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RESUMO  

 

O Bairro Morumbi é uma comunidade com uma média de 18.000 habitantes, 
localizada na zona leste de Uberlândia. Este projeto tem como objetivo a construção 
de um plano de ação para avaliar a Área de Abrangência da UBSF Morumbi I, seus 
aspectos sociais, econômicos e marcadores de saúde. A identificação dos objetivos 
foi realizada por meio de discussão com a equipe para decidir a melhor intervenção 
para o problema do descarte inadequado de lixo local, uma vez que é notável a 
grande quantidade de dejetos acumulados em locais indevidos, trazendo risco 
importante à saúde da população local O descarte incorreto de lixo leva à atração de 
vetores de doenças que assolam a humanidade, destacando nesse cenário a 
Dengue, Zika virose e Febre Chikungunya, doenças que vêm apresentando 
destaque no perfil epidemiológico da cidade de Uberlândia. Na elaboração do plano 
de ação foi adotada a seguinte dinâmica: descrição da etapa a ser desenvolvida, 
seguindo o referencial teórico discutido na disciplina Planejamento e avaliação das 
ações em saúde, do Curso de Especialização em Estratégia de Saúde da Família, 
da Universidade Federal de Minas Gerais e especificidades da proposta de 
intervenção relacionada à etapa descrita. O plano de ação elaborado consta de: 
identificação dos nós críticos, desenho de operações para os nós críticos do 
problema, identificação de recursos críticos, análise de viabilidade do plano 
operativo. O plano de ação é uma ferramenta educativa que visa facilitar a 
intervenção no problema identificado. Espera-se que por meio deste trabalho, a 
equipe da Estratégia de Saúde da Família Morumbi I possa contribuir para 
conscientização da importância do descarte adequado do lixo, consequentemente 
prevenindo o aparecimento de doenças advindas do lixo e suas complicações.    
 

Palavras-chave: Lixo. Coleta de resíduos sólidos. Arboviroses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

ABSTRACT 

 

 

The Morumbi neighborhood is formed by a community with an average of 18,000 
inhabitants, located in the eastern area of Uberlândia. This project aims to develop a 
plan of action to evaluate the coverage area of UBSF Morumbi I, including its social, 
economic and health markers. In order to achieve the desired objectives, a 
discussion was conducted with the team of participants to determine the best 
intervention for the problem of inappropriate waste disposal, since the large amount 
of waste accumulated in undue places has put the health of the local population at 
risk. The incorrect disposal of garbage leads to the attraction of disease vectors, 
which plague the community, mainly with Dengue Fever, Zika Virus and 
Chikungunya Fever. Such diseases have proven to be prominent in the 
epidemiological profile of the city of Uberlândia. In the preparation of the action plan, 
the following dynamics were adopted: a) a description of which stage was to be 
developed, based upon the theoretical framework discussed during the 
Specialization Course in Family Health Strategy, under the discipline: Evaluation of 
health planning activities by family health teams at the Federal University of Minas 
Gerais and, b) specificities regarding the proposal for intervention related to the 
described stage. The action plan consists of: the identification of critical nodes, the 
operation design for the critical nodes of the problem, the identification of critical 
resources and an analysis of feasibility for the operational plan. The action plan is an 
educational tool that aims to facilitate intervention in the identified problem. It is 
hoped that, by means of this work, the Morumbi I Family Health Strategy team can 
contribute to the awareness of the importance of proper waste disposal and 
consequently, to the prevention of an onset of diseases arising from garbage and its 
complications. 
 
Keywords: Garbage. Collection of solid waste. Arbovirosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

O destino inadequado de resíduos sólidos é um dos maiores problemas das gestões 

municipais brasileiras, atualmente, segundo a Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, em 2012, 37,0% dos 

resíduos coletados em área urbana foram depositados em aterros sanitários, 36,2% 

direcionados a aterros controlados, 22,5% em lixões a céu aberto, 2,9% em 

compostagem, 1,0% passaram por coleta seletiva e 0,4% queimados em 

incineradores (IBGE, 2012). 

Isso significa que o lixo doméstico é coletado pelo serviço de limpeza urbana 

municipal e descartado sem qualquer preparo, simplesmente, pelo fator do alto custo 

do tratamento de resíduos pelas prefeituras (IBGE, 2012). Tal fato acarreta grandes 

problemas de saúde pública e danos ao meio ambiente (APETRES, 2009). 

No Brasil, os debates e os estudos a esse respeito se iniciaram em 2008, com a 

criação de uma Lei para organizar as responsabilidades do descarte e tratamento de 

lixo entre governo, empresas e população. Em seguida, foram surgindo 

Conferências, reuniões e debates sucessivos para a tentativa de resolução do 

problema. Tais discussões objetivam, até o atual cenário, minimizar os malefícios do 

descarte inadequado e utilizar o lixo como uma oportunidade de crescimento 

econômico e social do país, com melhorias ao meio ambiente (BRASIL, 2013). 

Diante do exposto, este trabalho traz um plano de ações para o descarte adequado 

do lixo na área de abrangência da UBSF Morumbi I, na cidade de Uberlândia, Minas 

Gerais.  

1.1 Diagnóstico Situacional 

Uberlândia é uma cidade com 654.681 habitantes (BRASIL, 2014), localizada na 

região Sudeste, no Estado de Minas Gerais. Entre os anos de 2010 e 2014, a cidade 

apresentou um crescimento populacional importante. Segundo o IBGE, houve um 

aumento de 8,3%, pois em 2010, a população total era de 604.013 habitantes. Tal 

fato pode ser explicado porque a cidade de Uberlândia é um polo econômico 
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estratégico importante para o interior de Minas Gerais, sendo o município mais 

populoso do Triângulo Mineiro. (BRASIL, 2014) 

1.1.1 Financiamento de saúde 

De acordo com dados da SIOPS (Sistema de Informações sobre o Orçamento 

Público em Saúde) os investimentos realizados por meio de transferências foram em 

2011, a transferência fundo a fundo, o nível Federal participou com 40,08%, o 

Estado com 5,18% e o Município com 53,36%. Quanto a despesa temos 

R$343.066.000,00 orçada, e R$334.306.099,87 pago. Saldo Financeiro no Exercício 

Anterior foi de R$26.560.948,56 e o Saldo Financeiro no Exercício Atual é de 

R$151.603.925,66. 

