
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

ÉZIO MANOEL SANTOS DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE, MANEJO DO LIXO URBANO E SUA RELAÇÃO COM O 

MEIO AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTARÉM / PARÁ 

2018



  

ÉZIO MANOEL SANTOS DOS REIS 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE, MANEJO DO LIXO URBANO E SUA RELAÇÃO COM O 

MEIO AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Especialização em Saúde da Família, Universidade Federal do 

Pará, para obtenção do Certificado de Especialista 

 

Orientador: Denise da Silva Pinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTARÉM / PARÁ 

2018



 

  

ÉZIO MANOEL SANTOS DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE, MANEJO DO LIXO URBANO E SUA RELAÇÃO COM O 

MEIO AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora 

 

 

Professor (a). Denise da Silva Pinto 

 

 

Profª Drª  Maria Tereza Sanches Figueiredo - UFPA 

 

 

Aprovado em Belém, em ____ de ____________ de 201___.



 

  

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

Agradeço а minha professora orientadora que teve paciência е 

mе ajudou bastante a concluir este trabalho, agradeço também 

аоs meus professores quе durante muito tempo mе ensinaram е 

quе mе mostraram о quanto estudar é bom. 

 

Аоs meus pais, irmãos, minha esposa, meus filhos е a toda 

minha família que, cоm muito carinho е apoio, nãо mediram 

esforços para quе еu chegasse аté esta etapa dе minha vida. 

 

Аоs amigos е colegas, pelo incentivo е pelo apoio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

Este momento de minha vida é muito especial e não posso 

deixar de agradecer a minha família. 

 

À Universidade quero expressar minha mais sincera gratidão por 

ter me recebido de braços abertos e com todas as condições que 

me proporcionaram dias de aprendizagem muito ricos. 

 

Aos professores reconheço o esforço, paciência e sabedoria. 



 

  

 

 

 

“Aqueles que se sentem satisfeitos sentam-se e nada fazem. Os 

insatisfeitos são os únicos benfeitores do mundo.” (Walter S. 

Landor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RESUMO 

 

 

A relevância da relação entre saneamento e saúde está relacionada com a transmissibilidade 

de doenças. Procurou-se mostrar neste trabalho, por meio de revisão bibliográfica, pesquisa de 

campo e análise de dados obtidos na comunidade, a relação entre saneamento básico, meio 

ambiente e saúde publica. Primeiramente foram avaliados os serviços de coleta de esgoto 

sanitário, eliminação de lixo urbano e drenagem urbana. Posteriormente se avaliou a 

importância do saneamento para a saúde da população, os danos a saúde causados pelo 

incorreto manejo do lixo e a necessidade de intervenção. Por fim, foram identificadas as 

principais doenças relacionadas à falta de saneamento básico, incorretos hábitos da população 

em relação ao manejo do lixo urbano e o impacto ao meio ambiente do entorno da área de 

abrangência da unidade de saúde. Concluiu-se que o saneamento básico é imprescindível, 

porém não é o único meio, para a melhoria das condições de vida da população, devendo ser 

enfatizado a importância da educação e cooperação da população. 

 

 

Palavras-chave: Saneamento básico. Meio Ambiente, Saúde Pública, Saúde da População.  

Manejo do lixo. Educação e cooperação da população. Terra Santa.



 

  

ABSTRACT 

 

The relevance of the relationship between sanitation and health is related to the 

transmissibility of diseases. This study aimed to show the relationship between basic 

sanitation, environment and public health in a bibliographical review, field research and data 

analysis. First, the services of collection of sanitary sewage, urban waste disposal and urban 

drainage were evaluated. Subsequently, the importance of sanitation for the health of the 

population, the health damages caused by the incorrect waste management and the need for 

intervention were evaluated. Finally, the main diseases related to the lack of basic sanitation, 

incorrect habits of the population in relation to urban waste management and the impact on 

the environment surrounding the area of coverage of the health unit were identified. It was 

concluded that basic sanitation is essential, but it is not the only way to improve the living 

conditions of the population, emphasizing the importance of education and cooperation of the 

population. 

