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RESUMO 

Objetivo: Identificar as ações de saúde ambiental desenvolvidas no âmbito da Atenção 

Primária à Saúde (APS).  
Métodos: Este trabalho teve como metodologia a revisão integrativa de literatura, 

fazendo uma abordagem retrospectiva dos últimos 9 anos. A busca precedeu-se na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e teve como critérios de inclusão: publicações 

disponíveis na integra, idioma português; e como critérios de exclusão: repetidos em 
mais de uma base de dados e trabalhos em formatos de monografias, dissertações e 

teses  

Resultados: Foram encontradas 11 publicações, 8 na base de dados LILACS, 2 na 

BDENF-Enfermagem e 1 na MEDLINE, referentes ao período de 2007 a 2016. A 
distribuição do estudo foi feita em categorias, nas quais Educação em saúde foi a de 

maior percentual, exatamente 50% das publicações, o restante dos estudos ficaram 

categorizados em Vigilância Ambiental na APS(18,75%), Terrritorialização(12,5%), 

Prevenção em Saúde(6,25) e Promoção de Saúde(6,25). Houve considerável variação 

nos periódicos, nas quais os autores principais dos artigos encontrados são em sua 
maioria enfermeiros.  

Conclusões: O estudo mostrou que apesar da existência de instrumentos normativos 

e/ou políticas relacionadas como o tema, as estratégias comumente utilizadas pela APS 
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são: prevenção em saúde, territorialização, vigilância ambiental, educação em saúde e 

promoção da saúde. 

 

Palavras-Chave: Saúde Ambiental. Atenção Primária à Saúde. 
 

ABSTRACT 

Objective: To identify the environmental health actions developed in Primary Health 

Care (PHC). 
Methods: This work had as an methodology an integrative review of the literature, 

making a retrospective approximation of the last 9 years. The search was preceded in the 

Virtual Health Library (VHL) and had as inclusion criteria: publications available in the 

integral, Portuguese language; And as criteria of exclusion: repeated in more than one 
database and works in formats of monographs, dissertations and theses 

Results: We found 11 publications, 8 in the LILACS database, 2 in BDENF-Nursing and 1 

in MEDLINE, from 2007 to 2016. The distribution of the study was made in categories, in 

which Education in health was the one with the highest percentage, (18.5%), 

Terrritorialization (12.5%), Health Prevention (6.25), and Health Promotion (6.25). There 
was considerable variation in the journals, in which the main authors of the articles found 

are mostly nurses. 

Conclusions: The study showed that there is a possibility of normative instruments and 

/ or policies related to the theme, as common strategies for PHC: health prevention, 
territorialisation, environmental surveillance, health education and health promotion. 

 

Keywords: Environmental health. Primary Health Care. 

 

Introdução  

 

O meio ambiente possui uma relação intensa com a saúde da população, apesar 

de muitas vezes ser visto apenas como um cenário, desvalorizando a sua contribuição 

com a saúde. Sua importância é indubitável, pois no espaço em que a população está 

inserida ocorrem interações que influenciam direta e indiretamente no processo saúde-

doença, sendo impactantes no adoecimento populacional. Dessa forma, políticas foram 

criadas para suprir e reverter os danos negativos causados por determinados ambientes.1 

A efetivação de ações em saúde no meio ambiente se estabeleceu no ano de 2000 

através da implantação da Vigilância Ambiental em Saúde no território brasileiro.O 

decreto n°3,450 estabelecido pela  Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) permitiu a 

garantia constitucional de  uma gestão direcionada às questões ambientais ,visando a 

melhoria na detecção de fatores agravantes.2 

 No Brasil, a expressão "Saúde Ambiental" é definida pelo Ministério da Saúde 

(2005) como uma área da saúde pública que atua junto ao conhecimento científico e à 

formulação de políticas públicas relacionadas à interação entre a saúde humana e os 

fatores do meio ambiente natural e antrópico que a influenciam, com vistas a melhorar a 

qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade (art. 4º, 

parágrafo único).3 

Nesse contexto, a saúde ambiental é foco da Atenção Primária à Saúde (APS), 

pois esta possui uma abordagem voltada para o território, por meio de ações como: 
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educação e vigilância ambiental em saúde ,que visam diminuir ou erradicar agravos 

relacionados ao ambiente e ao comportamento dos ocupantes de determinada 

localidade.Nesse aspecto, o território permite a delimitar e reaver as características 