Recursos próprios: 53,36% 

Gasto per capita/ano: aproximadamente 500 reais. 

1.1.2 Rede de serviços 

A rede de serviços primária possui 73 equipes de saúde da família, distribuídas em 

59 Unidades Básicas de Saúde da Família e 4 Unidades de Apoio à Saúde da 

Família, sendo cinco equipes de Zona Rural (uma em cada distrito e uma equipe 

itinerante); (SIAB, 2014). Elas são distribuídas da seguinte forma: 

1) Atenção especializada: 8 Unidades de Atendimento Integrado; (SIAB, 2014) 

2) Atenção de urgência e emergência: 8 Unidades de Atendimento Integrado; 

Hospital Municipal e Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia; (SIAB, 2014) 

3) Atenção hospitalar: Hospital Municipal e Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia, além de clínicas e hospitais particulares. 

4) Apoio diagnóstico: a cidade é provida de laboratórios públicos, que realizam 

exames solicitados tanto na Atenção Básica, como na Secundária e Terciária. 

Exames de imagem são realizados e, ainda, temos serviços de 

Hemodinâmica. (SIAB, 2014). 



    10 

 

5) Assistência farmacêutica: existem farmácias vinculadas à Secretaria 

Municipal de Saúde, que fornecem as medicações mais frequentemente 

prescritas, principalmente, para os grupos de risco. (SIAB, 2014). 

6) Vigilância da saúde: muito ativa, inspeciona, avalia e orienta os serviços. 

Atuação importante na Vigilância Epidemiológica, atuando na prevenção e 

promoção de saúde. (UBERLÂNDIA, 2016) 

7) Relação dos pontos de atenção: a rede é bem articulada, mantendo uma 

comunicação organizada, eficaz e transferências entre serviços, se 

necessário; (SIAB, 2014). 

8) Relação com outros municípios: Recebe fluxo intenso de pacientes de 

municípios menores, quando há necessidade de serviço de maior densidade 

tecnológica, tanto para diagnóstico quanto para terapêutica. (UBERLÂNDIA, 

2016) 

9) Consórcio de saúde: já descrito no financiamento da saúde 

10) Modelo de atenção: Universal Público (SIAB, 2014). 

1.1.3 Área de atuação da ESF Morumbi I 

O Bairro Morumbi é uma comunidade com uma média de 18.000 habitantes, 

localizada na zona leste de Uberlândia, aproximadamente a 13 km do centro da 

cidade. A construção do bairro ultrapassou os limites da BR 365 que corta o 

município, modificando o desenho inicial do plano diretor. (SIAB, 2014) 

A construção do bairro partiu de uma espécie de Plano Nacional de Habitação, cujo 

nome é Plano de Ação Imediata para Habitação (PAIH), responsável por financiar as 

obras, e que na época gerou especulação imobiliária, demonstrando a ação e força 

política de empresas do ramo de construção. O bairro é subdividido em 5 áreas 

menores, cada uma coberta por uma UBSF. (SIAB, 2014) 

A subárea do Morumbi I é dotada de aproximadamente 100% das ruas 

pavimentadas, grande cobertura de abastecimento de água potável nas residências, 

direcionamento e manejo de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgoto e 
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energia elétrica. Há uma correta drenagem das águas pluviais, mas podemos 

perceber uma importante deficiência na canalização. (SIAB, 2014) 

Na área do Morumbi I, 100 % das casas são feitas de alvenaria. Apesar da cobertura 

de coleta de lixo ser funcionante, notamos grande quantidade de lixo depositada em 

terrenos baldios e as margens da rodovia. Não há dados concretos na Unidade a 

respeito de alfabetização, mas o que se pode perceber a partir dos relatos dos 

funcionários é um alto índice de analfabetismo e evasão escolar de crianças. (SIAB, 

2014) 

 O Bairro Morumbi possui diversos Equipamentos Sociais: duas Unidades de 

Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), duas Escolas Municipais 

conveniadas por Organizações Não Governamentais (ONGs), duas Escolas 

Municipais de ensino Fundamental, 4 igrejas Evangélicas, 1 Igreja Católica, 5 

Unidades Básicas de Saúde da Família, e 1 Unidade de Atendimento Integrado, a 

qual presta atendimentos de urgência e emergência 24 horas por dia. (SIAB, 2014) 

1.1.4 Unidade de saúde da família 

A Unidade de Saúde da Família Morumbi I foi reinaugurada no dia 3 de setembro de 

2014, unindo duas equipes (Morumbi I e II) no mesmo espaço físico, situado na Rua 

do Espigão, número 248.  

A população da Equipe Morumbi I cadastrada no e-SUS totaliza-se em 2.724 

pessoas. (SIAB, 2014) 

As reuniões com a comunidade, os grupos operativos, por exemplo, são realizadas 

na própria sala de espera ou em uma sala de reuniões.  

A população tem muito apreço pela Unidade de Saúde, e os depoimentos são 

positivos em relação à equipe e aos atendimentos.  

A Morumbi I é formada pelos profissionais apresentados a seguir: 6 agentes 

comunitários de saúde, cada um responsável por uma média de 170 famílias. Duas 

técnicas de enfermagem, uma médica (Ana Laura Franzão Ferreira, graduada pela 

Universidade Federal de Uberlândia, cursando a Especialização Estratégia Saúde 
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da Família, com pólo em Uberaba-MG), uma enfermeira, 1 técnica em saúde bucal, 

uma dentista, uma secretária recepcionista e uma auxiliar de limpeza. 