 

 

Keywords: Basic sanitation. Environment, Public Health, Population Health. Handling of 

garbage. Education and cooperation of the population. Terra Santa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

 O Município de Terra Santa é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente 

à Mesorregião do Baixo Amazonas. Localiza-se no norte brasileiro, estando a uma altitude de 

18 metros acima do nível do mar. O município possui uma população estimada de 17 946 mil 

habitantes distribuídos em 1 896 km² de extensão territorial. O município foi elevado à 

categoria de cidade em 1993.  

 Terra Santa possui uma natureza exuberante, com lindas praias de água doce. A cidade 

faz divisa com os municípios de Faro, Nhamundá, Oriximiná, Parintins e o Município de 

Terra Santa são um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião do 

Baixo Amazonas. Localiza-se no norte brasileiro, estando a uma altitude de 18 metros acima 

do nível do mar.  

 A cidade está dividida oficialmente em 4 Bairros e suas respectivas unidades básica de 

Saúde: Cidade Nova, São Francisco, Aparecida e Juvenil. Além disso, há 1 (um) hospital 

municipal onde ocorrem atendimentos de emergência, cirurgias de pequeno complexidade e 

realização dos partos, sejam normais ou cesárea. Situações de maior risco são encaminhadas 

para o Município de Santarém – Pará ou para a cidade de Parintins – Amazonas, via fluvial de 

lancha ou de avião em casos excepcionais.  

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

 O bairro do São Francisco se localiza na Zona Leste do Município, próximo à única 

estrada que dá acesso a outros municípios vizinhos. No mesmo bairro se encontra a Secretaria 

Municipal de Saúde, uma escola municipal de ensino fundamental para crianças de 4 anos em 

diante, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra Santa e a estação de delegacia de 

Polícia Civil do município.  

 Atualmente o bairro está em expansão devido ao êxodo rural e imigrantes de outros 

estados e municípios vizinhos, foram construídas diversas casas improvisadas sem estrutura 

adequada, motivo pelo qual está em execução a construção de casas populares em uma área 

anexa ao bairro. Isso dificulta em se disponibilizar uma coleta de lixo suficiente e o 

saneamento básico é igual que a maioria das cidades do estado, ou seja, a céu aberto. Além 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Baixo_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faro_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nhamund%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oriximin%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parintins
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Baixo_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Baixo_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
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disso, muitas crianças e adolescentes não atendem às atividades escolares. A única UBS do 

Bairro é o PSF do Bairro do São Francisco. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

 A atenção primária é realizada pelas 4 Unidade Básicas de Saúde existentes no 

município. Graças ao Programa Mais Médicos (PMM), os quatro Postos contam com 1 

médico, todos participantes do PMM. 

 A atenção especializada restringe-se ao Hospital Municipal, onde se realizam 

pequenas cirurgias e exames de imagem como a Ultrassonografia e Radiografia. A atenção de 

urgência e emergência também se limita ao Hospital Municipal e o apoio diagnóstico se 

realiza por meio do laboratório municipal e imaginologia hospitalária. A assistência 

farmacêutica se realiza por meio da dispensa de medicações das farmácias das UBS e do 

Hospital Municipal. A vigilância da saúde é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Saúde e Vigilância Sanitária Municipal.  

 A relação dos pontos de atenção leva em consideração o nível de atenção necessária 

(básica, intermediária ou complexa). A atenção básica se inicia nas unidades básicas de saúde, 

uma vez identificada situações que demandem maior especialização, se referenciam os casos 

ao hospital municipal. A necessidade de acionar serviços de saúde externos ao município 

ocorre na unidade hospitaleira. 

