto, de um modo geral, o ACS representado nesta
pesquisa pelos ACS do Bairro Parque Antônio Vieira no município de Juazeiro do Norte, não
conseguem ainda articular as dimensões do ambiente nas suas ações cotidianas de saúde,
embora reconheçam claramente a importância de tal ação, e quando o fazem focam em suas
ações a doença como centro das atividades desenvolvidas, mostrando fragilidade na mudança
de realidade e melhoria da qualidade de vida da população por eles assistida, em se tratando
da relação saúde e ambiente, e nesse contexto, ficando claro que as Políticas Públicas, ainda
em fase de consolidação, não se articulam para esse fortalecimento da prática profissional no
agir cotidiano dos ACS.
Entendemos que na medida em que a equipe de saúde compreende a importância
da interface saúde e ambiente no seu cotidiano deixa de considerá-la mais uma dentre as
tantas outras atribuições que tem, sentindo-se cada vez mais motivados em buscar a melhoria
da qualidade de vida da população. Isto poderia representar o início de um processo de autoavaliação crítica de suas práticas que poderia deflagrar na busca sistematizada por um melhor
entendimento do que realmente seja a articulação saúde e ambiente para a promoção da saúde
e efetivamente de como promovê-la no seu dia-a-dia profissional.
Por fim, acreditamos ser importante novamente ressaltar o papel estratégico das
relações estabelecidas no cotidiano das UBS e no agir cotidiano dos ACS inseridos nessa
realidade, no contexto desse território, para o processo de mudança social e empoderamento
das pessoas. Assim, não basta que o Ministério da Saúde proponha estratégias como, por
exemplo, a ESF não investir na formação dos trabalhadores sob a lógica da integralidade das
ações de saúde, aptos para compreender a realidade de vida da população, criar vínculos e
trabalhar em equipe, priorizando a interseção saúde e ambiente de maneira dialógica, crítica e
reflexiva, promovendo a sustentabilidade nas suas práticas.
Neste sentido, é premente a necessidade de desenvolver e/ou incrementar
programas de Educação Permanente de modo a capacitar os trabalhadores de saúde, não
somente no nível teórico - saber, mas na prática - agir, para o trabalho com a comunidade de
maneira participativa e sustentável. Além disso, é importante se firmar uma política de
mudança nos cursos de graduação na área da saúde que induzam as universidades a
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cumprirem seu papel social de modo a formar profissionais integralmente aptos, não somente
do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista social.
Neste sentido, as instâncias Gestoras, Secretaria de Saúde do Estado, do
Município bem como o Ministério da Saúde, deveriam buscar alternativas que promovam
mudanças no contexto de atuação nas ESF/ACS de modo a torná-lo mais impactante. A
propulsão para essa mudança de realidade nos traz questionamentos sobre a real vontade
política de se fazer presente essa mudança de atitude, tendo em vista, o reconhecimento da
importância desta conexão saúde e ambiente para a promoção da saúde. Desta forma, sugerese uma maior integração entre os diferentes programas sociais do governo, a intersetorialidade
mais efetiva das instâncias locais, a supervisão das atividades dos ACS, a adoção de
programas de Educação Permanente para a sustentabilidade abordando a mudança de
paradigma da saúde e a interface saúde e ambiente para os profissionais que atuam nas
ESF/ACS e melhoria nas suas condições de trabalho e da inserção de ferramentas de trabalho
que aproximem esses conceitos, como as Fichas do SIAB, que poderiam ampliar o leque de
olhares para o cotidiano da população, o que está atrelado, em última instância, à construção
de Políticas Públicas mais próximas das necessidades presentes no cotidiano onde vivem as
pessoas.
Muito embora existam fragilidades nessa formação profissional, as concepções
dos ACS sobre sua prática na ESF são compreendidas de forma crítica, em que os
entrevistados estabelecem conexões entre a saúde/serviços de saúde. Compreendem a prática
na ESF como uma nova forma de fazer saúde com base no enfoque preventivo, reconhecendo
que as suas ações contribuem para o processo de inversão do modelo de atenção à saúde, pois
referem à necessidade de mudança do lócus de intervenção centrado no hospital, para uma
nova prática que valorize as ações de prevenção das enfermidades, focalizada na família, no
entanto, ainda apresentam limitações de ―como‖ efetivamente irão conseguir realizar essas
atividades.
Enfim, a pesquisa mostra que o ACS tem se constituído em um sujeito social
fundamental na construção de um novo modelo de atenção à saúde, tanto na dinâmica da
prática com a incorporação de atribuições de âmbito coletivo, integrando a promoção da
saúde, quanto nas relações de vínculo que são estreitados com as famílias e seus núcleos
sociais, necessitando nesse momento de um avanço nessa conquista, procurando ampliar o
leque de possibilidades e de ferramentas para uma atuação mais integrada e que envolva,
sobretudo, a saúde e o ambiente em uma dimensão mais positiva de saúde, ou seja,
promovendo a saúde da população e transformando o bem-estar e a qualidade de vida destes.
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Complementando nosso compromisso com a pesquisa, bem como com o campo de
estudo, nos comprometemos após a finalização do trabalho e aprovação da banca avaliadora
retornar ao Município e à Equipe da ESF/ACS, sujeito da pesquisa, com os resultados obtidos
e possíveis contribuições para a melhoria do trabalho, assim entregaremos cópia do trabalho
concluído e realizaremos apresentação e discussão dos resultados com as Equipes da
ESF/ACS e Gestão Municipal da Saúde, e quem sabe esse não será o início de uma nova
concepção local sobre a necessária mudança de atitude.
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CRONOGRAMA 2012/2013

ENCAMINHAMENTO AO
COMITÊ DE ÉTICA
COLETA DE DADOS
ANÁLISE E DISCUSSÃO
DOS DADOS
REDAÇÃO FINAL
APRESENTAÇÃO DA
DISSERTAÇÃO
ENCAMINHAMENTO DO
ARTIGO PARA
PUBLICAÇÃO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Junho

X

Maio

X

Abril

Março

X

Fevereiro

X

Janeiro -2013

X

Dezembro

X

Novembro

X

Outubro

X

Setembro

X

Agosto

X

Julho

X

Junho

Maio

ESCOLHA DO
REFERENCIAL TEÓRICO,
ELABORAÇÃO DA
METODOLOGIA, E DO
INSTRUMENTO DE
COLETA DE DADOS
APRESENTAÇÃO DO
PROJETO DE PESQUISA

Abril

LEVANTAMENTO
X
BIBLIOGRÁFICO
REVISÃO DE LITERATURA X

Março

Atividades
Realizadas

Fevereiro – 2012

Período 2012 - 2013

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

APÊNDICE B - Solicitação para realização da pesquisa no município de Juazeiro do
Norte – CE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
CAMPUS CARIRI
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO SEMIÁRIDO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (PRODER)

SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA NO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE – CE
Ilmo. Sr.
Secretário de Saúde do Município de Juazeiro do Norte – CE,
Viemos por meio deste solicitar a V. Sa., autorização para realização de uma
pesquisa intitulada ―A INTERFACE SAÚDE E AMBIENTE E SUAS IMPLICAÇÕES
NO SABER E AGIR COTIDIANO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE:
um estudo de caso no município de Juazeiro do Norte - Cariri Cearense‖ com a finalidade
de elaboração de uma Dissertação de conclusão do curso de Mestrado em Desenvolvimento
Regional Sustentável da Universidade Federal do Ceará – UFC, que será desenvolvida pela
aluna Regina Petrola Bastos Rocha, orientada pela Profª. Drª Verônica Salgueiro do
Nascimento.
A pesquisa a ser realizada objetiva compreender sob a ótica dos ACS‘s a
problematização do ambiente na sua dimensão histórico-social e as implicações na prática
profissional.
É importante ressaltar que a pesquisa obedecerá todas as recomendações
advindas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde
(BRASIL, 1996), referente a estudos que envolvem seres vivos.
Este estudo ocorrerá no período de Maio a Agosto de 2012. Enfatizamos que
não será realizada nenhuma atividade que venha a prejudicar o funcionamento do setor e nos
comprometemos em retornar ao Município bem como à Equipe da ESF com os resultados da
pesquisa. Confiante na colaboração necessária ao desenvolvimento da pesquisa, agradeço a
oportunidade e o apoio.
Atenciosamente,
_________________________________________________________
Suely Salgueiro Chacon
Coordenadora do Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável – UFC

APÊNDICE C - Termo de Autorização para realização da pesquisa no município de
Juazeiro do Norte – CE

Juazeiro do Norte-CE, ____/____/___

A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE, CNPJ nº
02.628.917/0001-60, no uso de suas atribuições, autoriza REGINA PETROLA BASTOS
ROCHA, aluna do Mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade
Federal do Ceará – UFC Campus Cariri, a realizar coleta de dados de sua Dissertação
intitulada: ―A INTERFACE SAÚDE E AMBIENTE E SUAS IMPLICAÇÕES NO
SABER E AGIR COTIDIANO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: um
estudo de caso no município de Juazeiro do Norte - Cariri Cearense‖, sob a orientação da
Profª Drª Verônica Salgueiro do Nascimento.

___________________________________________

Secretário (a) Municipal de Saúde

APÊNDICE D - Ofício de encaminhamento de protocolo de pesquisa ao CEP

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
CAMPUS CARIRI
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO SEMIÁRIDO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (PRODER)

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROTOCOLO DE PESQUISA AO CEP
Crato, ___ de ____ de 20___

Presidente do Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará - PROPESQ
Estou enviando o Protocolo de Pesquisa intitulado ―A INTERFACE SAÚDE E AMBIENTE E

SUAS IMPLICAÇÕES NO SABER E AGIR COTIDIANO DOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: um estudo de caso no município de Juazeiro do Norte Cariri Cearense‖ de autoria de REGINA PETROLA BASTOS ROCHA, sob orientação da Profª.
Drª. VERÔNICA SALGUEIRO DO NASCIMENTO para apreciação dos aspectos éticos por este
Comitê de Ética em Pesquisa.
Na oportunidade, confirmo o atendimento ao disposto na Resolução nº 196, de 10 de
outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, e suas complementares, ciente de que, com base no
item IX.2 da referida resolução, é de minha responsabilidade:
i. apresentar o protocolo, devidamente instruído ao CEP, aguardando o parecer deste, antes de iniciar a
pesquisa;
ii. desenvolver o projeto conforme o delineamento apresentado;
iii. apresentar relatório anual e final desta pesquisa ao CEP;
iv. apresentar dados solicitados pelo CEP, a qualquer momento;
v. manter em arquivo, por um período de 5 anos, os dados da pesquisa, contendo fichas individuais e
demais documentos recomendados pelo CEP;
vi.
encaminhar os resultados para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores,
patrocinadores e participantes do projeto;
vii. justificar, perante o CEP, interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados.
Declaro que os demais pesquisadores envolvidos no estudo realizaram a leitura do
protocolo de pesquisa e do presente ofício, estando cientes do conteúdo dos mesmos. No ensejo,
renovo os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

_____________________________________________
Profª Drª Verônica Salgueiro do Nascimento
Orientadora
_________________________________________
Regina Petrola Bastos Rocha
Pesquisadora Responsável

APÊNDICE E - Declaração de Concordância da Pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
CAMPUS CARIRI
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO SEMIÁRIDO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (PRODER)

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA PESQUISA

Declaramos para os devidos fins que forem necessários que estamos de pleno acordo com o conteúdo
proposto pela pesquisa intitulada ―A DIMENSÃO HISTÓRICO-SOCIAL DO AMBIENTE E
SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: reflexões
sobre o saber e o agir cotidiano dos Agentes Comunitários de Saúde‖.

Desta forma, assinamos esta declaração de concordância:

Crato, ___ de _____ de 20___

_____________________________________________
Verônica Salgueiro do Nascimento
Orientadora
_________________________________________
Regina Petrola Bastos Rocha
Pesquisadora Responsável

APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
CAMPUS CARIRI
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO SEMIÁRIDO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (PRODER)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
A Profª. Doutora Verônica Salgueiro do Nascimento , da Universidade
Federal do Ceará – UFC – Campus Cariri está realizando a pesquisa intitulada ―A
INTERFACE SAÚDE E AMBIENTE E SUAS IMPLICAÇÕES NO SABER E AGIR
COTIDIANO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: um estudo de caso no
município de Juazeiro do Norte - Cariri Cearense‖, que tem como objetivo Compreender
sob a ótica dos ACS‘s a problematização do ambiente na sua dimensão histórico-social e as
implicações na prática profissional; Identificar o conhecimento conceitual que os ACS‘s
detêm acerca do tema meio ambiente e saúde; Analisar a percepção dos ACS‘s acerca da sua
atuação profissional e sua relação com o aspecto histórico-social do ambiente; Investigar os
mecanismos utilizados pelos ACS‘s para desenvolver ações de promoção da saúde levando
em consideração o aspecto histórico-social do ambiental; Discutir as medidas adotadas pelos
ACS‘s frente aos desafios ambientais da sua área de atuação; Correlacionar a atuação dos
ACS‘s no enfrentamento das implicações ambientais na sua área de atuação e as Políticas
Públicas da Saúde implementadas nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.
Para isso, está desenvolvendo um estudo que consta das seguintes etapas:
Delineamento do Estudo, Desenvolvimento do Instrumento de Coleta de Dados, Solicitação
de Autorização da Pesquisa ao Campo do Estudo, Aperfeiçoamento do Instrumento de Coleta
de Dados, Encaminhamento ao CEP, Coleta de Dados, Organização dos Dados, Análise e
Interpretação dos Dados e Finalização da Pesquisa.
Por essa razão, o (a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa. Sua
participação consistirá em responder uma entrevista semi-estruturada com um roteiro de
perguntas acerca da sua experiência enquanto ACS, onde será utilizado um gravador para a
melhor apreensão das informações. O procedimento utilizado será uma entrevista que poderá
trazer algum desconforto do tipo constrangimento, que caso aconteça você poderá desistir de

