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RESUMO

O Programa Saúde da Família, como estratégia para o
aprimoramento e consolidação do SUS, reorienta a
assistência ambulatorial e domiciliar, focalizando o
indivíduo, a família e a comunidade, inseridos em seu
contexto sócio-ambiental, na busca da promoção à saúde
e participação comunitária, a partir de um trabalho
interdisciplinar e intersetorial feito pela equipe de saúde e
comunidade, tornando-se um espaço propício para o
desenvolvimento da educação ambiental, uma vez que o
instrumento principal das Equipes de Saúde da Família
(ESF) é a educação em saúde e ambiente. Nesta
perspectiva, este artigo apresentará a relação entre as
dimensões saúde e ambiente para a promoção da saúde,
enfocando a importância da educação ambiental na
estratégia saúde da família.
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ABSTRACT

The "Family Health Program" (Programa Saúde da Família),
as an strategy for the improvement and the consolidation
of Unique Health System - SUS (Sistema Único de Saúde),
reorients the clinical and home assistance, focusing the
individual, the family and the community, inserted in their
social-environmental context, aiming at the health
promotion and community participation from an
interdisciplinary and intersectorial work performed by the
health and community team, becoming a propitious place
for the development of the environmental education. The
main tool of the "Family Health Teams" (ESF- Equipes de
Saúde da Família) is the education in health and
environment. In this perspective, this article will present
the relation between the health and environment
dimensions for the health promotion, focusing the
importance of environmental education on the family
health strategy.
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INTRODUÇÃO

A condição de saúde está relacionada intrin-
secamente com o contexto sócio-ambiental do
indivíduo, da família e da comunidade e suas in-
ter-relações. E esta compreensão é fundamen-
tal no processo de trabalho dos profissionais da
saúde para o entendimento do processo saúde-
doença, o que repercutirá na definição e imple-
mentação das ações para a promoção à saúde.

Nesta perspectiva, algumas estratégias já
vêm sendo adotadas, em nível mundial, pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) e Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a
melhoria das condições de saúde e qualidade de
vida dos cidadãos, destacando-se a Atenção Pri-
mária em Saúde – APS (1978) e, a mais recente,
Atenção Primária Ambiental - APA (1998).

A Atenção Primária em Saúde2 – APS surgiu
como conceito, pela primeira vez, na Declara-
ção de Alma-Ata (Capítulo VI), sendo elaborado
na Conferência de Saúde Mundial de Alma-Ata
(1978) e incorporado nas políticas oficiais de
saúde dos países desenvolvidos e em desenvol-
vimento para alcançar a “saúde para todos no
ano 2000” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICA-
NA DA SAÚDE, 2000).

Já a Atenção Primária Ambiental – APA é lan-
çada pela OPAS/OMS em 1998, em Washington,
nos EUA, sendo definida com uma estratégia de
ação ambiental, basicamente preventiva e parti-
cipativa em nível local, que reconhece o direito
do ser humano de viver em um ambiente saudá-
vel e adequado, e a ser informado sobre os riscos
do ambiente em relação à saúde, bem-estar e so-
brevivência, ao mesmo tempo em que define suas
responsabilidades e deveres em relação à prote-
ção, conservação e recuperação do ambiente e
da saúde, tendo como objetivo geral alcançar as
melhores condições de saúde e qualidade de vida
dos cidadãos, através da proteção do ambiente e
do fortalecimento das comunidades no âmbito da
sustentabilidade local. (ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DA SAÚDE, 2000). Cabe salientar
que o conceito de APA teve suas origens e ver-
tentes a partir da Atenção Primária em Saúde
(APS) e Desenvolvimento Rural Integrado (DRI).

Ao longo da história das políticas mundiais,
as questões de saúde e ambiente vêm sendo in-
terligadas com objetivo de promover a saúde e
ambientes mais saudáveis, através da participa-
ção ativa de indivíduos, famílias e comunidade,
juntamente com os organismos estatais respon-
sáveis pela sua promoção e manutenção.