 A necessidade de acionar serviços de saúde externos ao município ocorre na unidade 

hospitaleira, onde casos graves são referenciados ao município polo da região, no caso a 

cidade de Santarém no Pará, por meio dos recursos disponibilizados pelo SUS. Alguns casos 

excepcionais são referidos a cidades vizinhas (Oriximiná – Pará, Parintins – AM) que 

possuem centros hospitalários melhor preparados, porém, não de alta complexidade. O 

consórcio de saúde é estabelecido com as cidades de Santarém e Belém, ambas no Estado do 

Pará. O modelo de atenção desenvolvido na UBS segue as bases do SUS, uma forma 

mesclada entre um modelo de atenção com características Liberal Privatista e Sanitarismo 

Campanista ao mesmo tempo, onde o sistema de saúde é ainda fortemente centrado em 

médicos e hospitais. 
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1.4 A Unidade Básica de Saúde São Francisco 

 

 A UBS do Bairro São Francisco é uma unidade relativamente nova, construída em 18 

de Maio de 2015, localizada na rua 7 de Maio no Bairro de mesmo nome. Com uma 

estimativa de 2850 habitantes cobertas pela unidade. Fisicamente consta de uma recepção, 

com uma recepcionista, que também é a arquivista e digitadora da unidade. É o local onde 

estão todos os prontuários dos pacientes da unidade. Uma sala de triagem, onde atuam duas 

técnicas de enfermagem e consta de maca, balança, fita métrica, esfigmomanômetro e 

glicosímetro. Uma sala de odontologia, ondeatuam o odontologista e a técnica de odontologia. 

Consta de uma cadeira odontológica e aparelhos necessários para a prática da odontologia. 

Um consultório médico que consta de maca para exames, negatoscopio, pia para higienização 

e armário para acomodar medicações e aparelhos médicos (oxímetro de dedo, otoscópio, 

estetoscópio e gel, sonar obstétrico, fita métrica e luvas de procedimento). Um consultório de 

enfermagem que possui maca para exames, mesa ginecológica, pia higienização e armário 

para acomodar medicações e aparelhos (otoscópio, estetoscópio e gel, sonar obstétrico, fita 

métrica e luvas de procedimento). Uma sala de farmácia com estantes para os medicamentos, 

geladeira para as vacinas e medicações que necessitam de armazenamento em baixa 

temperatura e livro de registro de entrada e saída de medicações. Dois banheiros, sendo um 

para os funcionários e outro para os pacientes. Uma cozinha e uma copa. Uma sala de 

materiais de limpeza e um auditório, que também serve de sala para os Agentes Comunitário 

de Saúde. 

Em relação ao modelo de gestão utilizado na equipe, todos são membros participativos 

essências, tendo em vista que a individualidade dos profissionais não aportará dado 

significante e somente a integralidade entre os conhecimentos adquiridos de todos trará a real 

situação da comunidade. A gestão colegiada é necessária e é utilizada pela equipe, onde se 

busca a responsabilização dos trabalhadores envolvidos a partir da ampliação da autonomia e 

participação nos processos decisórios, desmanchando a hierarquização ou superioridade que 

um profissional possa sentir em relação ao outro. Porém a contínua atualização dos 

profissionais deve ser constante, com objetivo de evitar que os colegiados não sejam capazes 

de detectar e resolver as dificuldades.  

 As reuniões mensais são o ponto de partida para a auto avaliação da equipe. É neste 

momento em que todos os envolvidos no processo de trabalho ficam cientes se os objetivos 

traçados anteriormente foram alcançados ou não. E se não alcançados, o motivo de tal 

resultado. Uma vez com resultados em mãos, se prioriza o que não foi alcançado, para que 
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seja iniciadas a discussão e elaboração do novo plano de ação, utilizando como base as 

estratégias que deram certo, para que sirvam de guia para alcançar a melhoria. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família São Francisco, da Unidade Básica de Saúde São Francisco 

 

 A equipe está formada pelo médico, Dr. Reis, 32 anos, casado, Médico recém-

formado, esse é seu primeiro emprego. Não é natural do município, porém do mesmo estado, 

o que facilita em algumas situações. Enfermeira L. Feijão, 29 anos, solteira, há 2 anos atuando 

na unidade. Técnica de enfermagem C. Paulain, 44 anos, casada, responsável pela 

administração das vacinas disponibilizadas na unidade, além de apoiar na triagem nos dias de 

maior demanda de pacientes. Técnica de enfermagem L. Ribeiro, 48 anos, casada, responsável 

pela triagem, curativos e administração de injetáveis. Recepcionista, arquivista e digitadora J. 