especificas de cada âmbito populacional e as enfermidades apresentadas, sendo 

imprescindível para a realização das demandas a criação de vínculo de responsabilidade, 

bem como a avaliação do impacto das ações, facilitando o processo de reconhecimento 

de situações eu ofereçam risco.4-2 

 De acordo com as proposituras anteriores a vigilância ambiental em saúde possui 

objetivos com intuito de promover uma eficiente prevenção, promoção e controle de 

doenças relacionadas ao meio ambiente. Dentre as finalidades dessas ações em saúde, 

pode-se ressaltar: Identificação de riscos ambientais para o fornecimento de informações 

referentes aos fatores ambientais condicionantes de agravos e doenças ,disponibilizando 

ao SUS instrumentos para planejamento e execução de atividades ,intervenção direta 

com ações que eliminem os riscos ambientais.2 

 Para a eficácia na execução de ações em vigilância ambiental ,há a utilização de 

instrumentos e métodos de vigilância e controle.Ferramentas,tais como:Epidemiologia 

ambiental, Avaliação do gerenciamento de risco, indicadores de saúde e ambiente, 

Sistemas de informação de vigilância ambiental em Saúde e estudos e pesquisas. Dessa 

forma, a valência das ações em saúde ambiental se devem ao uso exitoso desses 

recursos.2 

De acordo com os aspectos supracitados a Saúde Ambiental pode ser vista como 

base para os aspectos da saúde humana, englobando, sobretudo a qualidade de vida, 

que é determinada por diversos fatores, dentre eles,os fatores biológicos, químicos, 

psicológicos e químicos.4 

Em sintese, a magnitude dos problemas ambientais necessita da adoção de 

medidas que superem práticas assistencialistas, levando a superar o reducionismo e a 

trabalhar com práticas transdisciplinares. Reforça-se que o profissional de saúde tem um 

papel valioso para a construção de um ambiente  harmonioso e apto à moradia, pois 

através deles há a construção de uma saúde integrada, com a ampliação da perspectiva 

da promoção de saúde, visando a superação do modelo hegemônico assistencial-

sanitarista preponderante.1 

 Diante dos aspectos delineados anteriormente, objetiva-se identificar as ações de 

saúde ambiental desenvolvidas no âmbito da Atenção Primária à Saúde. 

 

Metodologia 

 

Pesquisa descritiva com abordagem bibliográfica e retrospectiva realizada a partir 

do método de Revisão Integrativa de Literatura, que emerge como uma metodologia que 
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proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados 

de estudos significativos na prática.5 Sendo assim, é a mais ampla abordagem 

metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e 

não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado.6 

A primeira etapa consiste no “estabelecimento da questão de pesquisa”: Quais 

ações em saúde ambiental no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS)?  

A segunda etapa é a “busca e amostragem”. Para tanto é necessário falar que o 

período para coleta de dados foi de fevereiro de 2017. A busca precedeu-se na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS) com os seguintes Descritores Controlados em Ciências da Saúde 

(DeCS): Saúde Ambiental e Atenção Primária à Saúde. A partir da associação entre os 

DeCS foram identificados inicialmente 162 trabalhos. Contudo, com a aplicação dos 

critérios de inclusão, os quais foram: publicações disponíveis na integra, idioma 

português, publicações referentes aos últimos nove anos, foram pré-selecionados 20 

produções, as quais foram lidas os títulos e os resumos, aplicando-se os seguintes 

critérios de exclusão: repetidos em mais de uma base de dados e trabalhos em formatos 

de monografias, dissertações e teses, resultando em um total de 11 artigos revisados. 

Como forma de organizar os estudos pré-selecionados foi elaborado o fluxograma 1. 

 

Fluxograma 1: Identificação dos estudos pré-selecionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Na terceira etapa “categorização dos estudos”, foram organizadas e sumarizadas 
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variáveis: ano de publicação, autor(es), título e periódicos afim de facilitar a síntese 

destes artigos. 

A quarta etapa “avaliação dos estudos” constou da análise crítica dos artigos com 

base na leitura atentiva dos textos na íntegra comparando-se os principais dados dos 

estudos. Na quinta etapa se realizou a “interpretação dos resultados”, observando os 

pontos em comum e pontos distintos entre os artigos. 

Por fim, a sexta etapa “síntese do conhecimento” abordado na discussão do 

trabalho, possibilitou reunir e sintetizar como está sendo realizada nos anos de 2008 até 

fevereiro de 2017 as ações saúde ambiental no âmbito da APS. 