Temos também o apoio da equipe do NASF, que inclui uma assistente social, uma 

nutricionista e um psicólogo. 

São destinadas ocasiões semanais para atendimentos específicos: saúde bucal, 

pré-natal, puericultura, atendimento a hipertensos e diabéticos, e acompanhamento 

de crianças desnutridas. Há realização de visitas domiciliares semanais. A equipe já 

tentou desenvolver outras ações de saúde, como por exemplo, horta comunitária e 

grupos de hipertensos e diabéticos, que, com o tempo, se mostraram pouco 

eficientes. A equipe relatou que o interesse da população é muito pequeno e a 

participação é mínima. Mesmo assim, há regularmente grupos e salas de espera. 

Uma queixa geral é pela falta de tempo, devido à demanda de atendimento, a qual 

excede a capacidade da equipe.  

1.1.4.1 Atividades desenvolvidas pela equipe 

Tabela 1: Visitas domiciliares do Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por família segundo 
a microárea do PSF Morumbi I, 2015. 
Visitas domiciliares do ACS por família segundo a microárea do PSF Morumbi I, 2015. 

Microárea Famílias Visitas Anuais Visitas/Família/Ano 

1 136 609 4,4 

2 130 824 6,3 

3 160 774 4,83 

4 232 125 0,5 

5 251 743 2,9 

6 103 1168 11,3 

Fonte: IntraNet/E-SUS 

Em relação às consultas, os dados encontrados na Unidade de Saúde e nos sites da 

IntraNet e E-Sus são os seguintes: 4.344 consultas médicas realizadas entre 

01/01/15 a 31/12/15, média de 362 consultas/mês e 518 atendimentos por parte da 

enfermeira no mesmo período, média de 43 consultas/mês. 

Tem-se ainda os serviços de vacinação, pré-natal e puericultura (SIAB, 2014). 
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Realiza-se consultas periódicas com hipertensos, diabéticos, pacientes de saúde 

mental. 

Os grupos, em sua maioria, são para as populações de risco como os grupos de 

hipertensos, de diabéticos (inclusive existem grupos de pé diabético), de gestantes e 

de puericultura. Geralmente são realizados pela própria equipe, em parceria com os 

acadêmicos de medicina da UFU, que cumprem um estágio supervisionado na 

unidade. 

Já as reuniões de equipe ocorrem semanalmente, as quintas-feiras, após o 

fechamento da unidade. Abrangem todos os profissionais e são discutidos casos 

interessantes da semana, pontos a melhorar e ações que tiveram êxito. 

São realizados projetos de promoção e prevenção de saúde; projetos de PTS em 

andamento; grupos de risco. 

1.1.4.2 Aspectos demográficos 

Tabela 2: Aspectos Demográficos da Comunidade Morumbi I, 2015  
FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-1 ANO 10 13 22 

1-4 ANOS 64 77 141 

5-14 ANOS 188 188 376 

15-19 ANOS 101 92 193 

20-29 ANOS 237 293 530 

30-39 ANOS 186 232 418 

40-49 ANOS 180 259 439 

50-59 ANOS 153 183 336 

60-69 ANOS 61 102 163 

70-79 ANOS 31 47 78 

80 ANOS E MAIS 10 17 27 

TOTAL 1221 1503 2724 

Fonte: Dados dos ACS 

 

Tabela 3: Divisão da população das microáreas por faixa etária na Comunidade Morumbi I, 
2015 
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FAIXA ETÁRIA MICRO 1 MICRO 2 MICRO 3 MICRO 4 MICRO 5 MICRO 6 

0-1 ANO 4 6 3 2 4 3 

1-4 ANOS 25 20 29 16 30 21 

5-14 ANOS 60 55 71 68 73 49 

15-19 ANOS 33 25 39 28 31 37 

20-29 ANOS 89 93 73 91 99 85 

30-39 ANOS 72 65 79 86 60 56 

40-49 ANOS 59 82 93 62 69 74 

50-59 ANOS 49 53 67 51 56 60 

60-69 ANOS 20 28 35 25 23 32 

70-79 ANOS 12 15 10 17 13 11 

80 ANOS E MAIS 4 6 3 5 4 5 

TOTAL 427 399 502 451 462 433 

 Fonte: Dados dos ACS 

1.1.4.3 Perfil epidemiológico da área de abrangência da UBSF 

Tabela 4: Perfil epidemiológico da Comunidade Morumbi I por microárea, 2015 

INDICADORES MICRO 1 MICRO 2 MICRO 3 MICRO 4 MICRO  5 MICRO 6 

Proporção de idosos 
Pop. 60 anos e mais/pop 
total 

46/2724 50/2724 65/2724 83/2724 35/2724 48/2724 

Pop. alvo para 
rastreamento de câncer de 
mama 

115 100 150 96 120 123 

Pop. alvo para 
rastreamento de câncer de 
colo 

180 100 171 205 102 127 

Pop. alvo para 
rastreamento de câncer de 
próstata 

40 65 34 43 37 35 

Portadores de hipertensão 
arterial esperados:  

21 25 50 80 62 73 

Portadores de diabetes 
esperados:  

10 11 9 26 14 27 

Fonte: Dados dos ACS 
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1.1.4.4 Saneamento básico, abastecimento de água e acesso à energia elétrica 

Não foram encontrados dados do DATASUS e IBGE específicos do Bairro Morumbi. 

Os dados apresentados na tabela 5, a seguir, são do Município de Uberlândia como 

um todo. 

Destino de lixo: Apesar da cobertura de coleta de lixo ser funcionante, nota-se 

grande quantidade de lixo depositada em terrenos baldios e as margens da rodovia.  

Tabela 5: Distribuição das famílias segundo o destino de lixo de Uberlândia, 2000. 
Distribuição Das Famílias Segundo O Destino De Lixo De Uberlândia, 2000. 