participar da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. O tipo de procedimento não apresenta
riscos.
Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de contribuir para melhorar o
conhecimento acerca da dimensão histórico-social do ambiente na Atenção Básica à saúde e
prioritariamente na atuação dos ACS.
Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer serão utilizadas somente para esta
pesquisa. Suas respostas serão confidenciais e seu nome não aparecerá nas entrevistas, fitas
gravadas e nem quando os resultados forem apresentados.
A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Caso o(a) Sr.(a) aceite
participar, não receberá nenhuma compensação financeira. Também não sofrerá qualquer
prejuízo se não aceitar ou se desistir após ter iniciado a entrevista.
Se tiver alguma dúvida a respeito dos objetivos da pesquisa e/ou dos métodos
utilizados na mesma, pode entrar em contato com Verônica Salgueiro do Nascimento, no
seguinte número: (85) 8804.2014, nos seguintes horários 8h às 12h e 13h às 18h e/ou Regina
Petrola Bastos Rocha, Rua Nelson Alencar, 661, Crato/CE, telefones (88) 8803.2599 /
9939.2992, nos seguintes horários: todos os dias no intervalo para o almoço ou após as 17h.
Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos na
pesquisa

poderá

consultar

o

site

da

Plataforma

Brasil:

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf, ou entrar em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará – PROPESQ, localizado à Rua Cel.
Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE, CEP:60.430-270; Telefone: (85)
3366.8338; e-mail: comepe@ufc.br.
Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar deverá preencher e assinar o Termo de
Consentimento Pós-esclarecido que se segue, e receberá uma cópia deste Termo.

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Pelo

presente

instrumento

que

atende

às

Sr.(a)____________________________________________,

exigências
portador(a)

da

legais,

o

cédula

de

identidade Nº_________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE,
teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas
pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não
restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.
E, por estar de acordo, assina o presente termo.
Juazeiro do Norte -Ce, _______ de ____________________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura do participante ou Representante legal

Impressão dactiloscópica

______________________________________
Assinatura do Pesquisador

APÊNDICE G - Formulário sobre os aspectos sócio-demográficos e questões
norteadoras para entrevista semi-estruturada
ETAPA I – Formulário sobre os aspectos sócio-demográficos
Código Numérico: __________

Data: ____/____/_______

Iniciais do Nome: ______________________________

Idade: _______________

Sexo: ( )F ( )M
Estado civil: ( ) Solteiro (a) ( ) Casado (a) ( ) União estável ( ) Separado (a)
Endereço: _________________________________________________________________
Tem filhos? ( ) Sim, se sim quantos?______ ( ) Não
Número de moradores da Residência: ____________________
Escolaridade: Nenhuma ( ) 1º Fundamental incompleto (

) Fundamental completo ( )

Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Ensino superior incompleto ( )
Religião: __________________________________________________________________
Ocupação/Profissão: ________________________________________________________
Qual o tipo de vínculo empregatício: ___________________________________________
Há quanto tempo ocupa este cargo/função: ____________________
Renda Familiar:
Até um salário mínimo ( )
1 a 2 salários mínimos ( )
2 a 3 salários mínimos ( )
Especificar_________________________________________________________
Quais capacitações na sua área de atuação você fez nos últimos 5 anos:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

ETAPA II - Roteiro de entrevista semi-estruturada / questões norteadoras

1.

Por que você escolheu ser ACS?

2. Você pode me dizer qual o seu conhecimento sobre o SUS, ESF e ACS?
3. Como é o seu trabalho no dia-a-dia? Você poderia me relatar?
4. Quais as dificuldades encontradas por você para efetivar as suas atribuições?
5. O que você compreende por Promoção da Saúde?
6. Em que medida você observa os problemas ambientais da sua área de atuação?
7. Você faz alguma relação do ambiente com a saúde?
8. Qual a sua percepção do conceito de ambiente? Na sua visão como esses conceitos (saúde e

ambiente) se relacionam? Qual a sua percepção do conceito de saúde?
9. Você poderia me descrever o que você trabalha na sua área em relação ao ambiente? Como

e em que momento você trabalha a temática ambiente?
10. Você encontra apoio para desenvolver esse trabalho na comunidade? De quem?
11. Quais as dificuldades que você encontra para desenvolver essas atividades?
12. Se você considera importante essa relação do ambiente com a saúde, que sugestões você

daria para que essas ações fossem mais presentes no seu cotidiano profissional?

APÊNDICE H - Fotos do Local da Pesquisa

Foto 1 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PARQUE ANTÔNIO VIEIRA – EQUIPES DA
ESF - 13 E 36

Foto 2 - REUNIÃO SENSIBIIZAÇÃO ACS

Foto 3 - COLETA DE DADOS JUNTO AOS ACS

Foto 4 - REALIDADE AMBIENTAL LOCAL

ANEXOS

ANEXOS

ANEXO A - Relatórios do SIAB de Juazeiro do Norte, ano de 2012– caracterização do Bairro
Parque Antônio Vieira - SSA2 - Situação de Saúde e Acompanhamento das Famílias na área