2 Atenção Primária em Saúde é definida como a assistência sanitária essencial. Baseia-se em métodos práticos e na tecnologia, tem fundamentos científicos e

sociais, é acessível a todos os indivíduos e famílias da comunidade e tem sua participação completa. A comunidade e o país podem pagar seu custo em todas

e em cada uma das fases do desenvolvimento, com um espírito de auto-responsabilidade e autodeterminação. A atenção primária é parte integrante do

Sistema de Saúde Nacional, do qual é a função central e principal núcleo, assim como do desenvolvimento social e econômico da comunidade. Representa o

primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, e leva, na medida do possível, a atenção da saúde aos

lugares onde as pessoas vivem e trabalham. Constitui o primeiro elemento de um processo permanente de assistência sanitária.” (ALMA-ATA, 1978).
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É o que verifico com a proposta de promo-
ção da saúde, que foi estabelecida na I Confe-
rência Internacional sobre Promoção da Saúde,
na cidade de Ottawa, no Canadá, em 1986, onde
foram estabelecidos os princípios para a promo-
ção à saúde: construção de políticas públicas sau-
dáveis; criação de ambientes saudáveis; fortale-
cimento da participação comunitária; desenvol-
vimento de habilidades pessoais e reorganiza-
ção dos serviços de saúde, e a produção do do-
cumento “Carta de Ottawa” (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE, 1986), que apresenta
alguns requisitos para a saúde, tais como: “a paz,
a habitação, a educação, a alimentação, a renda,
o ecossistema estável, a conservação dos recur-
sos, a justiça social e a equidade”.

No Brasil, a partir da década de 80, ocor-
reu um dos movimentos mais significativos para
a história da saúde brasileira, a Reforma Sanitá-

ria, que deu origem à reformulação das políticas
de saúde, culminando com a Constituição Fede-
ral de 1988, que define a saúde como direito de
todos e dever do Estado, e estabelece o Siste-
ma Nacional de Saúde, sendo legitimado atra-
vés da Lei Nº 8080/90, do Sistema Único de Saú-
de – SUS, que tem como diretrizes: a descen-
tralização, o atendimento integral e a participa-
ção da comunidade, preconizando as condições
para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, e para a organização e funcionamento dos
serviços correspondentes.

Com a instituição deste novo modelo de
organização dos serviços de saúde, há uma pers-
pectiva de transformação do processo de traba-
lho de todas as categorias dos profissionais da
área da saúde, objetivando, de forma igualitária
e universal, um processo de democratização do
setor da saúde com a presença da comunidade,
através do controle social, da promoção da saú-
de e cidadania para todos.

Porém, a partir da década de 90, algumas
estratégias passam a ser  utilizadas pelo Ministé-

rio da Saúde, baseadas nas experiências de al-
guns países, como Canadá e Cuba, na busca da
mudança do modelo vigente, como a criação do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS), em 1991, tendo, como proposta inicial,
a reorganização do modelo de assistência à saú-
de, dando ênfase à promoção e prevenção da
saúde (BRASIL, 2000), e o lançamento do Pro-
grama Saúde da Família (PSF), em 1994, que vem
complementar o PACS, valorizando os princípi-
os de territorialização, de vinculação com a po-
pulação, de garantia de integralidade na atenção,
de trabalho em equipe com enfoque multidisci-
plinar, de ênfase na promoção da saúde com for-
talecimento das ações intersetoriais, e de estí-
mulo à participação da comunidade, dentre ou-
tros (SOUZA, 2000, p. 7).

O que diferencia estes dois programas de
saúde dos demais, embora sendo impostos ver-
ticalmente, são as suas abordagens, que focali-
zam o indivíduo e as famílias, no seu contexto
sócio-ambiental, como objeto de trabalho, e a
sua participação nas tomadas de decisões das
ações, a partir de um trabalho interdisciplinar e
intersetorial feito pelas equipes de Saúde da Fa-
mília e comunidade.

