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INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa partiu da hipótese de que o estudo das condições  

socioambientais,  das  condições de vida, e  dos indicadores do perfil epidemiológico da população  atendida 

pela Unidade de Saúde da Família – Gérson de Oliveira , no município de Colinas do Tocantins, ajudaria a 

compreensão da dinâmica entre “Ambiente e Saúde”. Os objetivos do estudo eram os de analisar a situação 

de saúde da população atendida pela U.S.F – Gérson de Oliveira à luz das condições socioambientais, 

descrever as condições ambientais do bairro, levantar dados das condições de vida dos moradores, levantar 

dados de perfil epidemiológico da referida população,evidenciar as relações entre condições ambientais, 

condições de vida e indicadores de perfil epidemiológico, e de propor estratégias de gestão em saúde 

publica com o foco em problemas ambientais e abordagem participativa capaz de envolver a população. 
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METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste estudo fez-se a opção pelo Método de Estudo de Caso 

com abordagem dialética dentro de análises qualitativas e quantitativas. Desse modo os procedimentos 

metodológicos para obtenção de informações para a construção e desenvolvimento da pesquisa, foram: 

pesquisa bibliográfica, documental, grupo focal, mapa falante, observação direta, e entrevistas semi-

estruturadas. Os dados quantitativos foram informados através de entrevista com oitenta pessoas 

cadastradas no Sistema Único de Saúde e atendidas pela Unidade de Saúde Gérson de Oliveira, o que 

corresponde a 10% da população atendida. O critério de inclusão dessas famílias foi o de estarem 

cadastradas na U.S.F – Gérson de Oliveira. E a escolha para participarem das entrevistas foi feita de forma 

aleatória, conforme as visitas feitas com os Agentes Comunitários de Saúde nas micro-áreas de abrangência 

da U.S.F. - Gérson de Oliveira. Os dados qualitativos foram planejados e executados através de duas 

estratégias metodológicas com grupos específicos, com médico e enfermeira, com agentes comunitários de 

saúde e população atendida pela Unidade, que foram o grupo focal e o mapa falante.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A disponibilidade de água, do município Colinas do Tocantins apresenta indicadores 

positivos com relação à região em que se insere, todavia, o maior problema local nesse sentido é a questão 

da adesão e uso da água tratada disponível. Por sua vez, o sistema de esgotamento sanitário da cidade de 

Colinas do Tocantins atende a 3,2% das residências urbanas, 91.36% dos domicílios contam com fossa 

séptica e 5.49% têm a disposição dos esgotos a céu aberto. A coleta de resíduos sólidos é gerenciada pela 

Prefeitura Municipal e ocorre diariamente de segunda a sábado, com a disponibilidade de dois caminhões 

que transportam diariamente 30 toneladas de lixo urbano que são depositadas em valas. Das oitenta 

pessoas envolvidas na pesquisa, 97,5% responderam que o esgoto do seu domicilio é direcionado para as 

fossas sépticas e 2,5% em valas/privadas. Quanto ao lixo doméstico a maioria da população tem acesso a 

coleta pública. A região norte do País, segundo Giatti (2007, p.1712) é onde encontram-se os maiores 

índices de gastos com internações por doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado, ou até 

mesmo da ausência do mesmo.  No grupo focal os profissionais da saúde (médico e enfermeira e agentes 

comunitários de saúde destacaram as principais doenças que acometem a população e os principais 

problemas ambientais no quadro abaixo: 

Quadro 1. Doenças relacionadas no Grupo Focal pelos Profissionais da Saúde da U.S.F. Gérson de Oliveira na 

cidade de Colinas do Tocantins – TO. 
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   Fonte: LIMA, 2008. 
 

Doenças que acometem a população Atendida 
pela U.S.F – Gérson de Oliveira na cidade de 
Colinas do Tocantins – TO. 

Principais problemas ambientais que causam as 
doenças na população atendida pela U.S.F – 
Gérson de Oliveira na cidade de Colinas do 
Tocantins – TO. 

Hipertensão 

Diabetes 

Diarréias criança e adultos 

Verminoses 

Infecções Respiratórias  

Dengue ( mais nos tempos  chuvosos ) 

Doenças de pele ( micose) 

Problemas Cardiovasculares 

Hanseníase 

Falta de infra – estrutura (ausência de 
saneamento básico e de pavimentação); 

Quintais não limpos; 

Ausência de banheiros em alguns domicílios; 

Uso da água de poço por alguns usuários. 

 

 

Na construção do Mapa Falante a população elencou os fatores que estão relacionados 

com o ambiente e saúde. A metodologia utilizada permitiu um processo amplo de participação e discussão 

em todas as reuniões em que os Mapas Falantes foram construídos. Na ocasião os participantes também 

avaliaram o ambiente em que residem, conforme podemos ver no quadro 2. 

 

Quadro 2 .Avaliação dos moradores da área de abrangência da E.S.F – Gérson de Oliveira na cidade de Colinas 
do Tocantins – TO. 