 

Resultados  

 

 Foram encontradas uma amostra final de 11 publicações, 8 (oito) na base de 

dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 2 (dois) 

no Banco de dados de Enfermagem (BDENF) e 1 (um) na Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), referentes ao período de 2007 a 2016.  

  

Tabela 1 :Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa, segundo 

autor(ES),base de dados, periódicos e ano de publicação.  

N° Autor(es)  Base de Dados Periódicos Ano 

01 Silva EC ,Pelicioni MCF. LILACS Ciênc. saúde 

coletiva 

2013 

02 Dias EC ,Silva TL , Almeida, MHC. LILACS Cad. saúde 

colet. 

2012 

03 Cezar-Vaz MR, Weis AH, Costa 

VZ, Soares JFS, Bonow CA , 

Leticia A ,Sant’Anna CF, Soares 

MCF, Muccillo-Baisch AL. 

BDENF-

Enfermagem 

Texto  

Contexto 

Enferm. 

2007 

04 Dias SC ,Rigotto RM, Augusto 

LGS, Câncio J, Hoefel MGL. 

MEDLINE Cienc . saude 

colet. 

2009 

05 Santos AL, Rigotto RM. LILACS Trab. educ. 

saúde 

2010 

06 Romão LMV, Maia ER , 
Albuquerque GA. 

BDENF-
Enfermagem 

Rev. Enfem. 2014 

07 Addum FM , Santos TB , Sessa 

KS, Izoton LM, Serra CG. 

LILACS Physis 2011 

08 Patricio KP,Oliveira TS, Ribeiro 
JTR,Medeiros TM, Crunivel MCFP, 

Miguel MM, Pogetto MRB,Soares 

TB, Blasque WP. 

LILACS Rev. Bras. 
Educ. méd. 

2011 

09 Pessoa VM, Machado MFAS, 
Machado MNT,Arruda CAM, 

Bezerra MGV, Rigotto,RM. 

LILACS Interface 
comum. 

Saúde educ. 

2013 

10 Quandt FL, Hackbarth BB, 

Kovaleski DF, Moretti-Pires RO. 

LILACS Cad. Saúde 

colet. 

2014 

11 Morais VS, Chaves APL. LILACS Saúde soc. 2016 
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A distribuição do estudo foi feita em categorias, nas quais Educação em saúde foi 

a de maior percentual, exatamente 50% das publicações; o restante dos estudos ficaram 

categorizados em Vigilância Ambiental na APS  (18,75%), Terrritorialização (12,5%), 

Prevenção em Saúde (6,25) e Promoção de Saúde (6,25). Houve considerável variação 

nos periódicos, tendo publicações de forma homogéneas entre os anos elencados, nas 

quais os autores principais dos artigos encontrados são em sua maioria enfermeiros. 

 

Tabela 2: Distribuição  dos estudos em categorias. 

Categoria 

 

Titulos Artigos 

N° 

% 

Prevenção em 

saúde  

 

Saúde ambiental e saúde do trabalhador  na 

atenção primária à saúde, no SUS: 

oportunidades e desafios.4 

1 6,25 

Territorialização 

 

Território e territorialização: incorporando as 

relações produção,trabalho,ambiente e saúde 
na atenção básica à saúde.12 

Pesquisa-ação: proposição metodológica para o 

planejamento das ações nos serviços de 

atenção primária no contexto da saúde 
ambiental e da saúde do trabalhador 8 

2 12,5 

Vigilância 

Ambiental na 
APS 

 

Desafios para construção cotidiana da vigilância 

em saúde ambiental e em saúde do trabalhador 
na atenção primária à saúde 11 

Riscos ambientais: percepção dos enfermeiros 

da estratégia saúde da família em áreas 

adscrita 15 

Saúde ambiental e atenção à saúde : 

construção e ressignificação de referências10 

3  

18,75 
 

 

 

Educação em 

Saúde 

Estudo com enfermeiros e médicos da atenção 

básica à saúde:uma abordagem 

socioambiental9 

Participação social e promoção da saúde: 
Estudo de caso na região de Paranapiacaba e 