Com o avanço, em todas as regiões do país,
o PSF, em 1997, passa a ser considerado como
uma estratégia do Ministério da Saúde, para o
reordenamento do modelo de assistência, a par-
tir da Atenção Básica. Prioriza as ações de pre-
venção de doenças e a promoção da saúde jun-
to à comunidade, e estabelece uma relação per-
manente entre os profissionais de saúde e a po-
pulação assistida, marcada por um atendimento
humanizado e resolutivo dos problemas de saú-
de mais freqüentes. Atualmente, são mais de
15.000 equipes, atendendo, aproximadamente,
50 milhões de pessoas, em cerca de 4 mil muni-
cípios do país, tendo como meta, até o final do
ano de 2002, atingir o número de 20.000 Equi-
pes de Saúde da Família (BRASIL, 2002). E, re-
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centemente, o Ministério da Saúde, instituiu uma
proposta de expansão do PSF aos municípios
com mais de 100.000 habitantes, buscando, até
o final deste ano, assistir mais de 70 milhões de
pessoas em todo o país.

Porém, alguns autores, como Eymard Vas-
concelos (1999) e Laura Soares (2000), vêm es-
tudando/analisando o programa e apontam al-
gumas falhas. Vasconcelos (1999) relata que o
programa apresenta uma nova forma de econo-
mia de recursos ao concentrar a intervenção,
basicamente, nas famílias mais vulneráveis ao
adoecimento e à morte, distanciando-se ainda
mais da perspectiva de atenção integral a toda a
população. Menciona ainda que “[...] o futuro
deste programa, assim tão recente, será defini-
do no jogo político entre os atores envolvidos
na sua operacionalização” (VASCONCELOS,
1999, p. 175). Já Soares (2000, p. 24) apresenta
duas situações em que critica os programas PACS
e PSF, dizendo:

“[...] são programas verticais, impostos de

cima para baixo pelo Ministério da Saúde, to-

talmente normatizados no nível central, e ban-

cados por “incentivo” no repasse de recursos,

obrigando, na prática, a sua adoção por parte

dos municípios.

 [...] desconsideram totalmente a enorme he-

terogeneidade entre os municípios na oferta

de serviços de saúde – a maioria dos quais se-

quer possui uma rede regionalizada e hierar-

quizada que garanta o acesso universal a to-

dos os níveis de atenção – o que limita o aten-

dimento dado por esses programas a uma sim-

ples “porta de entrada”, sem resolubilidade e

sem porta de saída.”

De acordo com os seus fundamentos, ob-
jetivos e suas implicações em todos os níveis de
complexidade do sistema de saúde, esta estraté-
gia é recente e inovadora, necessitando de inves-

tigação científica, tanto no sentido avaliativo como
no de desvelar o novo, ainda desconhecido.

Cabe salientar a relevância e atualidade do
tema para a pesquisa social em saúde, pois, par-
tindo do pressuposto de que a Estratégia Saúde
da Família focaliza o indivíduo, a família e a co-
munidade, inseridos em seu contexto sócio-am-
biental, na busca da promoção à saúde e partici-
pação comunitária, a partir de um trabalho in-
terdisciplinar e intersetorial feito pela equipe de
saúde, e a população torna-se um espaço propí-
cio para o desenvolvimento da educação ambi-
ental e a implementação da APA na Atenção
Básica de Saúde.

Nesta perspectiva, este artigo apresentará
a relação entre as dimensões saúde e ambiente
para a promoção da saúde, enfocando a impor-
tância da educação ambiental na estratégia saú-
de da família, através de uma revisão bibliográfi-
ca de estudiosos da área.

A seguir, serão apresentadas algumas defi-
nições dos temas supracitados para facilitar o
entendimento dos mesmos e suas inter-relações.

A RELAÇÃO ENTRE
SAÚDE E AMBIENTE

A relação entre saúde e ambiente, segun-
do a Organização Mundial da Saúde – OMS, é
definida como um campo de conhecimento de-
signado como “Saúde e Ambiente” ou “Saúde
Ambiental”, abrangendo todos os fatores de-
terminantes que afetam a saúde, incluindo, en-
tre outros, desde a exposição a fatores especí-
ficos como substâncias químicas, elementos bi-
ológicos ou situações que interferem no esta-
do psíquico do indivíduo, até àqueles relacio-
nados com aspectos negativos do desenvolvi-
mento social e econômico dos países (ORGA-
NIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
apud TAMBELLINI, 1998, p. 48). Na perspec-
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tiva de entendermos melhor esta relação, tra-
zemos, agora, alguns conceitos básicos de saú-
de, ambiente e educação ambiental para pen-
sarmos e refletirmos.