Coletado 97,6%      

Queimado/enterrado 1,9%      

Jogado 3,2%      

Fonte: IBGE/Censos demográficos 2000 

 

A. ESGOTO 

Tabela 6: Distribuição das famílias segundo o destino dos dejetos em Uberlândia 2000. 
Distribuição das famílias segundo o destino dos dejetos em Uberlândia 2000. 
 

Sistema publico 95,9%      

Fossa 3,5%      

Céu aberto 0,4%      

Fonte: IBGE/Censos demográficos 2000 

 

B. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Tabela 7: Distribuição das famílias segundo o abastecimento de água de Uberlândia, 2000. 
Distribuição das famílias segundo o abastecimento de água de Uberlândia, 2000. 
 

Sistema público 97,6 %      

Poço ou nascente na 

propriedade 

1,8%      

Outro 0,7%      

Fonte: IBGE/Censos demográficos 

1.1.4.5 Educação 
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Tabela 8: Percentual da população analfabeta em Uberlândia, 2000. 

Percentual Da População Analfabeta Em Uberlândia, 2000. 
5-9 anos 30% 
10-14 anos 1,2% 
15-19 anos 1% 
20-49 anos 2,8% 
>50 anos 17,1% 

  Fonte: IBGE/Censos demográficos 2000 

1.2 Problemas da comunidade em geral (o contexto) 

A comunidade se apresenta com muitos adultos desempregados, ou em 

subempregos não regulamentados. A população é muito numerosa, o que 

geralmente dificulta a assistência em saúde pela equipe, excedendo sua 

capacidade. Apesar de o saneamento básico ser funcionante no bairro, os 

moradores insistem em descartar lixo em terrenos baldios. Os espaços de lazer são 

mínimos. A violência e uso de drogas são expressivos. (SIAB, 2014) 

1.2.1 Da área de abrangência, da unidade de saúde  

A área de abrangência da UBSF Morumbi I é bastante extensa, o que acaba 

excedendo a capacidade da equipe. O banco de dados não tem todas as 

informações que deveriam. 

1.2.2 Problemas de saúde prevalentes 

Hipertensão, Diabetes, Dislipidemia, Obesidade, Depressão, Obesidade infantil 

(SIAB, 2014).  

1.2.3  Saneamento 

Descarte inadequado de lixo, com grande quantidade de materiais descartados a 

céu aberto e falta de tratamento do lixo coletado, ocasionando consequências 

negativas à saúde pública e ao meio ambiente. 

1.2.4 Educação 

Existe um número expressivo de analfabetos em Uberlândia (SIAB, 2014). Porém, 

os projetos do governo vêm diminuindo o quadro.  
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Após discussão com a equipe, análise do diagnóstico situacional da área, análise 

dos dados, conversas informais com os moradores da área e de observação ativa, 

tentou-se estabelecer prioridades em relação aos problemas encontrados na área de 

abrangência. Levando em consideração, principalmente, as queixas da equipe e 

ACS, e observando situações que geralmente não ganham tanto enfoque, 

elencamos as prioridades como segue abaixo: 

1. Grande quantidade de lixo jogado em terrenos baldios, inclusive aos 

arredores da unidade;  

2. Apesar da cobertura de coleta de lixo ser funcionante, o tratamento adequado 

do mesmo não é realizado; 

3. Demanda maior que a capacidade da equipe; 

4. Falta de interesse da população em projetos de prevenção e promoção em 

saúde; 

5. Uso de drogas; 

6. Marginalidade; 

7. A comunidade se apresenta com muitos adultos desempregados, ou em 

subempregos não regulamentados.  

8. Faltam informações cadastrais a respeito do perfil epidemiológico da 

população. 

Em equipe, decidiu-se observar à questão do descarte do lixo na comunidade, que 

vem trazendo uma série de conseqüências. Dados da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia mostram que 94,6% das famílias de Uberlândia têm o lixo coletado pelo 

sistema de coleta da prefeitura; 1,9% queimado/enterrado e 3,2% jogado a céu 

aberto. Não foram encontrados dados específicos por bairro, e na Unidade não 

existem informações exatas a esse respeito (BRASIL, 2014).  

A questão de pesquisa é: Como em uma cidade com sistema de coleta de lixo eficaz 

e funcionante, existe um bairro tão “sujo”? 

Para obter a resposta iniciou-se primeiramente os levantamentos sobre ‘as 

consequências que esse problema acarreta’. Vive-se, atualmente, no país um surto 

de Dengue, febre Chikungunya, e Zika, todos transmitidos por um mosquito que 

habita em locais com acúmulo de água parada. Conclui-se que, um bairro com tanto 
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lixo estocado, garrafas, pneus, latas e outros objetos que acumulam água, é um 

grande atrativo para o vetor, e consequentemente para a transmissão de tais 

doenças. Isto posto, pode-se esperar que apresente nesta área, uma grande 

quantidade de pessoas com quadros graves de dengue, e suspeita de Zika. 

(UBERLÂNDIA, 2016) 

O descarte incorreto do lixo, potencialmente também envolve uma série de outras 

doenças e problemas de saúde, como leptospirose, verminoses, tétano e possível 

contaminação de água e alimentos. Estes problemas podem envolver outro conjunto 

de doenças de transmissão fecal-oral, além da poluição do meio ambiente, poluição 

visual da área e o mau cheiro. (APETRES, 2009). 

É fundamental a participação da equipe de saúde na orientação do descarte correto 

do lixo na comunidade, pois ela em conjunto com todos profissionais, sensibiliza os 

usuários do sistema de saúde, informando e educando para que todos possam 

desfrutar de um ambiente saudável e sem doenças (GUIMARÃES; CARVALHO; 

SILVA, 2007). 

A dinâmica proposta pela Estratégia de Saúde da Família, centrada na promoção da 

qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, permite a 

identificação mais acurada e um melhor acompanhamento dos indivíduos doentes e 

eliminação do foco de transmissão (RIBEIRO, 2010). 
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2 JUSTIFICATIVA 

Diante da observação dos problemas identificados pelo Planejamento Estratégico 

Situacional é perceptível a necessidade da criação de um plano de intervenção 

objetivando a educação da população quanto às consequências do descarte 

incorreto de lixo, visando à redução desse excesso.  

