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1) INTRODUÇÃO 

Como afirmam Freitas e Porto (2006) a 

necessidade de integração das políticas de 

saúde e ambiente exige rever a noção de 

desenvolvimento fortemente atrelado ao 

crescimento econômico e transformá-lo na 

direção de um mundo “(...) ambientalmente 

sustentável e socialmente justo, nos 

diversos níveis, do local ao global entre 

regiões e países” (p. 113).  

A relação entre saneamento e saúde, não 

só foi uma das principais precursoras deste 

entendimento, como atualmente ainda 

reside no cerne da discussão sobre saúde 

e meio ambiente (HELLER, 1998).  

No Brasil o setor saúde tem sido chamado 

a participar mais ativamente desse debate, 

como destacam Barcellos e Quitério 

(2006). A saúde ambiental, ao ser 

institucionalizada dentro do Sistema Único 

de Saúde – SUS, tem sido tratada no 

âmbito da Vigilância em Saúde, não 

afetando as formulações da Atenção nem 

da Promoção da Saúde. 

A partir da Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), o SUS preconiza a 

participação da sociedade na deliberação 

das politicas de saúde nas três esferas de 

governo.  

O Conselho Municipal de Saúde tem sua 

composição, organização interna, normas 

de funcionamento e atribuições 

determinadas pela Lei Municipal nº 

6.606/06 e pelo Decreto nº 12.325, de 29 

de junho de 2006. De acordo com a Lei nº 

6.606/06, o Conselho Municipal de Saúde é 

composto de forma paritária por dezesseis 

membros titulares, e igual número de 

membros suplentes (VITORIA, 2010). 

 

 

 

2) OBJETIVO 

Analisar a percepção dos usuários dos 

serviços municipais de saúde, sobre o 

processo de incorporação da temática 

ambiental. 

 

3) METODOLOGIA 

Os métodos usados foram revisão 

bibliográfica, pesquisa em documentos da 

SEMUS (Secretaria de Saúde de Vitória) e 



entrevistas com os representantes dos 

usuários no Conselho Municipal de Saúde. 

A pesquisa utilizou de uma abordagem 

quali–quantitativa que possibilitou a análise 

dos indicadores de processo e de resultado 

que estejam relacionados aos problemas 

ambientais impactantes sobre a saúde da 

população.  

 

4) RESULTADOS  

A questão ambiental, de um modo geral, 

parece provocar pequeno impacto na 

discussão dos usuários do serviço de 

saúde acerca das formulações de políticas 

no Município de Vitória-ES. Ela é vista 

como uma questão que não pertence 

diretamente à secretaria municipal de 

saúde e sim aos outros setores. Percebe-

se facilmente também, a pouca informação 

de alguns entrevistados em relação aos 

problemas ambientais e suas 

consequências sobre a saúde. No entanto, 

os mesmos identificaram a importância de 

se ter um meio ambiente saudável, e isso 

se reflete na saúde. 

Segundo Buss (2000) a nova concepção 

de saúde importa uma visão afirmativa, que 

a identifica com bem-estar e qualidade de 

vida, e não simplesmente com ausência de 

doença, portanto proporcionar saúde 

significa, além de evitar doenças e 

prolongar a vida, assegurar meios e 

situações que ampliem a qualidade da 

vida. 
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