Parque Andreense.16 

Território e territorialização: incorporando as 

relações produção,trabalho,ambiente e saúde 

na atenção básica à saúde.12 

Meio ambiente e saúde no programa PET-

saúde: interfaces na atenção básica.1 

Pesquisa-ação: proposição metodológica para o 

planejamento das ações nos serviços de 
atenção primária no contexto da saúde 

ambiental e da saúde do trabalhador.8 

Saúde ambiental e atenção à saúde : 

construção e ressignificação de referências.10 

Percepção dos gestores municipais de saúde 

relacionada à saúde ambiental: consórcio 

intermunicipal de saúde Cerrado Tocantins 

Araguaia13 

8 50 

Promoção de 

Saúde 

Percepção dos gestores municipais de saúde 

relacionada à saúde ambiental: consórcio 

intermunicipal de saúde Cerrado Tocantins 
Araguaia13 

1 6,25 
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Discussão 

 

Educação em saúde 

 

 Uma das concepções mais disseminadas sobre educação em saúde é aquela cujas 

atividades se desenvolvem mediante conjunções formais de ensino-aprendizagem, 

funcionando como agregadas aos espaços das práticas de saúde.7 

 A Educação em Saúde não pode ser restrito ao repasse de informações, pois 

caracteriza-se como uma ferramenta essencial para estimular o autocuidado e a busca 

por uma vida saudável. Pois, além de propor caminhos diferentes para o cuidado, a 

educação em saúde também propõe preparar os indivíduos para rever valores e 

conceitos.8 

 A Equipe de saúde de família tem por base a prevenção, promoção e a 

recuperação da saúde. Age, dessa forma, em questões dos grupos, nos campos como 

educação em saúde, controle de doenças contagiosas e de vetores, saneamento, ações 

sobre o ambiente e, atualmente, promoção à saúde e prevenção de fatores de risco.9 

 Desse modo, cabe aos profissionais da área da saúde e à equipe de atenção 

primária a criação de ações de enfrentamento, resolução dos problemas encontrados. 

Assim, uma estratégia que é continuamente utilizada é a implementação de ações que se 

voltam para Educação em saúde, com objetivo de se qualificar a equipe em saúde da 

ESF(educação continuada), como também promover a população para a procura e a 

efetivação de seus direitos.10 

 Portanto no contexto APS, educação em saúde acarreta ir além da assistência 

curativa: tem sentido de dar preferência às intervenções de caráter preventivo e 

promocional. Desse modo, a educação em saúde é um método de ensino-aprendizagem 

que objetiva à saúde, e o profissional da área é o principal interventor desse processo.8 

 

Vigilância Ambiental 

 

A determinação Social do processo saúde-doença está interligada direta e 

indiretamente as questões de Saúde Ambiental. Assim, o serviço de saúde pública visam 

em muitas de suas ações eliminar ou amenizar problemas de contexto ambiental por 

meio de práticas desenvolvidas pelos profissionais  e transformar a realidade de muitos 

lugares inaptos à moradia, contemplando a conceitos de qualidade de vida e justiça 

social.11 

Esse tipo de ação é campo da Vigilância em saúde  que visa promover ações de 

promoção e prevenção impedindo a disseminação de fatores agravantes de saúde. A 

vigilância em saúde envolve diversas ferramentas  para efetivar suas ações, dentre elas, 
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a Vigilância Ambiental. Essa área da saúde propicia o conhecimento e detecção de 

variações nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente em questão, com o 

intuito de promover medidas de prevenção e controle de riscos ambientais relacionados à 

doenças ou outros agravos à saúde.11 

Nessa perspectiva é necessário que a Saúde ambiental na APS seja realizada por 

profissionais empenhados, articulados de maneira intersetorial e interdisciplinar, 

moldados de acordo com a realidade local, promovendo um trabalho humanizado, 

dinâmico e democrático. Isso é importante, pois a avaliação dos riscos se baseia na 

confiabilidade e criticidade de sistemas complexos, esclarecendo  que os  problemas na 

saúde ultrapassam os parâmetros de vulnerabilidade e pobreza. Precariedade ao a 

acesso à saúde, baixa resolubilidade, descontinuidade do cuidado e a escassa cobertura 

dos serviços são alguns dos entraves que a enfrentados pela maioria da sociedade.10 

 

Territorialização 

 

 A territorialização em saúde, no contexto da Atenção Básica, reduz a análise e 

descrição das inúmeras características da vida das pessoas em uma determinada 

localidade. Em suma, a funcionalidade da categoria “território” realizada pelas equipes do 