Em 1948, a OMS estabelece o conceito de
saúde: “é um estado de completo bem-estar fí-
sico, mental e social, e não apenas a ausência de
afecção ou doença”, considerando o bem-estar
como adaptação do homem ao ambiente, ten-
do como resultante a saúde, e a doença, como
uma desadaptação ao ambiente, com significa-
do de mal-estar. Observa-se, nesta definição, que
a saúde é algo subjetivo e estático, e o ambien-
te, algo externo ao homem. A OMS também faz
uma definição ecológica, considerando

[...] saúde como um direito fundamental; re-
sultado da interação dos indivíduos e seu meio;
que condiciona níveis de bem-estar físico, men-
tal e social; permite desenvolver plenamente
uma atividade social e economicamente pro-
dutiva; está condicionada a cada momento his-
tórico do desenvolvimento da sociedade, e
constitui um inestimável bem social. (ORGA-
NIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1975).

Com a Reforma Sanitária Brasileira, um novo
saber sobre saúde começa a ser discutido, ba-
seado na determinação social do processo saú-
de-doença e na democratização da saúde, cons-
tituindo-se em um dos pilares da proposta de
transformação setorial, que é legitimado na VIII
Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e in-
corporado ao texto da nova Constituição Fede-
ral de 1988, que define que “a saúde é a resul-
tante das condições de alimentação, habitação,
educação, renda, meio ambiente, trabalho, trans-
porte, emprego, lazer, liberdade e acesso e posse
da terra e acesso a serviços de saúde”.

Este movimento sanitário incluiu, de forma
ainda não tão expressiva, o próprio entendimen-
to de ambiente, sendo considerado apenas como
um fator determinante da saúde, de maneira
externa ao indivíduo. Porém, esta visão de am-
biente em saúde começa ser revertida a partir
da epidemiologia3, enquanto disciplina moderna
do conhecimento científico, que teve papel de-
cisivo na elaboração de questões com a inser-
ção das ciências sociais nos estudos epidemioló-
gicos, onde os pesquisadores desta área come-
çam  a se preocupar, não apenas com os aspec-
tos naturais e biológicos da doença, mas tam-
bém com o contexto sócio-econômico, cultural
e ambiental do indivíduo e das coletividades.

O que podemos observar a partir destes
conceitos é que o estado de bem-estar físico,
mental e social não está relacionado apenas a
um estado de enfermidade, mas, sim, na de-
pendência de suas relações com o meio em que
vivem seus atores e grupos sociais.

Sendo assim, cabe definirmos o que venha
ser meio ambiente. Reigota (1994, p. 14) des-
creve muito bem quando diz que:

Meio ambiente é o lugar determinado ou perce-
bido, onde os elementos naturais e sociais estão
em relações dinâmicas e em interação. Essas
relações implicam processos de criação cultural
e tecnológica e processos históricos e sociais de
transformação do meio natural e construído.

Com essa concepção, fica explícito a interco-
nexão de saúde e ambiente e vice-versa, pois foi
possível perceber, anteriormente, que a saúde é o
resultado da interação com o meio, e o meio é o
lugar determinado ou percebido, que depende de
um processo de interação para transformar a rea-
lidade, seja ela natural ou construída.

3 Epidemiologia é o ramo das ciências da saúde que estuda, na população, a ocorrência, a distribuição e os fatores determinantes dos eventos relacionados

com a saúde (PEREIRA, 1995, p.3).
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Vimos ao longo deste texto que saúde e am-
biente são duas dimensões inseparáveis, tanto no
que se refere aos aspectos conceituais como aos
políticos; não podemos pensar em saúde sem re-
lacionarmos às condições sócio-ambientais, pois
o ambiente é um fator determinante para a exis-
tência da vida.