Barbosa, 30 anos, união estável, formada em auxiliar administrativo é a responsável pelos 

agendamentos das consultas, retirada dos prontuários. Auxiliar de serviços gerais, M. Martins, 

45 anos, casada, responsável pela limpeza, está temporariamente substituindo a titular do 

cargo durante os 2 meses de “licença prêmio” que os servidores municipais tiram por ano, 

além das férias. ACS A. Silva, 45 anos, casado é o ACS da Microárea 1, nº 145 famílias, 

possui o ensino fundamental incompleto, tem uma boa relação com os pacientes de sua área. 

ACS E. Maciel, 50 anos, casada é a ACS da Microárea 2, com 132 famílias, possui o ensino 

médio, se encontra a maior parte do tempo na UBS, pois relata ter problemas de pele. ACS J. 

Serrão, 35 anos, casada é a ACS da Microárea, com 143 famílias, possui o ensino médio, 

possui uma ótima relação com os pacientes de sua área, sempre acompanhando de perto os 

pacientes mais delicados, inclusive quando estes se encontram internados no Hospital 

Municipal da Cidade, levando as informações do quadro de saúde ao médico da unidade. ACS 

J. Campos, 45 anos, Viúvo é o ACS da Microárea 4, com 124 famílias, possui em sua maioria 

os pacientes mais idosos e com complicações por doenças metabólicas, principalmente 

diabetes. ACS S. Silva, 36 anos, solteira é a ACS da Microárea 5, com 133 famílias é formada 

como técnica de enfermagem. ACS J. Chaves, 53 anos, casado é o ACS da Microárea 6, com 

94 famílias, possui o ensino fundamental. ACS T Serrão, 30 anos, casada é a ACS da 

Microárea 7, com 118 famílias, possui o ensino médio é a ACS mais recente.  
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe São Francisco 

 

 A unidade funciona de Segunda a Sexta-feira, das 8:00 hrs às 12:00 pela manhã e das 

14:00 às 18:00 pela tarde. Os pacientes que necessitam cuidados de curativos diários e 

administração de injetáveis a domicílio, são assistidos pelas duas técnicas de enfermagem, as 

quais todos os dias às 16:00 horas realizam este serviço, relatam a evolução dos pacientes e 

acionam as avaliações por enfermagem ou medicina. Uma vez realizadas as avaliações, são 

tomadas as decisões de acionamento de serviços hospitalares ou referências especializadas. 

 

 

1.7 O dia a dia da equipe São Francisco 

 

 Na segunda-feira se dá a demanda espontânea durante todo o dia, tanto no serviço de 

atendimento médico, como de enfermagem. Na terça-feira, pela manhã, atendimento de 

hiperdia e à tarde tarde, demanda espontânea. Durante a quarta-feira, pela manhã ocorre o 

atendimento pré-natal, tanto no serviço de atendimento médico, como de enfermagem e 

durante à tarde, demanda espontânea de medicina e coleta de PCCU por enfermagem. Na 

quinta-feira ocorre a visita médica na comunidade pela manhã, o que envolve enfermagem e 

ACS’s e durante a parte da tarde o funcionamento é de demanda espontânea. Na sexta-feira 

ocorre o atendimento de enfermagem por demanda espontânea durante todo o dia. 