Existem evidências da relação desse quadro com a ocorrência de algumas doenças 

como leptospirose, verminoses, tétano e possível contaminação de água e 

alimentos, que envolve outro conjunto de doenças de transmissão fecal-oral 

(RIBEIRO, 2010). 

Além disso, ao reduzir a quantidade de objetos descartados, como garrafas, pneus e 

outros materiais que acumulam água parada estarão reduzindo também o número 

de casos de Dengue, febre Chikungunya e Zika.  

O descarte incorreto do lixo torna-se um problema de saúde pública, o qual resulta 

em uma sobrecarga ao sistema de saúde. O descarte correto e o controle dos 

vetores trazidos pelo lixo, pode acarretar significativa redução de atendimentos de 

usuários acometidos por doenças causadas em consequência do lixo, além de 

redução de custos em saúde. 

Neste sentido, justifica-se a preocupação com a assistência à saúde dos indivíduos 

acometidos por doenças advindas de ambientes poluídos, porque se não tratada 

adequadamente, podem ocorrer frequentes agudizações e outras co-morbidades 

que levam a sequelas graves ou até mesmo a morte, como no caso da dengue 

hemorrágica. 

Este aspecto gera uma motivação maior para a realização deste trabalho pelo qual 

se faz urgente para os profissionais de saúde da família que lidam diretamente com 

esta clientela de comunidades como o Morumbi, dessa forma faz-se necessário 

compreender melhor os riscos destes pacientes no intuito de realizar um trabalho 

mais efetivo por parte dos profissionais de saúde, de promoção e prevenção das 

doenças advindas do lixão. 
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Baseado nisto, a Equipe de Saúde da Morumbi I compreendeu a necessidade 

existente de desenvolver uma proposta de intervenção para modificar a situação 

vivenciada no PSF Morumbi I. Espera-se que este plano tenha a capacidade de 

influenciar no comportamento dos pacientes e moradores do bairro Morumbi I, 

melhorar os indicadores de saúde, melhorar a qualidade de vida e a saúde dessa 

população. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Propor um plano de intervenção com vistas à redução do descarte indevido de lixo 

na Comunidade Morumbi I, em Uberlândia, MG. 

3.1.1 Objetivos específicos 

 Identificar os fatores determinantes para o excesso de lixo descartado 

indevidamente na área de abrangência da UBSF Morumbi I, na cidade de 

Uberlândia. 

 Promover parcerias com o setor educacional para elaboração de projetos de 

Educação em Saúde. 

 Desenvolver ações educativas que influenciem na mudança de hábitos na 

comunidade. 
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4 METODOLOGIA 

Para a elaboração da proposta de intervenção para redução do descarte inadequado 

do lixo, o caminho metodológico utilizado foi o Planejamento Estratégico Situacional 

em Saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). A construção deste conteúdo partiu 

do diagnóstico situacional que foi à primeira etapa concluída. O plano foi realizado 

no segundo semestre de 2016 como uma das atividades do módulo de 

Planejamento e Avaliação das Ações em Saúde da Unidade Didática I, do Curso de 

Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família. Contou-se com a 

experiência do autor, e com a colaboração de toda a equipe de saúde da ESF 

Morumbi, além da imersão do cotidiano vivido do cenário de intervenção.  

Os levantamentos foram realizados pelo método de estimativa rápida, respeitando-

se os três princípios dessa estratégia, que são eles: coletar somente os dados 

pertinentes para o trabalho, obter informações que possam refletir as condições da 

realidade local e, envolver a população na realização deste processo. Os dados 

levantados foram coletados nos registros da equipe e fontes secundárias, em 

entrevistas com informantes-chave da área de abrangência e na observação ativa 

ao território. Os dados foram posteriormente analisados e interpretados para a 

conclusão do diagnóstico situacional. 

Vários problemas foram identificados pela equipe durante o diagnóstico da situação 

problematizada e foi definida como uma situação passível de transformação. Parte-

se da problematização do cotidiano, da identificação e levantamento de recursos 

potencializadores, estratégias de intervenção, para a transformação desta prática. 

Para apoiar o delineamento do projeto de intervenção foi realizado levantamento da 

literatura atual sobre o tema.  As buscas foram realizadas na forma de revisão de 

literatura, nas bases de dados eletrônicas do Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e do Ministério de Saúde (MS), 

utilizando as seguintes palavras-chave: Lixo. Coleta de resíduos sólidos. 

Arboviroses. (BRASIL, 2014) 

Além disso, foram consultados dados do SIAB, Secretaria Municipal de Saúde de 

Uberlândia/MG, DATASUS, Censo Demográfico IBGE. E, a Biblioteca Virtual do 

Núcleo de Educação em Saúde Coletiva – NESCON para análise dos Trabalhos de 
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Conclusão de Curso e dos módulos do Curso de Especialização em Atenção Básica 

e Saúde da Família - CEABSF, referentes ao tema. Também foram interpretadas as 

diretrizes ministeriais da Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, que orientam 

a construção de uma prática inovadora para efetivação do SUS.  

As ações em saúde deste plano compreendem a apresentação do projeto aos 

diferentes setores que tem relação com a execução do plano proposto e as 

atividades próprias dos membros da equipe de saúde.    
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5 REFERENCIAL TEÓRICO  

O crescimento da população, a ampliação das cidades, os hábitos urbanos e a 

expansão dos sistemas de produção e o consumo industrial têm contribuído para 

agravar as condições ambientais. Inclui nesse ponto, o problema mundial da 

produção excessiva e descarte inadequado do lixo. (PHILIPPI JUNIOR, 2004) 

Na literatura, a definição de salubridade ambiental se baseia no  

“estado de higidez (estado de saúde normal) em que vive a população 
urbana e rural, tanto no que se refere a sua capacidade de inibir, prevenir 
ou impedir a ocorrência de endemias ou epidemias veiculadas pelo meio 
ambiente, como no tocante ao seu potencial de promover o 
aperfeiçoamento de condições mesológicas (que diz respeito ao clima e/ou 
ambiente) favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar”. (RIBEIRO, 
2010, p 1).  