O autor Velasco (1998, p. 9) evidencia esta re-
lação quando define ambiente como:

Um sistema de forças em equilíbrio num pro-

cesso dinâmico que é a vida, a cada ação re-

cebida reage correspondentemente para as-

segurar sua estabilidade; por isso um ambien-

te saudável seria a resultante que se refere ao

balanço ecológico que deve existir entre o ser

humano e o seu ambiente, de modo a assegu-

rar a sua qualidade de vida.

A temática ambiental começou a ser discu-
tida, internacionalmente, a partir da década de
70, com a Conferência das Nações Unidas so-
bre Ambiente Humano, realizada em Estocol-
mo, em 1972, que tratava, especificamente, da
degradação do meio ambiente. Porém os países
desenvolvidos estavam interessados em discutir
a possibilidade de controle da poluição, enquanto
que os países em desenvolvimento preocupa-
vam-se que, com a adoção de tal controle, ocor-
reria  queda no desenvolvimento econômico.
E o Brasil apresentava um descaso em relação
às questões ambientais, devido à sua preocupa-
ção central: o desenvolvimento econômico.

A partir de 1980, inicia-se, de forma jurí-
dica e institucional, o controle ambiental no
país, com a criação da Lei nº 6938/81, que es-
tabelece a Política Nacional de Meio Ambien-
te (PNMA), legitimando um avanço na legisla-
ção ambiental a partir da criação do Sistema
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CO-
NAMA).

Com a Conferência de Meio Ambiente e De-
senvolvimento - ECO-92 -  promovida pela ONU,
é  elaborado um dos documentos básicos, a Agen-
da 21, que trata, principalmente, das questões de
proteção da atmosfera, dos oceanos, da terra, da
conservação da diversidade biológica, da biotec-
nologia, administração ambientalmente correta
dos resíduos, a erradicação da pobreza, controle
da degradação do meio ambiente e da proteção
da saúde humana e melhoria da qualidade de vida
(NASCIMENTO; SILVA, 1996). Com este docu-
mento, percebemos uma aproximação efetiva das
dimensões saúde e ambiente, pois a saúde huma-
na é uma das questões mais mencionadas nos ca-
pítulos deste documento, o que demonstra a pre-
ocupação internacional com a saúde planetária.

O debate científico em torno da questão am-
biental e, mais especificamente, da relação saúde
e ambiente, vem sendo marcado pela tradicional
divisão entre os enfoques das ciências naturais e
da tecnologia, de um lado, e das ciências sociais e
humanas, de outro (BENTON apud PORTO,
1998). Neste sentido, acreditamos ser esta frag-
mentação que impossibilita uma conexão efetiva
entre a relação de saúde e ambiente, pois retor-
na ao pensamento tradicional que ambiente em
saúde é algo externo ao indivíduo, como se não
fizesse parte de um conjunto de inter-relações
dinâmicas, tanto naturais quanto sociais.

Além das questões teóricas existentes na
divisão das ciências, outra preocupação são os
aspectos políticos envolvidos. Porto (1998, p.
38) defende que:

“[...] a falta de políticas integradas e interse-

toriais caracteriza a vulnerabilidade dos pro-

blemas ambientais e sanitários, pois não há

uma comunicação efetiva entre os três níveis

do governo, e principalmente entre os setores

“fortes” – como planejamento, fazenda e

obras/estrutura com setores “fracos” – como

saúde, saneamento e meio ambiente.”
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Neste cenário, concordamos com a afirma-
tiva do autor, pois acreditamos que a saúde e o
ambiente, perante os governantes de nosso país,
não são considerados como problemas prioritá-
rios pelas políticas nacionais, havendo um desca-
so, uma vez que costumam tratar destes proble-
mas com o “método apaga-incêndio”, ou seja,
atuam conforme a demanda espontânea, e não
há uma proposta organizada entre os níveis local,
regional e central. É preciso um processo educa-
tivo, isto é, uma proposta que considere o con-
texto sócio-econômico, cultural e ambiental dos
indivíduos e grupos sociais, desde o planejamen-
to, execução e avaliação das atividades, utilizan-
do-se de uma metodologia participativa interdis-
ciplinar e intersetorial, até a realização da própria
Educação Ambiental nas práticas de saúde.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Educação Ambiental começa a ser legiti-
mada através da Lei Nº 9394/97, que estabele-
ce a Política Nacional de Educação Ambiental,
onde são definidos seus princípios, objetivos e
diretrizes que propõem um reforma na educa-
ção brasileira, em todos os níveis e modalida-
des do processo educativo, em caráter formal
e não formal.