SECRETARIA DE ASSISTENCIA A SAUDE / DAB - DATASUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PAG.:
1
VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA
DATA:06/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIE HISTORICA DAS INFORMACOES DE SAUDE
MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE
SEGMENTO : 01 - URBANO - (ZONA URBANA)
EQUIPE
: 0013 - PSF 13 - ANTONIO VIEIRA I
PERIODO ANALISADO: 01/2012 A 12/2012
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
|
SOMA |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.NASCIDOS VIVOS NO MES
|
3|
0|
3|
0|
9|
6|
3|
0|
8|
2|
4|
2|
40|
RN PESADOS AO NASCER
|
3|
0|
3|
0|
9|
6|
3|
0|
8|
2|
4|
2|
40|
% RN PESADOS AO NASCER
|
100,00|
|
100,00|
|
100,00|
100,00|
100,00|
|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
COM PESO MENOR DE 2500 g
|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
% BAIXO PESO AO NASCER
|
0,00|
|
0,00|
|
0,00|
16,67|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
2,50|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBITOS DE < 28 DIAS
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% OBITOS < 28 DIAS DO TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR DIARREIA
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR DIARREIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR IRA
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR IRA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS CAUSAS
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR OUTRAS CAUSAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBIT. 28 DIAS A 11 MESES/29 DIAS |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% 28 DIAS A 11 MESES E 29DIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR DIARREIA
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR DIARREIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR IRA
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR IRA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS CAUSAS
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR OUTRAS CAUSAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBITOS DE MENORES DE 1 ANO
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% OBITOS MENOR 1 ANO DO TOTAL |
|
|
0,00|
0,00|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
POR DIARREIA
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR DIARREIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR INFEC.RESPIRATORIA
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR INFEC. RESPIRATORIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR OUTRAS CAUSAS
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% POR OUTRAS CAUSAS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBITOS MULHERES EM IDADE FERTIL |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% OBITOS MULH. IDADE FERTIL
|
|
|
0,00|
0,00|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
OBITOS MULHERES DE 10 A 14 ANOS |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% OBITOS MULH. 10 A 14 ANOS
|
|
|
0,00|
0,00|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
OBITOS MULHERES DE 15 A 49 ANOS |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
% OBITOS MULH. 15 A 49 ANOS
|
|
|
0,00|
0,00|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OUTROS OBITOS
|
0|
0|
2|
1|
0|
0|
1|
1|
1|
1|
3|
1|
11|
% OUTROS OBITOS
|
|
|
100,00|
100,00|
|
|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
TOTAL GERAL DE OBITOS
|
0|
0|
2|
1|
0|
0|
1|
1|
1|
1|
3|
1|
11|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBITOS DE 10 A 19 POR VIOLENCIA |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
0|
1|
% DE 10 A 19 POR VIOLENCIA
|
|
|
0,00|
0,00|
|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
33,33|
0,00|
9,09|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
T.M.I. GLOBAL / 1000 NV
|
0,00|
|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
T.M.I. POR DIARREIA / 1000 NV
|
0,00|
|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
T.M.I. POR IRA / 1000 NV
|
0,00|
|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
T.M.I. POR OUTRAS CAUSAS/1000 NV |
0,00|
|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
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VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA
DATA:06/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIE HISTORICA DAS INFORMACOES DE SAUDE
MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE
SEGMENTO : 01 - URBANO - (ZONA URBANA)
EQUIPE
: 0013 - PSF 13 - ANTONIO VIEIRA I
PERIODO ANALISADO: 01/2012 A 12/2012
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
| MEDIA |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.DE GESTANTES CADASTRADAS
|
21|
30|
33|
35|
31|
27|
26|
27|
24|
27|
18|
17|
26|
MENORES DE 20 ANOS CADASTRADAS |
4|
8|
7|
9|
7|
7|
6|
14|
2|
4|
3|
4|
6|
% MENORES DE 20 ANOS
|
19,05|
26,67|
21,21|
25,71|
22,58|
25,93|
23,08|
51,85|
8,33|
14,81|
16,67|
23,53|
23,08|
ACOMPANHADAS
|
21|
30|
32|
35|
31|
26|
26|
8|
24|
27|
18|
17|
25|
% ACOMPANHADAS
|
100,00|
100,00|
96,97|
100,00|
100,00|
96,30|
100,00|
29,63|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
96,15|
COM VACINA EM DIA
|
21|
30|
32|
35|
30|
26|
26|
8|
24|
26|
18|
17|
24|
% COM VACINA EM DIA
|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
96,77|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
96,30|
100,00|
100,00|
96,00|
CONSULTA DE PRE-NATAL NO MES
|
21|
30|
31|
33|
29|
22|
25|
7|
23|
27|
17|
16|
23|
% CONSULTA DE PRE-NATAL NO MES |
100,00|
100,00|
96,88|
94,29|
93,55|
84,62|
96,15|
87,50|
95,83|
100,00|
94,44|
94,12|
92,00|
PRE-NATAL INICIO 1o. TRIMESTRE |
21|
28|
31|
34|
28|
25|
24|
7|
23|
26|
17|
17|
23|
% PRE-NATAL INICIO 1o. TRIM.
|
100,00|
93,33|
96,88|
97,14|
90,32|
96,15|
92,31|
87,50|
95,83|
96,30|
94,44|
100,00|
92,00|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.CRIANCAS 0 A 3 MESES E 29 DIAS |
17|
10|
6|
5|
11|
17|
15|
6|
18|
13|
14|
10|
12|
ALEITAMENTO EXCLUSIVO
|
12|
7|
6|
4|
10|
14|
11|
4|
14|
10|
10|
6|
9|
% ALEITAMENTO EXCLUSIVO
|
70,59|
70,00|
100,00|
80,00|
90,91|
82,35|
73,33|
66,67|
77,78|
76,92|
71,43|
60,00|
75,00|
ALEITAMENTO MISTO
|
5|
3|
0|
1|
1|
3|
4|
2|
4|
3|
4|
4|
3|
% ALEITAMENTO MISTO
|
29,41|
30,00|
0,00|
20,00|
9,09|
17,65|
26,67|
33,33|
22,22|
23,08|
28,57|
40,00|
25,00|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.CRIANCAS 0 A 11 MESES E 29 DIAS|
47|
45|
44|
40|
45|
41|
38|
40|
43|
39|
39|
36|
41|
COM VACINAS EM DIA
|
42|
43|
42|
38|
42|
41|
37|
16|
41|
34|
29|
33|
37|
% CRIANCAS C/ VACINAS EM DIA
|
89,36|
95,56|
95,45|
95,00|
93,33|
100,00|
97,37|
40,00|
95,35|
87,18|
74,36|
91,67|
90,24|
PESADAS
|
41|
43|
34|
36|
32|
34|
31|
8|
42|
27|
26|
34|
32|
% PESADAS
|
87,23|
95,56|
77,27|
90,00|
71,11|
82,93|
81,58|
20,00|
97,67|
69,23|
66,67|
94,44|
78,05|
DESNUTRIDAS
|
1|
2|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
0|
0|
0|
0|
% DESNUTRIDAS
|
2,44|
4,65|
2,94|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
2,38|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.CRIANCAS 12 A 23 MESES 29 DIAS |
44|
41|
41|
37|
39|
46|
42|
43|
42|
45|
53|
50|
44|
COM VACINAS EM DIA
|
39|
35|
38|
36|
39|
44|
39|
18|
40|
37|
48|
45|
38|
% CRIANCAS C/VACINAS EM DIA
|
88,64|
85,37|
92,68|
97,30|
100,00|
95,65|
92,86|
41,86|
95,24|
82,22|
90,57|
90,00|
86,36|
PESADAS
|
36|
39|
37|
31|
30|
37|
35|
10|
39|
37|
39|
47|
35|
% PESADAS
|
81,82|
95,12|
90,24|
83,78|
76,92|
80,43|
83,33|
23,26|
92,86|
82,22|
73,58|
94,00|
79,55|
DESNUTRIDAS
|
0|
0|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
1|
1|
2|