Ou seja, se o meio ambiente vai mal, a qualidade de vida da população também não 

vai bem. 

Estudos revelam que a maior parte dos problemas sanitários que assolam a 

população mundial está diretamente relacionada com o desequilíbrio ambiental. A 

diarreia é um exemplo claro, com aproximadamente quatro bilhões de casos por 

ano, é uma das comorbidades mais comuns da população, sendo causa de 30% das 

mortes de crianças menores de um ano de idade. Uma (e muito importante) causa 

dessa doença são as condições inadequadas de saneamento básico, com ingestão 

de água e/ou alimentos contaminados (GUIMARÃES; CARVALHO; SILVA, 2007).  

Segundo a OMS, uma grande parcela das doenças que se alastram em países em 

desenvolvimento está relacionada à ingestão de água contaminada/ de má 

qualidade. (APETRES, 2009) 

Ao conjunto de resíduos sólidos produzidos pela atividade do homem dá-se o nome 

de lixo. Tais resíduos têm que ser bem acondicionados para facilitar sua remoção. O 

consumo excessivo, a produção crescente e o lixo descartado/acumulado de forma 

inadequada em lixões a céu aberto ou jogado em rios, contribuem para o 

aparecimento de problemas sanitários e ambientais, uma vez que esse ambiente 

poluído se torna ambiente propício para a proliferação de vetores transmissores de 

doenças. Além do mais, são responsáveis pela poluição do ar, do solo e das águas 

(APETRES, 2009).  
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A Atenção Básica tem como definição um conjunto de estratégias que visam à 

promoção, prevenção e educação em saúde, para criar melhores condições de vida 

e saúde à coletividade e uma atenção integral, levando sempre em consideração os 

aspectos biopsicossociais de cada indivíduo. Deve ser a porta de entrada principal 

dos cidadãos à Rede de Saúde (BRASIL, 2012, p 19). Pelo seu caráter de 

proximidade e vínculo com a comunidade, a Estratégia Saúde da Família, uma vez 

sendo um dos pilares principais da Atenção Básica, tem papel fundamental na 

educação em saúde, e interferências para melhora dos hábitos e qualidade de vida 

da população adscrita (BRASIL, 2012, p 54). Por isso, a Equipe de Saúde da Família 

Morumbi I se vê responsável e capaz para promover um trabalho de educação em 

saúde na comunidade, com relação ao descarte inadequado de resíduos sólidos.   

Estudo realizado pela Organização Pan-Americana de Saúde revela que a correção 

do problema do lixo possibilitaria a redução de 90% das moscas, 65% dos ratos e 

45% dos mosquitos (OPAS, 1997). Tais insetos são transmissores potenciais de 

determinadas doenças infecciosas, com destaque às de transmissão fecal-oral.  

São muitas as doenças relacionadas ao acúmulo de lixo e a sua falta de tratamento, 

conforme a tabela 9, a seguir.  

Tabela 9: Doenças relacionadas com o lixo e transmitidas por vetores  

Vetores Formas de 

Transmissão 

Principais doenças 

Ratos Através da mordida, 

urina e fezes;  

Através da pulga que 

vive no corpo do rato 

 peste bubônica;  

 tifo murino; 

  leptospirose.  

Moscas Por via mecânica 

(através das asas, patas 

e corpo); 

Através das fezes e 

saliva.  

 febre tifóide; 

 salmonelose; 

 cólera; 

 amebíase; 

 disentería; 

 giardíase.  

Mosquitos Através da picada   Malária; 
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 leishmaniose; 

 febre amarela; 

 dengue; febre 

chikungunya e 

Zika virose 

 filariose  

Baratas Por via mecânica 

(através das asas, patas 

e corpo); 

Através das fezes.  

 febre tifóide; 

 cólera; 

 giardíase.  

Suínos  Pela ingestão de carne 

contaminada.  
 Cisticercose; 

 toxoplasmose; 

 triquinelose; 

 teníase.  

Aves Através das fezes.  toxoplasmose.  

Fonte: BARROS et al. 1995. 

Em se tratando especificamente de dengue, zika e febre chikungunya, de janeiro a 

agosto de 2016, Uberlândia teve 8.382 de dengue, sendo 8.348 confirmados e 34 

sob investigação. Desde maio de 2016, a cidade se mantém com 3 casos 

confirmados de gestantes com zika vírus e 12 casos de febre chikungunya vindos de 

outros Estados. (UBERLÂNDIA, 2016). Em 29/04/16, foi confirmado um caso de Zika 

virose em gestante, através dos testes sorológicos específicos, a qual realizava 

acompanhamento pré-natal na UBSF Morumbi I, local de desenvolvimento desse 

Projeto de Intervenção.  

Em Minas Gerais, no ano de 2015, foram registrados 148.123 casos confirmados. E 

198 mil casos suspeitos. As mortes por dengue foram totalizadas em 67. Em relação 

à febre chikungunya nesse mesmo ano, foram sete casos confirmados e 28 

suspeitos. Já em 2016, já somam cerca 1924 casos notificados para febre 

chikungunya e 17159 notificações de suspeita de Zika virose. (UBERLÂNDIA, 2016). 

Dengue, Zika e Chikungunya são arboviroses, transmitidas pelo Aedes aegypti, e 

acometem especialmente países tropicais e subtropicais. Ambas apresentam 
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aspectos e manifestações clínicas variadas, sendo difícil o diagnóstico diferencial. 