 Uma vez ao mês é realizada na unidade a reunião mensal de Hiperdia, com o intuito de 

reforçar as medidas e condutas necessárias para evitar complicações, aferição de pressão 

artéria e medição de glicemia de jejum. Além de consultas médicas para os casos mais graves 

detectados durante o encontro.  

 Os ACS’s estão realizando as visitas na comunidade durante a semana, buscando 

informar sobre os dias de atendimento disponíveis para cada caso, iniciação ou atualização de 

vacinas, reporte de casos graves e necessidade de visita médica no dia especificado. 

 A técnica de enfermagem realiza diariamente os curativos em domicilio dos pacientes 

acamados que geralmente padecem de úlceras de decúbito e reporta os casos mais graves ao 

médico para a programação da visita. 

 A principal queixa dos pacientes reportadas aos ACS’s ou à recepção é a grande 

procura de consultas médicas, pois, com exceção dos dias programados, nos outros dias as 

consultas não são agendadas, o que acarreta na falta de atendimento a todos que procuram a 

unidade. Situação está que satura ainda mais, uma vez que o atendimento feito por 
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enfermagem no Hospital é derivado para nossa unidade, pela proximidade com o Hospital 

Municipal. 

 

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro passo)  

 

 A principal dificuldade imposta no município se reporta ao difícil acesso ao 

município, restringindo-se apenas por via fluvial em alguns dias da semana e via aérea de 

forma particular em aeronaves de pequeno porte. Tal situação acaba por dificultar a chegada 

de medicações e insumos para tratamentos e em alguns casos mais delicados a necessidade de 

deslocamento para municípios mais metropolitanos onde se encontram serviços e 

profissionais de saúde especializados. Outra complicação diz respeito ao Hospital Municipal 

que consta de poucos recursos e profissionais especializados, o que demanda um maior 

número de referências a outros municípios e dependência do sistema de agendamento do 

SUS, que pode levar meses. Uma das sugestões da equipe é que a prefeitura e a secretaria de 

saúde coordenem a vinda de profissionais especialistas cada mês para o município, para que 

os gastos com passagens e moradia para referir os pacientes para o município polo diminuam 

e atender aqueles pacientes mais debilitados que não podem enfrentar o deslocamento fluvial.  

 Outro inconveniente é a falta de comunicação entre UBS e Hospital Municipal, que 

causam transtornos internos e para os usuários do SUS. Uma das soluções propostas pela 

equipe é a realização de reuniões que envolvam tantos os profissionais do hospital quanto os 

da UBS. Além disso, outro contratempo relacionado com o Hospital Municipal é a ausência 

de apoio diagnóstico básico como a baciloscopia e baixa qualidade do exame radiológico, 

quando este está disponível. 

 As dificuldades relacionadas com a UBS pautam principalmente na alta demanda 

referida do hospital municipal à UBS, sem referência escrita ou informações profissionais 

sobre condutas adotas no hospital antes da referência. Infelizmente a UBS está estagnada no 

tempo, há muitos anos conta com o mesmo número de ACS, o que não condiz com a 

quantidade atual de usuários dos SUS na área. Além do surgimento de outros bairros na área 

da UBS, que até então estão sem ACS. O trabalho da equipe é sistematizado, porém não 

muito eficiente, uma vez que a quantidade de profissionais não supre a demanda da UBS. A 

comunidade é carente, localizada na fronteira do estado, de difícil acesso e poucos recursos. A 

maioria dos habitantes depende quase que exclusivamente do SUS. Saneamento da área de 

abrangência precário, não há tratamento de esgoto, já que o mesmo desagua nos rios por via 
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pública à céu aberto. As principais doenças são as infectocontagiosas, pela falta de 

saneamento adequado e risco ambiental elevado. A coleta de lixo é realizada apenas duas 

vezes na semana.  

 A educação é restrita ao ensino médio, pois não há universidades na cidade.  Não há 

escolas particulares de ensino médio, o que limita a população a estudar nas escolas 

oferecidas pelo governo municipal e estadual, o que nem sempre tem a capacidade de acolher 

todos os estudantes. 