1|
% DESNUTRIDAS
|
0,00|
0,00|
2,70|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
2,56|
2,70|
2,56|
4,26|
2,86|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.CRIANCAS MENORES DE 2 ANOS
|
91|
86|
85|
77|
84|
87|
80|
83|
85|
84|
92|
86|
85|
< 2 ANOS QUE TIVERAM DIARREIA
|
7|
2|
2|
1|
2|
3|
4|
0|
4|
3|
3|
4|
3|
% < 2 ANOS TIVERAM DIARREIA
|
7,69|
2,33|
2,35|
1,30|
2,38|
3,45|
5,00|
0,00|
4,71|
3,57|
3,26|
4,65|
3,53|
< 2 ANOS C/DIARREIA USARAM TRO |
3|
0|
1|
0|
0|
3|
2|
0|
2|
2|
2|
3|
2|
% USARAM TRO
|
42,86|
0,00|
50,00|
0,00|
0,00|
100,00|
50,00|
|
50,00|
66,67|
66,67|
75,00|
66,67|
< 2 ANOS QUE TIVERAM IRA
|
8|
10|
8|
20|
17|
16|
15|
3|
12|
12|
7|
11|
12|
% < 2 ANOS QUE TIVERAM IRA
|
8,79|
11,63|
9,41|
25,97|
20,24|
18,39|
18,75|
3,61|
14,12|
14,29|
7,61|
12,79|
14,12|
---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
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VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA
DATA:06/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIE HISTORICA DAS INFORMACOES DE SAUDE
MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE
SEGMENTO : 01 - URBANO - (ZONA URBANA)
EQUIPE
: 0013 - PSF 13 - ANTONIO VIEIRA I
PERIODO ANALISADO: 01/2012 A 12/2012
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
|
SOMA |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
HOSPIT. < 5 ANOS POR PNEUMONIA
|
0|
0|
1|
1|
1|
0|
0|
0|
0|
2|
0|
0|
5|
PESSOAS MENORES DE 5 ANOS
|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
TAXA HOSPITALIZACAO EM MENORES |
0,00|
0,00|
5,03|
5,03|
5,03|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
10,05|
0,00|
0,00|
25,13|
DE 5 ANOS POR PNEUMONIA POR 1000|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% HOSPITAL. PNEUMONIA EM < 5ANOS|
0,00|
0,00|
16,67|
20,00|
16,67|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
14,29|
0,00|
0,00|
6,41|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
HOSP. < 5 ANOS POR DESIDRATACAO |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
PESSOAS MENORES DE 5 ANOS
|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
199|
TAXA HOSPITALIZACAO MENORES DE |
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
5 ANOS POR DESIDRATACAO POR 1000|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% HOSPIT. DESIDRATACAO < 5 ANOS |
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
HOSPITALIZACOES POR ABUSO ALCOOL |
0|
0|
0|
0|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS
|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
2.415|
TAXA DE HOSPITALIZACAO EM
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,41|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,41|
15 ANOS OU + POR ALCOOL POR 1000|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% HOSPITALIZACAO POR ALCOOL
|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
16,67|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
1,28|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
HOSPITALIZACOES COMPLIC. DIABETES|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
DIABETICOS CADASTRADOS
|
84|
87|
87|
88|
86|
83|
80|
78|
78|
83|
82|
82|
83|
% HOSPIT. DIABETES EM CADASTRADO|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
% HOSPITALIZACOES POR DIABETES |
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
HOSPITALIZACOES TODAS AS CAUSAS |
8|
8|
5|
4|
4|
6|
6|
2|
6|
12|
10|
1|
72|
TOTAL DE PESSOAS
|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
TAXA HOSPITALIZACOES POR TODAS |
2,23|
2,23|
1,39|
1,12|
1,12|
1,67|
1,67|
0,56|
1,67|
3,35|
2,79|
0,28|
20,08|
AS CAUSAS POR 1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% HOSP. POR TODAS AS CAUSAS
|
100,00|
100,00|
83,33|
80,00|
66,67|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
85,71|
100,00|
100,00|
92,31|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
HOSPITALIZACOES HOSP.PSIQUIATRICO|
1|
1|
0|
0|
1|
0|
1|
0|
0|
1|
0|
0|
5|
TOTAL DE PESSOAS
|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
% HOSPITALIZACAO PSIQ.CADASTRADO|
0,03|
0,03|
0,00|
0,00|
0,03|
0,00|
0,03|
0,00|
0,00|
0,03|
0,00|
0,00|
0,14|
% HOSPITALIZACOES PSIQUIATRICOS |
12,50|
12,50|
0,00|
0,00|
16,67|
0,00|
16,67|
0,00|
0,00|
7,14|
0,00|
0,00|
6,41|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
TOTAL DE HOSPITALIZACOES
|
8|
8|
6|
5|
6|
6|
6|
2|
6|
14|
10|
1|
78|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
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VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA
DATA:06/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIE HISTORICA DAS INFORMACOES DE SAUDE
MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE
SEGMENTO : 01 - URBANO - (ZONA URBANA)
EQUIPE
: 0013 - PSF 13 - ANTONIO VIEIRA I
PERIODO ANALISADO: 01/2012 A 12/2012
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
| MEDIA |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DIABETICOS CADASTRADOS
|
84|
87|
87|
88|
86|
83|
80|
78|
78|
83|
82|
82|
83|
DIABETICOS ACOMPANHADOS
|
65|
64|
69|
76|
64|
61|
65|
34|
58|
66|
56|
45|
60|
PESSOAS DE 20 ANOS E MAIS
|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
% DIABETICOS ACOMPANHADOS
|
77,38|
73,56|
79,31|
86,36|
74,42|
73,49|
81,25|
43,59|
74,36|
79,52|
68,29|
54,88|
72,29|
% PREVALENCIA DIAB. 20 E MAIS
|
3,53|
3,65|
3,65|
3,69|
3,61|
3,48|
3,36|
3,27|
3,27|
3,48|
3,44|
3,44|
3,48|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
HIPERTENSOS CADASTRADOS
|
300|
306|
311|
314|
316|
314|
302|
298|
298|
300|
299|
306|
305|
HIPERTENSOS ACOMPANHADOS
|
237|
226|
252|
267|
245|
227|
220|
113|
199|
227|
182|
165|
213|
PESSOAS DE 20 ANOS E MAIS
|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
% HIPERTENSOS ACOMPANHADOS
|
79,00|
73,86|
81,03|
85,03|
77,53|
72,29|
72,85|
37,92|
66,78|
75,67|
60,87|
53,92|
69,84|
% PREVALENCIA HIPERT. 20 E MAIS |
12,59|
12,85|
13,06|
13,18|
13,27|
13,18|
12,68|
12,51|
12,51|
12,59|
12,55|
12,85|
12,80|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
PESSOAS C/TUBERCULOSE CADASTRADOS|
1|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
1|
1|
1|
1|
COM TUBERCULOSE ACOMPANHADOS
|
1|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
1|
1|
1|
1|
PESSOAS DE 20 ANOS E MAIS
|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
% COM TUBERCULOSE ACOMPANHADOS |
100,00|
100,00|
|
|
|
|
|
|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
% PREVALENCIA TUBER 20 E MAIS
|
0,04|
0,04|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,04|
0,04|
0,04|
0,04|
0,04|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
PESSOAS C/HANSENIASE CADASTRADOS |
4|
2|
2|
3|
3|
1|
1|
1|
2|
2|
1|
1|
2|
COM HANSENIASE ACOMPANHADOS
|
4|
2|
2|
3|
3|
1|
1|
1|
2|
2|
1|
1|
2|
PESSOAS DE 20 ANOS E MAIS
|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
2.382|
% COM HANSENIASE ACOMPANHADOS
|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
100,00|
% PREVALENCIA HANSE. 20 E MAIS |
0,17|
0,08|
0,08|
0,13|
0,13|
0,04|
0,04|
0,04|
0,08|
0,08|
0,04|
0,04|
0,08|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
TOTAL DE FAMILIAS ACOMPANHADAS
|
1.037|
1.017|
1.017|
1.034|
1.056|
1.059|
1.073|
1.081|
1.052|
1.066|
1.073|
1.065|
1.053|
N. VISITAS REALIZADAS
|
1.039|
871|
1.041|
1.158|
1.070|
922|
860|
433|
775|
971|
824|
565|
877|
MEDIA DE VISITAS POR FAMILIA |
1,00|
0,86|
1,02|
1,12|
1,01|
0,87|
0,80|
0,40|
0,74|
0,91|
0,77|
0,53|
0,83|
---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
OBS: Caso o cadastro de familias nao esteja completo, os indicadores
de prevalencia de doencas nao indicarao a realidade.