(WORD HEALTH ORGANIZATION, 2017) 

A Dengue é uma doença viral aguda, de acometimento sistêmico, causada por vírus 

do gênero Flavivírus. O quadro clínico varia de casos assintomáticos; sinais 

sistêmicos inespecíficos, como febre, mialgia, cefaleia; dengue com sinais de 

alarme, dengue grave e casos complicados com choque e óbito. O Brasil, 

atualmente, é o país mais afetado pela dengue no continente Americano, 

responsável por 70% dos casos notificados (MACIEL, 2008). 

 A Chikungunya é uma doença de aparecimento mais recente que a dengue (assim 

como a Zika virose), também se caracteriza por ser uma doença viral febril aguda, 

que tem como característica principal, o que auxilia no diagnóstico diferencial, as 

dores articulares importantes. Também pode apresentar sintomas inespecíficos, 

como cefaleia e mialgia. A maioria dos casos é observada na África, Ásia e Índia, de 

início nas décadas de 80-90. Nas Américas, as primeiras notificações ocorreram a 

partir de 2015 (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2017) 

No caso do Zika vírus, a primeira infecção confirmada em humanos ocorreu também 

na África, em 1952. No Brasil, o caso sentinela foi mais recente, sendo confirmado 

em maio de 2015 (OLIVEIRA, 2017). Os sintomas não aparecem em apenas 20-25% 

dos casos, sendo o mais frequente o rash cutâneo pruriginoso, que pode vir 

acompanhado de febre baixa e conjuntivite não purulenta. Essa infecção parece ter 

algumas complicações importantes, ainda em estudo, como a Síndrome de Guillain-

Barré e, a mais temida, microcefalia congênita em recém-nascidos de mães exposta 

ao zika durante a gestação (MINISTRY OF HEALTH, 2016). 

As formas mais comuns para a destinação final do lixo são: lixões, aterros sanitários 

e incineração. (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2000). 

Os lixões se caracterizam pelo descarte dos resíduos sobre o solo, sem nenhum tipo 

de preparo prévio, isolamento ou proteção ao meio ambiente. São os chamados 

“descartes a céu aberto”. Ali, não há qualquer separação entre lixo doméstico e 

hospitalar/industrial (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2000). 
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Esses resíduos acumulados geram gases produzidos a partir de sua decomposição, 

que contribuem para a poluição do ar, dos solos e das águas. Além disso, catadores 

e animais convivem com esse material sem a proteção e preparo adequados, 

constituindo riscos à saúde e à qualidade de vida. (INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS, 2000). 

O aterro sanitário é uma técnica que abrange princípios da engenharia que visa 

reduzir os resíduos ao menor volume possível e na menor área possível, sendo 

depositados sobre uma área impermeabilizada, com sistema de drenagem e 

captação do chorume, que será posteriormente tratado (INSTITUTO DE 

PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2000). 

Esse acúmulo de lixo, após separação e tratamento adequados é coberto com uma 

camada de terra e a área é isolada por meio de cerca viva, geralmente, e recebe 

revegetação em seguida. O método e a área são constantemente monitorizados e 

revistos, o que minimiza o impacto ambiental e os danos à saúde pública 

(INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2000). 

Por fim, a incineração é o principal processo para eliminação do lixo em países 

desenvolvidos atualmente. Ao utilizar de combustão controlada, o método gera a 

decomposição térmica dos resíduos com redução de até 90% de seu volume. O 

maior benefício deste tipo de descarte é a eliminação da matéria orgânica, de 

material contaminado de lixo hospitalar e industrial, e eliminação das características 

patogênicas do lixo. O calor dissipado pode ainda ser utilizado na geração de 

energia elétrica e aquecimento de água (INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS, 2000). 

No Brasil, ainda não é uma técnica muito utilizada devido ao alto custo de 

implantação.  

Existem ações que podem reduzir o impacto do acúmulo de lixo, a saber: 

condicionamento do lixo em sacos plásticos fechados e sem furos ou em recipientes 

com tampa, evitando que esses resíduos se espalhem; não queimar lixo, evitando 

mau cheiro e poluição ambiental; evitar o excesso de embalagens e consumo de 

descartáveis; reaproveitar embalagens quando possível; planejamento de consumo 

(evitar excessos); reciclar e reutilizar papéis, metais, vidros e alguns tipos de 
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plásticos, produtos que podem servir de matéria-prima para a construção de novos 

(BAHIA; MANSUR; MONTEIRO, 2001). 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Frente à análise da situação de saúde da área de abrangência pelo emprego da 

Técnica da Estimativa Rápida (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010) e, durante 

reunião de trabalho da ESF no município de Uberlândia/MG, foram discutidos os 

problemas mais comuns. 

Como explicado anteriormente, nos tópicos Problemas e Justificativa, o principal 

problema selecionado pela ESF foi o descarte inadequado de lixo no bairro. A partir 

desse problema, foram identificados os nós críticos para determinar as operações a 

serem desenvolvidas pela equipe: 

 Marginalização social: A comunidade se apresenta com muitos adultos 

desempregados, ou em subempregos não regulamentados; além da grande 

quantidade de analfabetos; 

 Hábitos e concepções destorcidos: “costume” de jogar lixo em local 

inadequado e reprodução de comportamentos; 

 Baixo nível educacional: grande quantidade de analfabetos; e falta de 

informação sobre descarte adequado de lixo; 

 Assentamento irregular na área: excesso de pessoas não cadastradas como 

residentes, sem cobertura de coleta de lixo. 

6.1 Definição de operações 

Para execução de um plano de ação, devemos definir bem o conjunto de ações a 

serem desenvolvidas. A esse conjunto, dá-se o nome de operações. As operações 

necessitam de vários recursos, dentre eles, o conhecimento, financeiro, recursos 

políticos e equipamentos. 

A ESF Morumbi I propôs, a partir dos “nós críticos” identificados, as 

operações/projetos definidas como prioridade dos problemas da quantidade de lixo 

acumulada a céu aberto. Listamos, a partir dos “nós críticos”, sua solução, os 

produtos esperados dessas operações e os recursos necessários à sua execução. 