SUS vem sendo tratada de modo que o conceito de espaço, voltados para a parte 

gerencial dos serviços de saúde, tem limitados a possibilidade na percepção de questões 

de saúde e das respectivas ações de intervenções na coletividade. 12 

 Assim, deve-se entender o território com visão interativa entre as pessoas e os 

serviços de saúde do SUS no local, sendo caracterizado por uma população específica, 

vivendo em tempo e espaço determinados, com problemas de saúde presentes quase 

sempre com condicionantes gerais como, perfil histórico, epidemiológico, político e 

social.12-8 

 A compreensão do território e toda sua complexidade, representam uma etapa 

fundamental para a caracterização descritiva e analítica da populações e seus problemas 

de saúde. De tal forma, permite a avaliação dos impactos dos serviços sobre os níveis de 

saúde dessa localidade, possibilitando espaços para o desenvolvimento de práticas de 

saúde voltadas para o cotidiano das pessoas.8 

Portanto, a territorialização é uma importante estratégia utilizada na organização 

das práticas de saúde e processos de trabalho, em razão das ações de saúde que são 

realizadas sobre uma área territorial delimitada previamente. A execução dessa 

ferramenta vem sendo utilizada por várias iniciativas no âmbito do SUS, como a 

Vigilância em Saúde Ambiental e Estratégia Saúde da Família.12 
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Prevenção em Saúde 

 

A estratégia da Atenção Primária Ambiental (APA), proposta chancelada pela 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS) em 1990, com atitude preventiva e 

participativa em nível local, sendo orientada pelo reconhecimento do direito dos humanos 

de estarem em um meio saudável e de ficarem informados em relação aos riscos para 

sua saúde e bem-estar, como também de suas responsabilidades e deveres sobre à 

conservação, proteção e recuperação do ambiente e da saúde.4 

Assim, se faz necessário destacar questões que precisam ser reconhecidas e 

discutidas com técnicos, gestores e com o controle social do SUS, ao sugerir a criação de 

ações de saúde ambiental na APS. Nota-se que apesar das dificuldades existente no 

cenário nacional, os Agente Comunitário de Saúde (ACS) e os profissionais da APS 

desenvolvem ações exitosas de prevenção no espaço da saúde ambiental. 4 

Dessa forma, é essencial o reconhecimento dos processos produtivos que 

acontecem no âmbito da Atenção Básica e as repercussões que tais ações preventivas 

possam implicar na saúde da população.4 

 

Promoção de Saúde 

 

 A promoção de saúde assumiu a saúde como produção social e passou a valorizar 

os determinantes socioeconômicos e ambientais para estimular o compromisso político e 

provocar as transformações sociais. A Carta de Ottawa, elaborada em 1986, ainda 

permanece como peça central de orientação da estratégia de promoção à saúde em todo 

o mundo, elencando como importância de cinco estratégias fundamentais para se 

alcançar a plena saúde: política pública, ambiente saudável, reforço da ação comunitária, 

criação de habilidades pessoais e reorientação do serviço de saúde.13 

 No Brasil, a referência normativa básica para a promoção da saúde ambiental está 

inscrita na Constituição Federal de 1988, particularmente nos Artigos 23 (incisos 6, 7 e 

9), 196 e 200, (incisos 2 e 8) e Artigo 225, regulamentados na Lei Orgânica da Saúde de 

1990. Eles orientam as ações de vigilância sanitária; vigilância epidemiológica; a 

participação na formulação da política de saneamento básico, a colaboração na proteção 

do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; o controle e fiscalização de 

serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, entre outros. Conhecimentos 

e técnicas da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais são utilizados para 

articular um conjunto de ações destinadas a controlar os determinantes da saúde da 

população que vive em um dado território, na perspectiva da integralidade do cuidado e 

a abordagem individual e coletiva dos problemas de saúde.14 
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 A promoção de saúde vai além do desenvolvimento de serviços clínico-

assistenciais; ela presume condutas intersetoriais que envolvam, por exemplo, educação, 

moradia, habitação, renda, saneamento básico, alimentação, saúde ocupacional, meio 

ambiente, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais.13 

 

Conclusão 

 

 O estudo mostrou que apesar da existência de instrumentos normativos e/ou 

políticas relacionadas com o tema, as estratégias comumente utilizadas pela APS são: 

prevenção em saúde, territorialização, vigilância ambiental, educação em saúde e 

promoção da saúde, utilizadas de formas diferentes que julgam mais efetivas, para 

obtenção de resultados que tenham uma mudanças significativa na população adscrita.  
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