ANEXO B - Relatórios do SIAB de Juazeiro do Norte, ano de 2012– caracterização do Bairro
Parque Antônio Vieira - PMA2 – Produção e Marcadores para Avaliação

SECRETARIA DE ASSISTENCIA A SAUDE / DAB - DATASUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PAG.:
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VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA
DATA:06/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIE HISTORICA DA PRODUCAO
MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE
SEGMENTO : 01 - URBANO - (ZONA URBANA)
EQUIPE
: 0013 - PSF 13 - ANTONIO VIEIRA I
PERIODO ANALISADO: 01/2012 A 12/2012
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
|
SOMA |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
1) CONSULTAS MEDICAS RESIDENTES |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
FORA DAS AREAS DE ABRANGENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
2) CONS.MED. RESIDENTES NA AREA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSULTA EM < DE 1 ANO
|
7|
10|
13|
10|
22|
5|
6|
7|
15|
15|
13|
7|
130|
CRIANCAS MENORES DE < 1 ANO
|
10|
10|
10|
10|
10|
10|
10|
10|
10|
10|
10|
10|
10|
MEDIA DE CONSULTA EM < 1 ANO |
0,70|
1,00|
1,30|
1,00|
2,20|
0,50|
0,60|
0,70|
1,50|
1,50|
1,30|
0,70|
13,00|
CONSULTA DE 1 A 4
|
8|
7|
14|
8|
12|
6|
4|
6|
13|
14|
5|
4|
101|
CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS
|
189|
189|
189|
189|
189|
189|
189|
189|
189|
189|
189|
189|
189|
MEDIA DE CONSULTA EM 1-4 ANOS |
0,04|
0,04|
0,07|
0,04|
0,06|
0,03|
0,02|
0,03|
0,07|
0,07|
0,03|
0,02|
0,53|
CONSULTA DE 5 A 9
|
18|
6|
20|
17|
9|
5|
4|
13|
8|
13|
8|
6|
127|
CRIANCAS DE 5 A 9 ANOS
|
274|
274|
274|
274|
274|
274|
274|
274|
274|
274|
274|
274|
274|
MEDIA DE CONSULTA EM 5-9 ANOS |
0,07|
0,02|
0,07|
0,06|
0,03|
0,02|
0,01|
0,05|
0,03|
0,05|
0,03|
0,02|
0,46|
CONSULTA DE 10 A 14
|
20|
13|
14|
18|
11|
1|
3|
12|
15|
8|
3|
4|
122|
CRIANCAS DE 10 A 14 ANOS
|
346|
346|
346|
346|
346|
346|
346|
346|
346|
346|
346|
346|
346|
MEDIA CONSULTA EM 10-14 ANOS |
0,06|
0,04|
0,04|
0,05|
0,03|
0,00|
0,01|
0,03|
0,04|
0,02|
0,01|
0,01|
0,35|
CONSULTA DE 15 A 19
|
29|
14|
16|
21|
19|
12|
4|
18|
10|
18|
14|
12|
187|
PESSOASS DE 15 A 19 ANOS
|
385|
385|
385|
385|
385|
385|
385|
385|
385|
385|
385|
385|
385|
MEDIA CONSULTA EM 15-19 ANOS |
0,08|
0,04|
0,04|
0,05|
0,05|
0,03|
0,01|
0,05|
0,03|
0,05|
0,04|
0,03|
0,49|
CONSULTA DE 20 A 39
|
116|
99|
103|
112|
140|
70|
31|
61|
94|
86|
72|
72|
1.056|
PESSOAS DE 20 A 39 ANOS
|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
1.317|
MEDIA CONSULTA EM 20-39 ANOS |
0,09|
0,08|
0,08|
0,09|
0,11|
0,05|
0,02|
0,05|
0,07|
0,07|
0,05|
0,05|
0,80|
CONSULTA DE 40 A 49
|
49|
48|
55|
49|
63|
31|
14|
34|
45|
39|
45|
23|
495|
PESSOAS DE 40 A 49 ANOS
|
457|
457|
457|
457|
457|
457|
457|
457|
457|
457|
457|
457|
457|
MEDIA CONSULTA EM 40-49 ANOS |
0,11|
0,11|
0,12|
0,11|
0,14|
0,07|
0,03|
0,07|
0,10|
0,09|
0,10|
0,05|
1,08|
CONSULTA DE 50 A 59
|
44|
55|
45|
48|
72|
39|
14|
41|
38|
36|
40|
42|
514|
PESSOAS DE 50 A 59 ANOS
|
256|
256|
256|
256|
256|
256|
256|
256|
256|
256|
256|
256|
256|
MEDIA CONSULTA EM 50-59 ANOS |
0,17|
0,21|
0,18|
0,19|
0,28|
0,15|
0,05|
0,16|
0,15|
0,14|
0,16|
0,16|
2,01|
CONSULTA DE 60 ANOS E MAIS
|
98|
98|
110|
87|
124|
44|
30|
103|
88|
79|
78|
90|
1.029|
PESSOAS DE 60 ANOS E MAIS
|
352|
352|
352|
352|
352|
352|
352|
352|
352|
352|
352|
352|
352|
MEDIA CONSULTA EM 60 ANOS E + |
0,28|
0,28|
0,31|
0,25|
0,35|
0,13|
0,09|
0,29|
0,25|
0,22|
0,22|
0,26|
2,92|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
TOTAL GERAL DE CONSULTAS
|
389|
350|
390|
370|
472|
213|
110|
295|
326|
308|
278|
260|
3.761|
TOTAL DE PESSOAS
|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
3.586|
MEDIA DE CONSULTAS NA AREA
|
0,11|
0,10|
0,11|
0,10|
0,13|
0,06|
0,03|
0,08|
0,09|
0,09|
0,08|
0,07|
1,05|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
3) TIPO DE ATENDIMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PUERICULTURA
|
14|
16|
9|
11|
15|
10|
20|
10|
21|
21|
19|
7|
173|
% PUERICULTURA
|
2,15|
2,27|
1,51|
1,76|
2,03|
2,78|
5,18|
1,83|
3,00|
4,02|
4,02|
2,69|
2,63|
PRE-NATAL
|
26|
23|
32|
27|
30|
26|
25|
21|
27|
36|
21|
18|
312|
% PRE-NATAL
|
3,99|
3,26|
5,35|
4,33|
4,07|
7,22|
6,48|
3,84|
3,85|
6,88|
4,44|
6,92|
4,75|
PREVENCAO CA CERVICO-UTERINO |
4|
40|
19|
18|
21|
3|
4|
1|
6|
12|
15|
0|
143|
% PREV. CERVICO-UTERINA
|
0,61|
5,67|
3,18|
2,88|
2,85|
0,83|
1,04|
0,18|
0,86|
2,29|
3,17|
0,00|
2,18|
DST/AIDS
|
1|
0|
0|
1|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
3|
6|
% DST/AIDS
|
0,15|
0,00|
0,00|
0,16|
0,14|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
1,15|
0,09|
DIABETES
|
33|
38|
44|
32|
53|
27|
30|
46|
47|
39|
35|
36|
460|
% DIABETES
|
5,06|
5,39|
7,36|
5,13|
7,18|
7,50|
7,77|
8,41|
6,70|
7,46|
7,40|
13,85|
7,00|
HIPERTENSAO ARTERIAL
|
128|
151|
139|
153|
203|
117|
121|
158|
161|
147|
159|
119|
1.756|
% HIPERTENSAO ARTERIAL
|
19,63|
21,42|
23,24|
24,52|
27,51|
32,50|
31,35|
28,88|
22,97|
28,11|
33,62|
45,77|
26,74|
HANSENIASE
|
2|
2|
2|
3|
3|
2|
1|
2|
2|
2|
1|
1|
23|
% HANSENIASE
|
0,31|
0,28|
0,33|
0,48|
0,41|
0,56|
0,26|
0,37|
0,29|
0,38|
0,21|
0,38|
0,35|
TUBERCULOSE
|
2|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
1|
0|
0|
5|
% TUBERCULOSE
|
0,31|
0,14|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,14|
0,19|
0,00|
0,00|
0,08|
---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

