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Introdução  

Objetivo(s) 

 A intervenção tem como foco a Vila Joana 
Darc, escola e creche locais e como tema central a 
educação ambiental, com enfoque na destinação 
adequada do lixo e sensibilização da população sobre 
os cuidados com o meio ambiente como forma de 
promover saúde. 
 Pretende-se trabalhar a educação ambiental, 
distribuindo as atividades da seguinte forma: 
- 1ª etapa: apresentação da proposta junto à escola, à 
creche e à comunidade.  
- 2ª etapa: oficinas, palestras, teatros, filmes 
comentados, dinâmicas e uma visita à Unidade de 
Educação Ambiental da PBH. 
- 3ª etapa: avaliação. 
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Considerações finais 

 A problemática ambiental, de origem 
multifatorial só pode ser resolvida envolvendo vários 
setores da sociedade. A Equipe de Saúde da Família 
exerce um papel importante no diagnóstico de sua área 
de abrangência que pode colocar em evidência os 
problemas enfrentados pela comunidade. Todavia não 
basta apontar os problemas, torna-se necessário 
procurar soluções em parceria com a população, com 
escolas e com órgãos governamentais. 
 Com a execução do projeto pretende-se 
sensibilizar o público alvo sobre o cuidado com o meio 
ambiente e melhorar a problemática do lixo na Vila 
Joana Darc. 
 Como estratégia de continuidade, propõe-se 
realizar no segundo semestre de 2011 um trabalho de 
educação ambiental no Centro de Saúde Tirol para 
capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os 
Agentes de Endemias. 
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 A saúde pública é detentora de uma visão 
ecológica, pois procura compreender as relações que 
se estabelecem entre populações, comunidades e 
ecossistemas. A população humana, ao interagir com 
outras espécies e com o ambiente, recebe 
constantemente influências que definirão seu estado 
de saúde. (NATAL, et al, 2005). 
 Em 2009 foi realizado o Diagnóstico 
Situacional da Equipe Prata (05) no Centro de Saúde 
Tirol em Belo Horizonte, que  evidenciou os principais 
problemas enfrentados pela  comunidade da Vila 
Joana Darc: presença de roedores e descarte 
inadequado de lixo em lotes vagos e nas proximidades 
da linha ferroviária. 
 A atenção primária, através da Estratégia 
Saúde da Família, proporciona cenário e oportunidade 
privilegiados para a abordagem do problema, pois a 
equipe de saúde da família , tendo vínculo com a 
comunidade, constitui um campo apropriado para 
aplicar a educação ambiental, visando à redução de 
vários agravos à saúde e à sensibilização da 
comunidade sobre a importância da preservação do 
meio ambiente.  

Objetivos 

 Trata-se de um projeto de intervenção que 
tem como finalidade sensibilizar e educar a 
comunidade da área de abrangência de uma Equipe de 
Saúde da Família (ESF) em questões relacionadas ao 
meio ambiente, ao saneamento e higiene. 

Metodologia  