 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção (segundo 

passo) 

 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde São Francisco, Unidade Básica de Saúde São 

Francisco, município de Terra Santa, estado de Pará 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Saneamento da área de 

abrangência precário, não 

há tratamento de esgoto, 

já que o mesmo desagua 

nos rios por via pública a 

céu aberto 

Alta 12 Fora 1° 

As principais doenças são 

as infecto-contagiosas, 

pela falta de saneamento 

adequado e risco 

ambiental elevado. A 

coleta de “lixo é 

realizada apenas duas 

vezes na semana.”   

Alta 8 Parcial 2° 
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Queima de lixo por parte 

dos moradores, que 

resulta nas doenças 

respiratórias e oculares. 

Alta 5 Parcial 3° 

Síndromes diarreicas e 

doenças gástricas estão 

sendo associadas ao 

consumo de hortaliças e 

peixes que usam as águas 

dos rios próximo a 

comunidade.   

 

Alta 5 Parcial 4° 

Total 30   

Fonte:  

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 A crescente incidência de doenças relacionadas ao deficiente saneamento básico e 

incorreto manejo do lixo urbano é uma realidade na área de abrangência da UBS que merece 

uma avaliação mais detalhada e um plano de ação eficiente para evitar surtos de doenças 

infectocontagiosas e suas sequelas. 

 A contaminação dos rios e lagos da região pelo desague sem tratamento do esgoto, 

causam não só o desaparecimento dos recursos naturais usados pela população (água potável, 

irrigação e pesca) como o surgimento de doenças de maior prevalência na comunidade, como, 

síndromes diarreicas e dermatofitoses. Outro problema é o percurso do esgoto a céu aberto, o 

que atrai os vetores transmissores de doenças, como o Aedes aegypti, o que aumenta a 

incidência de doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya. 

 Doenças pulmonares e oculares também decorrem da falta de coleta de lixo 

apropriada, uma vez que apenas dois dias por semana estão disponíveis para a coleta de lixo. 

Tal situação acaba por forçar a queima de lixo por parte dos moradores, que resulta nas 

doenças respiratórias e oculares, principalmente nos idosos e crianças.  

 Sendo assim, é fundamental a participação da prefeitura, da secretaria de saúde, 

profissionais da UBS e dos líderes comunitários para coordenar mudanças benéficas para 

todos, estabelecer estratégias plausíveis, viáveis e dentro do orçamento e das competências 

técnicas, para que não seja apenas mais um plano superdesenvolvido, porém não executável.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

  Este trabalho tem por objetivo avaliar a relação dos serviços de saneamento 

precário, incorreto manejo do lixo urbano com o meio ambiente e suas repercussões na saúde 

pública, constituindo-se em ponto de partida para estudos mais aprofundados sobre o tema.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

3.2.1 – Desenvolver material base para educação em saúde proteção ambiental e do impacto 

dos serviços de saneamento sobre a saúde pública;  

 

3.2.2 - Realizar treinamento para os profissionais da UBS, professores das escolas da área de 

abrangência e líderes comunitários, para que sejam capazes de identificar os principais erros e 

realizar a educação em saúde.  

 

3.2.3 - Definir os principais problemas de saneamento básico da comunidade e suas possíveis 

soluções.  

 

3.2.4 – Avaliar os resultados obtidos após a implementação das mudanças propostas. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 A proposta inicial do trabalho é que seja exploratória, porém em um segundo 

momento, faz-se necessário que se torne descritiva. Entende-se por pesquisa exploratória 

aquela que visa proporcionar maior familiaridade com o fato ou fenômeno, a fim de torná-lo 

mais claro. Envolve um levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas, estudo de caso, entre outras técnicas. Por pesquisa descritiva entende-se aquela 

que busca principalmente descrever, analisar ou verificar as relações entre fatos e fenômenos 