Para melhor compreensão a respeito da
Educação Ambiental, apresentamos a definição
de Reigota (1994, p. 10), que nos diz que:

Educação ambiental é uma proposta que alte-

ra profundamente a educação como a conhe-

cemos, não sendo necessariamente uma práti-

ca pedagógica voltada para a transmissão de

conhecimentos sobre ecologia. Trata-se de uma

educação que visa não só a utilização racional

dos recursos naturais, mas basicamente a par-

ticipação dos cidadãos nas discussões e deci-

sões sobre a questão ambiental.

Nesta mesma linha de raciocínio, podemos
dizer que a prática da educação ambiental é a
própria educação, uma vez que se trata de um
processo educativo dinâmico de aprender e en-
sinar, interagindo com o meio, através das múl-
tiplas relações, que envolvem aspectos sociais,
políticos, éticos, econômicos, culturais e ambi-
entais, na busca da transformação da realida-
de, seja ela uma ação individual ou coletiva.

Neste sentido, se relacionarmos as políti-
cas de saúde e ambiente com a política de edu-
cação ambiental, veremos que há uma relação
estreita entre seus princípios e diretrizes, onde
ambos referem uma proposta universal, huma-
nista, democrática, participativa, envolvendo as-
pectos políticos, econômicos, éticos, culturais,
sociais, naturais, objetivando a melhoria da qua-
lidade de vida humana e planetária.

Esta proposta faz com que o trabalhador
da saúde comece a refletir a respeito da com-
preensão de seu processo de trabalho e sua ar-
ticulação com essas políticas, modificando suas
metodologias e instrumentos de trabalho, para
que venham ao encontro das necessidades e
perfil epidemiológico da população, no contex-
to sócio-ambiental, assumindo um papel de
agente ambiental em saúde.

PROCESSO DE TRABALHO
EM SAÚDE DA FAMÍLIA

O trabalho, ao longo das décadas, vem so-
frendo profundas transformações que acom-
panham nossa história, mudanças estas que se
tornaram significativas desde os primórdios do
capitalismo até a sua globalização, atingindo
todos os setores de serviços, inclusive o da
saúde.

A autora Pires (1999, p. 32), baseando-se
na Teoria de Karl Marx sobre Processo de Tra-
balho, apresenta que o processo de trabalho
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dos profissionais de saúde tem como finalida-
de,  a ação terapêutica de saúde; como objeto,
o indivíduo ou grupos doentes, sadios ou ex-
postos a risco, necessitando medidas curativas,
preservação da saúde ou prevenção de doen-
ças; como instrumental de trabalho,  os instru-
mentos e as condutas que representam o nível
técnico do conhecimento que é o saber de saú-
de, e o produto final é a própria prestação da
assistência de saúde, que é produzida no mes-
mo momento em que é consumida.

Com esta descrição, podemos fazer uma
relação com a filosofia do Programa Saúde da
Família (PSF), que propõe um processo de tra-
balho que envolve a equipe multidisciplinar,
apresenta como finalidade uma estratégia de
reorganização do sistema de saúde vigente,
contemplando os princípios e diretrizes do
SUS (BRASIL, 1997), tendo, como objeto de
trabalho, as famílias, utilizando-se de instru-
mentos como: atendimento domiciliar, educa-
ção em saúde, sistema de informação, partici-
pação comunitária, dentre outros, com o pro-
pósito da promoção e vigilância em saúde.

Sendo assim, o trabalhador da Equipe de
Saúde da Família precisa entender que não bas-
ta apenas ter conhecimento do processo de
trabalho, precisa envolver-se, comprometer-
se: pensando, refletindo e agindo, buscando a
transformação social.