RUIM BOM FALTA 

Poeira Escola Posto de Saúde  

Ausência de pavimentação Igrejas Asfalto  

Buracos ( poças de lama) Faculdade Esgoto 

Lotes baldios Sorveteria  Àrvores 

Violência Lan House Iluminação  

Botecos (barulho) Vizinhança Associação de Moradores 

Lixo nas calçadas Xérox Supermercado 

Armazém precário O médico da Unidade de Saúde 
Gérson de Oliveira. 

Farmácia  

Cachorros soltos nas ruas  Creche 

  Praça  

  Área de Lazer para esportes 

      Fonte: LIMA, 2008. 

 

Quando perguntados sobre como evitar doenças, um número relativamente grande de 

pessoas que afirmou que as práticas ambientais de cuidar do quintal e das ruas ajudam no sentido de evitar 

doenças, assim também como o cuidado com a higiene pessoal. Esses dados demonstram que a população 

está informada sobre a relação existente entre “Ambiente e Saúde”, mesmo que nas falas dos profissionais 

da saúde a população é identificada como não participativa, e que o desafio da Promoção da Saúde no 
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município é uma questão cultural. A equipe afirma que seja possível o processo de formação da 

comunidade, porém garante que “é lento, é uma mudança de hábito, é educacional”. 

Verifica – se uma dicotomia nas afirmações dos profissionais da Unidade de Saúde da 

Família - Gérson de Oliveira, no que diz respeito à não participação da comunidade, pois eles justificam que 

os aspectos culturais da população, dificultam a participação nas atividades planejadas pela equipe. Todavia 

a formação, e a mudança de atitude, segundo Freire (1997)1, apenas é possível quando os formadores 

sociais tiverem  a concepção de que “só o ser que tornou, através de sua longa experiência no mundo, capaz 

de significar o mundo é capaz de mudar o mundo e é incapaz de não mudar”. Freire (2000,p.31) acrescentar 

que : 

 a mudança faz parte necessária da experiência cultural, fora da qual não 

somos, o que se impõe a nós é tentar entendê – la na ou nas suas razões 

de ser. Para aceitá –la ou negá – la devemos compreendê – la, sabendo 

que, se não somos puro objeto seu, ela não é tampouco o resultado de 

decisões voluntaristas de pessoas ou grupos. Isto significa, sem duvida, 

que em face das mudanças de compreensão, de comportamento, de 

gosto, de negação de valores ontem respeitados, nem podemos 

simplesmente nos acomodar, nem também nos insurgir de maneira 

puramente emocional. É neste sentido que uma educação crítica, radical, 

não pode jamais prescindir da percepção lúdica da mudança que inclusive 

revela a presença interveniente do ser humano no mundo. 

 

A população pesquisada compreende a necessidade de áreas de lazer e de melhoria da 

infra – estrutura do setor. Os moradores gostam do ambiente em que moram, mas entendem que existe uma 

necessidade de melhorias da infra – estrutura do setor e de cuidado com ambiente.  

                                                 
1 Conferência proferida em fevereiro de 1997, em Recife (PE), em evento promovido pelo Serviço Social da Indústria (SESI). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na pesquisa foi possível identificar que não existem ações de formação para 

comunidade no município de Colinas do Tocantins – TO, e que as políticas públicas de saúde e de ambiente 

estão longe de atingirem os objetivos de construção de uma Política de Promoção da Saúde. As relações de 

políticas partidárias que dominam os espaços públicos da gestão municipal resultam em ações 

fragmentadas e não continuadas de Promoção de Saúde. Os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois 

foi possível traçar um perfil epidemiológico construído com a população nas entrevistas domiciliares e no 

grupo focal com os profissionais da U.S.F – Gérson de Oliveira. Dessa forma seguem algumas 

recomendações para melhoramento social e ambiental do município de Colinas do Tocantins – TO, com 

bases na Política Nacional do Meio Ambiente, e na Política Nacional de Promoção da Saúde. As 

recomendações no âmbito da Política Nacional da Promoção da Saúde: 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, dentre outras); Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de 

convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde; Favorecer a 

preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis. 

Desse modo faz – se necessário a: 

1) Criação de um Núcleo de formação continuada para os profissionais da rede municipal de saúde, com 

foco em Educação Permanente em Saúde contemplando uma dimensão Educacional e Ambiental. 

2)Fortalecimento da Vigilância Ambiental e Gestão Ambiental: ampliação de rede de esgoto, pavimentação 

e; Fortalecimento das ações de vigilância ambiental 

3)Elaboração da Agenda 21 Local 

Ações: 

Promover fóruns e debates com o intuito de informar e levantar as expectativas da sociedade local com 

relação às políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável; Propor a formulação de políticas 

públicas, por meio de uma metodologia participativa, para o desenvolvimento local considerando as 

potencialidades econômicas, social, cultural e ambiental; Criação de uma rede de desenvolvimento local, no 

sentido de envolver todas as secretarias municipais, estaduais e a sociedade civil organizada no 

planejamento e na elaboração do Plano de Ação da Agenda 21 Local, priorizando resolver os problemas e 

propor estratégias para Educação, Saúde, Comércio e ambiente.  
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