(variáveis), ou seja, tomar conhecimento do que, com quem, como e qual a intensidade do 

fenômeno em estudo. Sendo assim, para que seja possível concretizar os objetivos traçados, 

devem-se utilizar os recursos dos dois métodos. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 Saneamento e Saúde  

  

A relação entre o saneamento e a saúde é apresentada por vários ângulos, com o objetivo de 

esclarecer esta relação. São apresentadas as doenças infecciosas relacionadas à água, aos 

excretas a ao lixo. Os indicadores de impacto das intervenções em saneamento, em especial a 

diarréia, são amplamente analisados por sua importância na saúde da sociedade. (Rooke, Juiz 

de Fora 2010). 

 

5.2 Saneamento Básico e Desenvolvimento  

 A necessidade do serviço público de saneamento e sua direta relação com a saúde 

pública é a base para a prevenção das enfermidades. O conceito de saneamento básico, em seu 

aspecto formal, corresponde ao conjunto de serviços públicos, infra-estrutura e instalações 

operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Este conceito é adotado na 

Lei no. 11.445 de 2007, em seu art. 3o, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. Os direitos 

humanos fundam-se no princípio da dignidade da pessoa humana, descrito no texto da 

Constituição Federal de 1988. O art. 5o, §3o da Constituição Federal dispõe: “Os tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais”. (Saker, São Paulo 2007). 

 

5.3 Manual de Saneamento 

 

 A associação entre saneamento e saúde foi observada desde os primórdios da 

civilização, onde se observou a evolução da sociedade com a ideal uso do saneamento, assim 

como o retrocesso e queda das mesmas pela falta de uso do saneamento. Os conceitos da 

promoção da saúde ditados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) envolvem as 

condições ambientais para se alcançar o conceito de saúde, uma vez que a maioria das 

doenças pertinentes na população mundial estão relacionadas com o meio ambiente e 



25 
 

  

condições inadequadas de saneamento , como a diarreia por exemplo. (Manual de 

Saneamento, Brasília 2004).  

 

5.4 Futuro do lixo  

 

 Um dos temas discutidos na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20) no Brasil em 2012, foi sobre o meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável. Um dos temas mais relevantes na discussão sobre cidades sustentáveis está o 

manejo de resíduos sólidos. Em 2010, o Brasil instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. A lei, de número 12.305, envolve a responsabilidade da administração pública, das 

empresas, dos consumidores e dos catadores de resíduos sólidos na gestão do lixo produzido 

nas cidades. Ela estabelece metas, direitos e deveres e sugere uma mudança de 

comportamento da sociedade em nome da sustentabilidade do meio ambiente. (Caderno 

Globo Universidade, v. 1, n. 1, dez. 2012 – Rio de Janeiro, Rede Globo, 2012). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

 Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Saneamento da área de abrangência 

precário”, para o qual se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a 

seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Simplificado. 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

 É cada vez mais frequente a quantidade de usuários que buscam atenção na UBS por 

problemas respiratórios e ou dermatofitoses causadas pelo deficiente manejo do lixo urbano. 

Além disso, síndromes diarreicas e doenças gástricas estão sendo associada ao consumo de 

hortaliças e peixes que usam as águas dos rios próximos a comunidade.   

 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

 Por ser um município pequeno, somente há um veículo disponibilizado para a coleta 

de lixo de todo o município, motivo pelo qual a coleta ocorre apenas duas vezes por semana 

em cada bairro. Tal situação acaba por não suprir a demanda de lixo urbano produzido, 

fazendo com que o acumulo seja um fator de risco para a população, atraindo animais 

transmissores de doenças. Além disso, alguns habitantes não esperam a coleta e acabam 

improvisando seu despejo, onde uns enterram em seus quintais (o que pode contaminar solo e 

lençol freático) e outros realizam a queima, o que produz inúmeras patologias respiratórias. 

