
 
 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 8 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 

IMPACTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE NA 
SITUAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES 

 
 
 

Liziane de Lima Souza1 & Hélia Márcia Silva Mathias2 
1CEFETES – Unidade Vitória – Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Rua Beethoven, 460- 
29165-190 – Serra – ES – liziane_limaa@yahoo.com.br 
2CEFETES – Unidade Vitória – Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Av. Chamapgnat, 975, 
Ap. 701 – 20 100 011 – Vila Velha – ES – helia@cefetes.br 
 
Resumo: Este trabalho tem como finalidade analisar o impacto que as ações de Vigilância Ambiental 
em Saúde geram na saúde da população do município de Vitória-ES, buscando informações sobre 
sua situação de saúde que sejam capazes de desvendar a realidade local. Foram utilizados para esta 
análise dados relativos ao perfil do profissional de Vigilância Ambiental bem como os indicadores 
descritos na Programação Pactuada Integrada feita pelo município junto ao Ministério da Saúde, nos 
últimos 5 (cinco) anos. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa de caráter exploratório, por ser 
uma atividade relativamente nova na área da saúde coletiva. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A crise ambiental global tem obrigado 
todos os setores da sociedade a rever 
conceitos e valores, explicitado conflitos de 
interesse e evidenciando a insustentabilidade 
do modelo de desenvolvimento. Esta é 
também uma crise de conhecimento. O saber 
ambiental é, como uma alternativa à crise, o 
reconhecimento da complexidade que envolve 
as relações entre sociedade e ambiente 
(MENDES, 1996). 
 
O setor saúde tem sido instado a participar 
mais ativamente desse debate, seja pela sua 
atuação tradicional no cuidado de pessoas e 
populações atingidas pelos riscos ambientais 
(como as intoxicações por produtos químicos, 
os acidentes de trânsito, as doenças 
transmitidas por vetores) seja pela valorização 
das ações de prevenção e promoção da 
saúde. Essa tendência tem apontado a 
necessidade de superação do modelo de 
Vigilância à Saúde baseado em agravos e a 
incorporação da temática ambiental nas 
práticas de saúde pública (TEIXEIRA e 
VILASBÔAS, 2005). 
 
Podemos inserir a cidade de Vitória neste 
contexto, por possuir características muito 
próximas às citadas e para um 
desenvolvimento sustentável completo é 
importante compreender o papel da Vigilância 
Ambiental na Saúde população de Vitória. 
 
É fácil perceber, portanto, que existe a 
necessidade de reestruturação das ações de 

Vigilância em Saúde e a formação de equipes 
multidisciplinares, com capacidade de diálogo 
com outros setores. Uma vez que o processo 
de produção de doenças é determinado e 
condicionado por diversos fatores ambientais, 
culturais e sociais, que atuam no espaço e no 
tempo, sobre as condições de risco e 
populações sob risco. 
 
Com isso, este trabalho tenta verificar as 
questões sanitárias, ambientais e sócio-
econômicas dos territórios envolvidos neste 
tipo de serviço dentro do município de Vitória-
ES, buscando informações sobre a situação 
de saúde da população no município, capaz 
de desvendar e atualizar a realidade local. 
Tem ainda a pretensão produzir informações 
imprescindíveis para a definição da política 
pública municipal e para a tomada de decisões 
de investimentos.  
 
Atividades como essa, desenvolvida de acordo 
com os princípios éticos e com 
responsabilidade social, resultam em 
benefícios para todos os envolvidos 
(MENDES, 1996).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O particular modo de apropriação de 
sociedades como Vitória, evidencia-se hoje, 
nos conflitos ou problemas relacionais 
emergentes, comuns a toda humanidade. 
Problemas estes que em sua maioria 
constituem risco à saúde da população. Por 
isso a saúde da população sofre os efeitos dos 
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desequilíbrios e desigualdades, refletidos nos 
perfis epidemiológicos. 
 
Devido a estes problemas e às peculiaridades 
do município de Vitória, como seu 
desenvolvimento tardio e acelerado que 
favoreceu uma infra-estrutura muitas vezes 
deficiente, além das desigualdades sociais 
existentes no município, a atuação da 
Vigilância Ambiental em Saúde tem um vasto 
campo de atuação. 
 
Á medida em que se procurou compreender 
como funciona a Vigilância Ambiental em 
Saúde (VAS) no Município de Vitória-ES foi 
feita uma análise crítica dos documentos 
disponibilizados pela Secretaria de Saúde e 
durante as entrevistas foi confirmado, 
principalmente pelo Diretor do Centro de 
Controle de Zoonozes de Vitória de que 
maneira este trabalho se processa. 
 
Pode-se perceber que este campo que conta 
com ações preventivas e/ou corretivas 
encontra-se deficiente uma vez que a atuação 
da Vigilância Ambiental foca-se, em sua 
maioria no controle da dengue e acaba 
esquecendo de outros campos deficitários 
como coletar dados referentes aos agravos à 
população que podem servir de subsídios para 
melhoria das ações da Vigilância ambiental 
em Saúde. 
 
Foi verificado que dentro do processo de 
trabalho da Vigilância Ambiental em Saúde 
destaca-se a atuação do Agente de Saúde 
Ambiental. Este profissional é geralmente uma 
pessoa que conhece a realidade do local em 
que atua e sabe que a sua principal ação é 
trabalhar na prevenção, orientação da 
população quanto à importância de se 
preservar um ambiente limpo e prevenir 
doenças provocadas por fatores ambientais. 
 
Como se pode perceber em observação feita 
no território da Unidade de Saúde da Praia do 
Suá locais onde o meio ambiente natural foi 
substituído por um meio urbano são locais 
mais propícios a riscos ambientais 
condicionantes de doenças e agravos à saúde 
humana e como o município de Vitória é 
essencialmente urbano esses riscos foram 
facilmente observados. 
 
Com isso, é fácil perceber que a atuação da 
VAS pode trazer significativas melhorias para 
o município de Vitória com relação à Saúde e 
integrar a percepção dos Agentes às ações da 
Vigilância Ambiental pode ser fundamental 
para que se tenham impactos positivos na 

situação de Saúde da população do município 
de Vitória. 
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados mostraram que é necessária a 
adoção de políticas públicas integradoras 
entre saúde, educação, meio ambiente e 
saneamento, voltadas para a conscientização 
do cidadão quanto à sua atuação como co-
responsável do processo da melhoria de sua 
condição sanitária.  
 
Respeitar o setor saúde como promotor do 
processo e recolocar a saúde ambiental como 
o objeto agregador das ações no nível local é 
um desafio que o município ainda deve 
alcançar.  
 
Quanto às ações sobre o meio, as equipes 
ainda necessitam de formação específica. 
Mesmo assim, percebe-se que existe uma 
grande demanda da população para que as 
ações de Vigilância Ambiental em Saúde 
possam se voltar para o cuidado com a água, 
lixo, saneamento, entre outros. 
 
É necessário também um mapeamento 
ambiental de riscos a saúde e deve existir 
também convergência entre a sociedade, os 
vários setores envolvidos na causa e a 
sustentabilidade, envolvendo assim os 
elementos de convergência que são a 
participação social, intersetorialidade e o 
desenvolvimento sustentável. Uma vez que as 
questões ambientais são urgentes e 
complexas quando consideradas um problema 
de Saúde Pública.   
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