SECRETARIA DE ASSISTENCIA A SAUDE / DAB - DATASUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PAG.:
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VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA
DATA:06/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERIE HISTORICA DA PRODUCAO
MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE
SEGMENTO : 01 - URBANO - (ZONA URBANA)
EQUIPE
: 0013 - PSF 13 - ANTONIO VIEIRA I
PERIODO ANALISADO: 01/2012 A 12/2012
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|
JAN
|
FEV
|
MAR
|
ABR
|
MAI
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SET
|
OUT
|
NOV
|
DEZ
| TOTAL |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
4) EXAMES COMPLEMENTARES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PATOLOGIA CLINICA
|
176|
116|
146|
172|
194|
112|
60|
156|
119|
165|
103|
84|
1.603|
% PATOLOGIA CLINICA
|
45,24|
33,14|
37,44|
46,49|
41,10|
52,58|
54,55|
52,88|
36,50|
53,57|
37,05|
32,31|
42,62|
RADIODIAGNOSTICO
|
0|
4|
5|
6|
8|
3|
3|
6|
1|
1|
5|
1|
43|
% RADIODIAGNOSTICO
|
0,00|
1,14|
1,28|
1,62|
1,69|
1,41|
2,73|
2,03|
0,31|
0,32|
1,80|
0,38|
1,14|
CITO CERVICO-VAGINAL
|
0|
0|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
2|
0|
0|
0|
3|
% CITO CERVICO-VAGINAL
|
0,00|
0,00|
0,26|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,61|
0,00|
0,00|
0,00|
0,08|
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA
|
3|
1|
1|
1|
1|
2|
0|
0|
3|
0|
2|
1|
15|
% ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA |
0,77|
0,29|
0,26|
0,27|
0,21|
0,94|
0,00|
0,00|
0,92|
0,00|
0,72|
0,38|
0,40|
OUTROS
|
21|
11|
18|
24|
17|
9|
5|
10|
10|
14|
5|
4|
148|
% OUTROS
|
5,40|
3,14|
4,62|
6,49|
3,60|
4,23|
4,55|
3,39|
3,07|
4,55|
1,80|
1,54|
3,94|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
5) ENCAMINHAMENTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
38|
23|
36|
48|
42|
20|
8|
38|
24|
33|
7|
10|
327|
% ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
|
9,77|
6,57|
9,23|
12,97|
8,90|
9,39|
7,27|
12,88|
7,36|
10,71|
2,52|
3,85|
8,69|
INTERNACAO HOSPITALAR
|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
% INTERNACAO HOSPITALAR
|
0,26|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,03|
URGENCIA/EMERGENCIA
|
0|
0|
1|
0|
0|
0|
1|
0|
4|
1|
2|
0|
9|
% URGENCIA/EMERGENCIA
|
0,00|
0,00|
0,26|
0,00|
0,00|
0,00|
0,91|
0,00|
1,23|
0,32|
0,72|
0,00|
0,24|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
6) INTERNACAO DOMICILIAR
|
1|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
1|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
7) PROCEDIMENTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATENDIMENTO ESPECIFICO PARA AT|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
VISITA DE INSPECAO SANITARIA |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
ATEN. INDIVIDUAL ENFERMEIRO
|
263|
355|
208|
254|
266|
147|
276|
252|
375|
215|
195|
0|
2.806|
ATEND.INDIV.PROF.NIV.SUPERIOR |
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
CURATIVOS
|
8|
7|
3|
15|
10|
10|
10|
15|
15|
20|
8|
4|
125|
INALACOES
|
3|
5|
0|
13|
3|
5|
3|
2|
2|
0|
0|
3|
39|
INJECOES
|
64|
53|
20|
56|
75|
65|
72|
28|
60|
58|
172|
85|
808|
RETIRADAS DE PONTOS
|
7|
6|
4|
7|
11|
6|
8|
17|
10|
10|
8|
4|
98|
TERAPIA DE REIDRATACAO ORAL
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
SUTURA
|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
ATEND. GRUPO EDUCACAO EM SAUDE|
1|
2|
2|
1|
2|
21|
8|
5|
5|
2|
2|
1|
52|
PROCEDIMENTOS COLETIVOS
|
112|
198|
903|
1.230|
1.009|
306|
954|
389|
599|
310|
171|
76|
6.257|
REUNIOES
|
0|
3|
1|
5|
5|
2|
3|
4|
0|
3|
2|
2|
30|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
8) VISITAS DOMICILIARES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEDICO
|
12|
9|
3|
13|
23|
6|
5|
8|
10|
0|
1|
0|
90|
ENFERMEIRO
|
5|
3|
7|
21|
6|
6|
10|
15|
11|
11|
2|
0|
97|
OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR|
0|
0|
0|
0|
0|
4|
0|
0|
0|
0|
0|
0|
4|
PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO
|
1|
3|
3|
5|
21|
8|
2|
4|
2|
2|
4|
0|
55|
ACS / OUTROS PROFISSIONAIS
|
1.039|
871|
1.041|
1.158|
1.070|
922|
860|
433|
775|
971|
824|
565|
10.529|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
TOTAL DE VISITAS
|
1.057|
886|
1.054|
1.197|
1.120|
946|
877|
460|
798|
984|
831|
565|
10.775|
---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