 

 O saneamento da área de abrangência é precário, não há tratamento de esgoto, já que o 

mesmo desagua nos rios por via pública à céu aberto. Com o crescimento populacional e 

novos bairros improvisados surgindo, fica cada vez mais precária a situação. A população do 

novo bairro, anexo à área de abrangência, não possui acesso aos serviços de coleta de lixo, 

não possuem pavimentação das ruas, iluminação pública e rede de esgoto. As casas possuem 

banheiros improvisados, a céu aberto, sem fossa séptica. As principais doenças são as infecto-

contagiosas, pela falta de saneamento adequado e risco ambiental elevado. As diarreias são 

um marco crescente nos últimos anos, ocupando a maioria das queixas nas consultas, ficando 

em segundo plano as doenças dermatológicas, pulmonares e oculares, que são dependentes da 
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época do ano, como no verão, quando os moradores utilizam o rio que envolve a cidade para 

lazer e banho. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

 A conduta de risco dos habitantes ao manejar equivocadamente o lixo, impulsionados 

pela falta de orientação e baixa disponibilidade da coleta pública, são situações que reforçam 

a necessidade de uma imediata intervenção. 

Sendo assim os nós críticos resumem-se a: falta de orientação da população, pouca 

disponibilidade da coleta do lixo, contaminação do meio ambiente, principal fonte geradora 

de alimentos para os próprios habitantes.  

 

6.4 Desenho das operações  

Quadro 2 – Operações sobre o “Material Educativo” relacionado ao problema “ Falta de 

orientação da População ”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

São Francisco, do município Terra Santa, estado do Pará 

Nó crítico  Falta de orientação da População 

Operação 

(operações)  

  Confecção do material que servirá de guia para o treinamento. 

Projeto  Reciclagem educativa 

Resultados 

esperados 

Educacar primeiramente os ACS, Professores das escolas da área de 

abrangência e dos líderes comunitários. 

Produtos 

esperados 

 Realização de palestras e encontros educacionais 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Materiais necessários para a confecção do material base, Sala 

de reuniões para definição dos pontos mais críticos. 

Cognitivo: Conhecimentos combinados entre médico e enfermeira. 

Financeiro: para impressão do material de divulgação em folders, 

jornais e rádios. 

Político: intervenções das secretarias de saúde e de educação, 

juntamente com a secretaria de infraestrutura e coleta de lixo. 

Recursos críticos Estrutural: envolvimentos dos profissionais de saúde para assimilar o 
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        Fonte: Autoria do pesquisador 

 

 

conteúdo confeccionado.  

Cognitivo: fonte bibliográfica local, dados locais estatísticos.  

Político: envolvimento do governo municipal 

Financeiro: apoio da secretaria de saúde  

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria de saúde, médico e enfermeira da unidade. 

Ações estratégicas Médico, Enfermeira e Acs se beneficiarão das mudanças 

implementadas, já que reduzirá a incidência de doenças 

Prazo 8 a 12 meses 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Secretaria de saúde e diretora da UBS 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Após o primeiro passo, que é o treinamento e divulgação do 

conhecimento, os ACS receberão guias de anotação para observar 

continuamente se a população modificou seu hábitos e se os órgãos 

competentes cumpriram sua parte, melhorando a coleta do lixo e correto 

manejo do lixo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 É essencial para a continuidade do bem-estar e redução das incidências das doenças 

relacionadas com a falta de saneamento, um esforço em conjunto das autoridades 

competentes, colaboradores da área da saúde e população da área de abrangência. Insistir em 

remediar situações que podem ser evitadas é ser conivente com possíveis sequelas na 

população, maior demanda dos recursos e retoralimentação negativa para o ciclo de  ausência 

de saneamento e geração de doenças. Assim, através desta análise da real situação da área de 

atuação da UBS São Francisco, pode-se evidenciar que medidas socioeducativas e de 

infraestrutura são necessárias para minimizar o grande impacto nocivo que está ocorrendo 

sobre a saúde da população. 
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