No quadro 01, descreve-se a proposta de operações para buscar soluções dos “nós 

críticos”. 
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Quadro 1 – Desenho de operações para os “nós” críticos do problema “O descarte 
inadequado do lixo na comunidade Morumbi I” e recursos necessários. 
 

Nó crítico Operação/Projeto Resultados 

Esperados 

Produto Recursos 

necessários 

Baixo nível de 

informação e 

conhecimento 

da população 

acerca do 

descarte de 

lixo 

Bem Informado 

Aumentar o nível 

de informação da 

população sobre a 

importância do 

descarte correto 

do lixo. 

 

População mais 

informada sobre 

o descarte de 

lixo l (fatores de 

risco, 

prevenção de 

doenças 

advindas do 

acumulo de lixo) 

ESF mais 

capacitada para 

lidar com as 

dificuldades do 

pacientes e 

usuários sobre 

descarte de lixo 

Grupo educativo 

periódico 

desenvolvido 

por equipe 

multiprofissional 

(ESF e NASF) 

Abordando os 

assuntos sobre 

descarte correto 

de lixo. 

 

 Informação 

sobre os temas 

que serão 

apresentados 

no grupo e nas 

capacitações, 

elaboração do 

projeto, 

estratégia de 

comunicação e 

pedagogia.  

 Articulação 

intersetorial. 

Adesão dos 

profissionais, 

mobilização 

social. 

 Recursos 

audiovisuais, 

Folhetos 

educativos.  

 Organização da 

agenda dos 

profissionais, 

aquisição da 

estrutura física 

adequada para 

desenvolver os 

trabalhos. 

Marginalização 

social 

Viver em paz: 

melhora da 

qualidade de vida. 

  

Diminuição da 

violência e 

alteração das 

condições 

sociais da 

comunidade 

Grupo educativo 

e palestras 

organizados por 

equipe 

multiprofissional  

 Recursos 

humanos; 

 

 Local para 

realização de 

grupos e 

palestras; 

 

 Material de 
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pesquisa; 

Cartazes, folders, 

panfletos; 

 

 Elaboração de 

grupos 

operativos para 

conscientização 

da importância 

da união para 

melhora da 

qualidade de 

vida e formas 

de combate à 

criminalidade 

Hábitos e 

concepções 

destorcidos 

Morumbi Limpo Mudança de 

hábito de jogar 

lixo em local 

inadequado 

Conscientizar 

as pessoas 

sobre as 

consequências 

do descarte 

inadequado de 

lixo. 

Grupo de estudo 

e capacitação 

dos ACS e 

restante da 

equipe 

 

Grupo educativo 

com a 

população, 

realizado por 

equipe 

multiprofissional. 

 Recursos 

humanos 

 Local 

 Apoio e 

aprovação do 

setor 

educacional 

 Elaboração de 

grupos 

operativos 

 Grupos de 

estudo e 

pesquisa com 

capacitação 

das Agentes 

de Saúde 

 Visitas 

domiciliares 

 Cartazes, 
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panfletos 

 

6.2 Divisão de responsabilidade e definição de prazos para concretização 

São os recursos considerados imprescindíveis à realização do plano, e que não 

estão disponíveis no momento. É importante identificá-los para desenvolver 

estratégias de viabilizá-los. 

Quadro 2: Definição de prazos 
 

Operação Prazo 

Viver em Paz Apresentar o projeto à equipe, discutir e realizar 

modificações propostas: 1 mês 

Discussões de técnicas de envolvimento da população: 2 

meses 

Início de grupos operativos: 4 meses  

Saber Morumbi Apresentar o projeto à equipe, discutir e realizar 

modificações propostas: 1 mês 

Apresentar o projeto ao setor educacional e buscar apoio 

do mesmo: 3 meses 

Iniciar capacitação e conscientização de líderes 

comunitários: 3 meses 

Iniciar grupos operativos quinzenais com a população em 

geral: 5 meses. 

Morumbi Limpo Apresentar o projeto à equipe, discutir e realizar 

modificações propostas: 1 mês 

Capacitação dos ACS: início em 1 mês 

Visitas domiciliares para avaliação da produção e 

descarte de lixo: início em 2 meses 

Capacitação da população, grupos operativos: início em 4 

meses e avaliação mensal 

 

Após a implementação do Plano de Ação serão realizadas avaliações semestrais a 

fim de reavaliar a situação do lixo na área de abrangência da ESF Morumbi I, 
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permitindo identificar e corrigir possíveis erros, tudo isso, visando contribuir com a 

melhoria da qualidade de vida e saúde da população.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em decorrência da alta incidência de doenças advindas de vetores que são atraídos 

pelo lixo, torna-se imprescindível providências de atores políticos municipais em 

conjunto com a ESF para evitar a proliferação de doenças como Dengue, Zika virose 

e Febre Chikungunya. O saneamento básico, portanto, é fundamental na prevenção 

de doenças. Além disso, a conservação da limpeza dos ambientes, evitando 

resíduos sólidos em locais inadequados, por exemplo, também evita a proliferação 

de vetores de doenças como ratos e insetos que são responsáveis pela 

disseminação de algumas moléstias.  

Na UBSF Morumbi I é urgente a conscientização da população a respeito do 

descarte do lixo, e suas complicações quando o mesmo é realizado de maneira 

imprópria.  

Esse trabalho espera intervir de forma positiva na comunidade Morumbi I, para 

atingir a mudança de hábitos da população com relação ao descarte inadequado de 

lixo e reduzir assim, suas consequências.  

A proposta deste trabalho é de assumir uma postura mais educativa para equipe de 

profissionais participantes desta equipe, capacitando pedagogicamente e garantindo 

ao paciente/ usuário do sistema de saúde, apropriação do conhecimento, ou seja, 

assumir o seu papel de cuidador de sua própria saúde sendo apoiados pela equipe 

de saúde. 
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