ANEXO C - Relatórios do SIAB de Juazeiro do Norte, ano de 2012– caracterização do Bairro
Parque Antônio Vieira - CONSOLIDADO FICHA A - Ficha para cadastramento das
famílias
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PAG.:
1
VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA
DATA:06/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSOLIDADO DAS FAMILIAS CADASTRADAS DO ANO DE 2012
MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE
SEGMENTO : 01 - URBANO - (ZONA URBANA)
EQUIPE
: 0013 - PSF 13 - ANTONIO VIEIRA I
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
Faixa Etaria (anos)
|
|
Sexo
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
< 1
|
1 a 4
|
5 a 6
|
7 a 9
| 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 39 | 40 a 49 | 50 A 59 |
> 60
|
Total
|
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Masculino
|
10 |
85 |
58 |
82 |
168 |
194 |
609 |
218 |
113 |
135 |
1.672 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Feminino
|
|
104 |
54 |
80 |
178 |
191 |
708 |
239 |
143 |
217 |
1.914 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numero de Pessoas
|
10 |
189 |
112 |
162 |
346 |
385 |
1.317 |
457 |
256 |
352 |
3.586 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
Faixa
|
Doencas referidas
| Faixa
|
Condicao referida
|
|
Etaria
|---------------------------------------------------------------------------------------------------| etaria |-----------------------------|
|
(anos)
|
ALC |
CHA |
DEF |
DIA |
DME |
EPI |
HA
|
HAN
|
MAL |
TB
| (anos) |
GES
|
|
|
|
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
%
|
|
%
|
|
|
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
0 a 14
|
|
|
2|
|
|
|
1|
|
|
| 10 a 19 |
3|
|
|
|
|
|
|
0,24|
|
|
|
0,12|
|
|
| anos
|
0,81|
|
|
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15 anos e mais |
20|
|
18|
39|
|
5|
201|
2|
|
| 20 anos |
16|
|
|
|
|
0,72|
|
0,65|
1,41|
|
0,18|
7,26|
0,07|
|
| e mais |
1,22|
|
|
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
Total
|
20|
|
20|
39|
|
5|
202|
2|
|
| Total |
19|
|
|
|
|
0,56|
|
0,56|
1,09|
|
0,14|
5,63|
0,06|
|
|
|
1,13|
|
|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------+ +---------------------------------------------+
+-------------------------------------------+
| N. de familias estimadas
|
|
%
| | ABASTECIMENTO DE AGUA |
No
|
%
|
| DESTINO DO LIXO
|
No
|
%
|
|----------------------------------|---------|--------| |---------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
| N. de familias cadastradas
|
957|
| | Rede publica
|
901 | 94,15 |
| Coleta publica
|
945 | 98,75 |
|----------------------------------|---------|--------| |------------------------|-----------|--------|
|----------------------|-----------|--------|
| 7 a 14 anos na escola
|
470| 92,52 | | Poco ou nascente
|
54 |
5,64 |
| Queimado/Enterrado
|
8 |
0,84 |
|----------------------------------|---------|--------| |------------------------|-----------|--------|
|----------------------|-----------|--------|
| 15 anos e mais alfabetizados
|
2.689| 97,18 | | Outros
|
2 |
0,21 |
| Ceu aberto
|
4 |
0,42 |
|----------------------------------|---------|--------| +---------------------------------------------+
+-------------------------------------------+
| Pessoas cobertas c/ plano saude |
41|
1,14 | +---------------------------------------------+
+-------------------------------------------+
|-----------------------------------------------------| |
TIPO DE CASA
|
No
|
%
|
| DESTINO FEZES/URINA |
No
|
%
|
| N. Familias no Bolsa Familia
|
63|
6,58 | |---------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------| | Tijolo / Adobe
|
951|
99,37|
| Sistema de Esgoto
|
203 | 21,21 |
| Familias inscritas no CAD-Unico |
75|
7,84 | |------------------------|-----------|--------|
|----------------------|-----------|--------|
+-----------------------------------------------------+ | Taipa revestida
|
5 |
0,52 |
| Fossa
|
746 | 77,95 |
+---------------------------------------------+
|------------------------|-----------|--------|
|----------------------|-----------|--------|
| TRAT.AGUA NO DOMICILIO |
No
|
%
|
| Taipa nao revestida
|
1 |
0,10 |
| Ceu aberto
|
8 |
0,84 |
|---------------------------------------------|
|------------------------|-----------|--------|
+-------------------------------------------+
| Filtracao
|
783 | 81,82 |
| Madeira
|
|
|
|------------------------|-----------|--------|
|------------------------|-----------|--------|
+-------------------------------------------+
| Fervura
|
14 |
1,46 |
| Material aproveitado
|
|
|
|
|
No
|
%
|
|------------------------|-----------|--------|
|------------------------|-----------|--------|
|-------------------------------------------|
| Cloracao
|
100 | 10,45 |
| Outros
|
|
|
| Energia Eletrica
|
954 | 99,69 |
|------------------------|-----------|--------|
+---------------------------------------------+
+-------------------------------------------+
| Sem tratamento
|
60 |
6,27 |
+---------------------------------------------+

ANEXO D – Declaração de Correção Ortográfica/Diploma do Mestrado da Revisora de
Textos

ANEXO E – Parecer Consubstanciado do CEP – Universidade Federal do Ceará/PROPESQ