Porém, para que essas práticas se efeti-
vem, é necessário considerar o indivíduo como
um ser sócio-biológico, inserido num contex-
to, calcado em representações sociais, que se
constituem a partir de aspectos éticos, políti-
cos, econômicos, culturais e ambientais, que
são fatores condicionantes e determinantes do
processo saúde-doença. E, para que essas di-
mensões sejam contempladas no processo de
trabalho de Saúde da Família, as ações, a se-
rem implantadas/desenvolvidas, precisam de
uma abordagem sócio-ambiental. Isto signifi-

ca, dentre outras coisas, perceber o indivíduo
sócio-biológico, a família, a comunidade ads-
trita como sujeitos do processo de decisão das
práticas de saúde.

No entanto, o que vem se observando nos
serviços públicos de saúde, ao longo dos tem-
pos, é que muitos profissionais não se utili-
zam, apropriadamente, de seus instrumentos
para o planejamento de suas ações, pautan-
do-se por um modelo assistencial hegemôni-
co, que privilegia a assistência individualizada,
curativa centrada na doença e não nas ações
preventivas e coletivas.

E, para que as ações de Saúde da Família
sejam desenvolvidas com esta perspectiva, o tra-
balho da equipe do PSF deve ser norteado por
uma abordagem sócio-ambiental, percebendo o
indivíduo como um ser sócio-biológico, consti-
tuído de suas representações sociais, o que de-
terminará o seu processo saúde-doença.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Vimos, ao longo deste texto, que saúde e
ambiente são duas dimensões inseparáveis, tan-
to no que se refere aos aspectos conceituais
como políticos. Não podemos pensar em saú-
de, sem relacionarmos às condições sócio-am-
bientais, pois o ambiente é um fator determi-
nante para a existência da vida. E esta relação
precisa existir no trabalho em saúde para que
ocorra, de forma efetiva, a sua promoção.

O trabalhador da saúde, enquanto agente
de saúde ambiental, de acordo com o seu perfil
profissional, é um agente fundamental, por se
tratar de uma pessoa  capacitada para proje-
tar o seu trabalho, gerenciar e tomar decisões
frente a danos e agravos à saúde e ao ambien-
te, tanto individual quanto coletivamente.

Na estratégia de saúde da família, faz-se
necessário que o trabalho seja interdisciplinar,
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intersetorial, articulado entre todos os traba-
lhadores envolvidos, de acordo com o con-
texto ambiental, para que se tenha a melhoria
da qualidade da assistência. E, para que se
mantenha este equilíbrio, é preciso que todos
os atores sociais estejam envolvidos neste pro-
cesso dinâmico, que é a Educação Ambiental.

A partir do momento em que a Equipe de
Saúde da Família obtém informações da situa-
ção de saúde ambiental da população, simul-
taneamente, deverá ter um compromisso com
a ação educativa, seja ela de prevenção e/ou
controle na busca da transformação social.

Os profissionais precisam entender que
o produto final do trabalho em saúde é a me-
lhoria da qualidade de vida, e sua obtenção
dependerá de um trabalho processual que en-
volva saúde e ambiente na mesma propor-
ção. No entanto, não basta apenas a dedica-
ção dos profissionais para esta relação, é pre-
ciso que haja uma política nacional inter-re-
lacionada entre saúde e ambiente. Sendo as-
sim, os cidadãos precisam comprometer-se
na construção da saúde ambiental, através das
ações de educação ambiental promovidas
pelas equipes de Saúde da Família em suas
áreas de abrangência, conjuntamente com a
população assistida.

É possível perceber que há uma aproxi-
mação/estreitamento muito grande entre
saúde coletiva e educação ambiental, pois
ambas preocupam-se com o coletivo, sem
esquecer da subjetividade, visam a um traba-
lho humanizado, democrático, dinâmico para
a produção/promoção da qualidade de vida.
Por isso, o trabalhador da saúde precisa ou-
sar mais em sua prática cotidiana de traba-
lho, não se limitando ao conven-cional. É fun-
damental ampliar seus horizontes, de acor-
do com a realidade local, para, assim, buscar
o seu produto final: a melhoria da qualidade
da assistência e de vida.
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