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O LIXO NOSSO DE CADA DIA: 
plano de ação para enfrentamento do acúmulo de lixo

nas ruas, lotes e grotas na área adstrita do PSF Francisco Pereira.
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Introdução                                                        Resultados
Durante o módulo de Planejamento e Avaliação das 
Ações de Saúde na Unidade Didática I, foi realizado o 
Diagnóstico Situacional da área adstrita da Unidade de 
Programa de Saúde da Família (PSF) - Cuidar Francisco 
Pereira, no Município de Lagoa Santa - MG. Este 
diagnóstico elucidou como problema principal para 
aquela comunidade o acúmulo de resíduos sólidos em 
alguns locais, públicos ou não, como: ruas, grotas e 
lotes vagos. A elaboração de um plano de intervenção 
foi a melhor solução para impactar o problema. As 
fontes de pesquisa foram: textos módulos do Curso 
de Especialização em Atenção Básica em Saúde da 
Família-CEABSF; consulta no Google Acadêmico; livros-
textos; revistas; Biblioteca Virtual de Saúde, nas bases 
Lilacs, SciELO, etc. Utilizaram-se descritores como lixo; 
resíduos sólidos; acúmulo de lixo; doenças ligadas ao 
lixo; educação ambiental.

Elaborar um plano de ação que venha a reduzir o                           
acúmulo de lixo nas ruas, lotes e grotas na área de  
adstrição do PSF de referência. 

Objetivo

Plano de ação

O Diagnóstico situacional da Área de adstrição do PSF   
- Cuidar Francisco Pereira, também utilizado como 
fonte, desvendou alguns dos problemas daquela 
comunidade. 

Este plano contará com a participação da Equipe de 
Saúde, assim como proporá a introdução de outros 
atores em sua consecução. 

Metodologia 

Referências
GAZZINELLI et al. Educação e participação dos atores sociais no desenvolvimento de modelo de Gestão do lixo em zona rural em Minas Gerais.

Educação & Sociedade. Vol.22 no.74 Campinas 2001.

Considerações finais
A educação, segundo os autores consultados, mostra-se 
como uma das melhores alternativas para reverter e 
impactar o problema, pois a mesma torna-se uma 
poderosa ferramenta para desenvolver, no indivíduo, o 
senso critico capaz de realizar as transformações 
necessárias para que se alcance as melhores condições 
de vida (GAZZINELLI et al. 2001).
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**Orientador

Nos registros da equipe, 
constava que não havia 
lixo a céu aberto na área 
adstrita; porém, através 
das entrevistas e 
observação ativa, 
constatou-se que o mau 
destino do lixo se 
constituía um dos maiores 
problemas da 
comunidade.

EquipeMotivação da 
equipe 

Pacientes tratados. 
Educação através 
de grupos; visitas 
comunitárias 

Cuidar agravos 
que tenham 
ligação com o 
lixo.

Fomentar a 
discussão sobre o 
lixo, nas reuniões. 

Vamos cuidar

Atender doenças 
provenientes de 
contato com  
vetores, lixo, 
educação em 
saúde. 

Equipe

Agregar lideranças,                 
políticos, Ass. 
Comunitária; 
Poderes; Constituir 
apoios 

Área adstrita sem 
lixo nas ruas, lotes, 
grotas. População 
consciente dos 
deveres e 
penalidades na 
infração de poluir 
locais públicos. 

Limpar lotes, 
ruas, melhorar 
coleta, Leis: 
murar e cuidar de 
lotes.

fiscalizar, multar; 
coibir infrações 
ao ambiente. 

Fazer acontecer

Melhorar o 
aspecto visual e 
salubre das ruas, 
lotes e grotas.

Equipe

Agregar educadores, 
lideranças, 
Ass.Comunitária, 
Conselho Municipal 
de Saude. 

Campanhas 
educativas em 
escolas; rádio; 
igrejas; grupos.  
Educação, 
Sensibilização

População mais 
informada sobre 
lixo, agravos ao 
meio ambiente e 
riscos de adoecer

Ficar por dentro

Aumentar nível 
de informação 
sobre lixo e riscos 
de doenças. 

Francisco e 
Flavia

Agregar equipe, 
extrapolar para 
comunidade, gestor 
e prefeito

Campanhas 
educativas: rádio, 
escolas, associação 
comunitária, 
grupos. 

Abolir hábito de 
jogar lixo em 
ruas, lote. 
Consciência 
ambiental. 

Lixo na rua não

Modificar hábitos 
de mau destino 
do lixo. 

Responsá-

vel

Ações  

Estratégicas 

Produtos Resultados Operações 

Fonte: Ficha A / Diagnóstico Situacional


