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RESUMO 

Neste artigo pretende-se apresentar a proposta do Projeto Tenda da Saúde que 
utilizou dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) para levantar 
o perfil epidemiológico e as condições do ambiente de uma das áreas cobertas 
pelo Programa Saúde da Família em Uberlânda, o núcleo Morumbi. Este projeto 
foi elaborado pelo Instituto Pró Cidade Futura, em parceria com a Universidade 
Federal de Uberlândia, através Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 
Estudantis (PROEX) e do Laboratório Geografia Médica e está sendo realizado na 
periferia urbana de Uberlândia, focalizando a região do núcleo Morumbi área 
coberta pelo Programa Saúde da Família, nas comunidades Joana Darc, 
Celebridade, Dom Almir, Zaire Rezende e São Francisco. As atividades do projeto 
visam construir espaços de diálogo com os moradores sobre como promover a 
saúde, tendo em vista o alto índice de doenças infecto-parasitárias e nutricionais 
nas crianças, a baixa escolaridade dos chefes de família, a saúde ambiental 
prejudicada pelo acúmulo do lixo nos terrenos baldios e quintais das casas. 
Espera-se que ao final do projeto, por meio de ações educativas e participativas, a 
população assuma um maior cuidado com sua saúde e do outro e que se articule 
em movimento social – com a criação de Comissões Populares de Saúde 
Ambiental - para lutarem por melhores condições de saúde e de existência.  
Palavras-chave: Tenda da Saúde, Programa Saúde da Família, Saúde Ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

O Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica está priorizando a estratégia do 
Programa Saúde da Família que tem como principal desafio promover a reorientação das 
práticas e ações de saúde de forma integral e contínua, levando-as para mais perto da 
família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, incorporando e 
reafirmando os princípios básicos do SUS - universalização, descentralização, integralidade 
e participação da comunidade - mediante o cadastramento e a vinculação dos usuários. 

O Programa Saúde da Família foi proposto em 1994 como uma estratégia de reorientação 
do modelo assistencial, baseada no trabalho de equipes multiprofissionais em Unidades 
Básicas de Saúde da Família (UBSF’s). Estas equipes são responsáveis pelo 
acompanhamento de uma população adscrita, localizada em uma área delimitada, através 
de ações de promoção à saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos 
mais freqüentes. 

O projeto Tenda da Saúde apresenta como foco principal diretrizes que são defendidas pelo 
Programa Saúde da Família e busca desenvolver ações de promoção à saúde e têm como 
objetivos desenvolver e criar ações de educação em saúde e educação ambiental que 
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atendam as necessidades da população, visando à promoção da saúde, do bem estar e da 
qualidade de vida. As atividades do projeto devem ser transversais, integradas e 
intersetoriais, envolvendo docente e estudantes de vários departamentos da Universidade 
Federal de Uberlândia para atividades de extensão com as comunidades carentes bem 
como promover uma cultura participativa favorecedora de ambientes saudáveis além de 
estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento 
integral das ações de Promoção à Saúde. Na perspectiva de que a promoção da saúde 
permite que as pessoas adquiram maior controle sobre sua própria qualidade de vida. 
Através da adoção de hábitos saudáveis não só os indivíduos, mas também suas famílias e 
comunidades se apoderam de um bem aplicável à vida cotidiana. 

Entendemos que a saúde é produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a 
qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, e de habitação 
e saneamento; boas condições de trabalho; oportunidades de educação ao longo de toda a 
vida; ambiente físico limpo; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de vida 
responsável; e um espectro adequado de cuidados de saúde. 

A proteção e a promoção da saúde humana, a preservação do meio ambiente e a 
continuidade a caminho da sustentabilidade são aqui sugeridos como pressupostos 
nucleadores dessa ação comunitária do Projeto Tenda da Saúde para a formulação de uma 
agenda comum em saúde ambiental, para que sirva como eixo integrador e articulador da 
ação dos setores envolvidos. 

Através da Comissão de Saúde do Movimento Cidade Futura, em parceria com diversos 
departamentos da Universidade Federal de Uberlândia, Secretaria Municipal de Saúde e 
demais parceiros, o projeto promoverá atividades voltadas ao coletivo de indivíduos e ao 
ambiente dos habitantes das comunidades mais carente de Uberlândia, compreendendo 
essas comunidade em seus aspectos físico, social, político, econômico e cultural, oferecendo 
informações e capacitação as lideranças locais  para que participem efetivamente da 
promoção de condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde e do reforço do 
empoderamento da capacidade dos indivíduos e das comunidades em construir seu futuro 
com qualidade de vida. 

A construção de uma pedagogia de promoção da saúde ambiental necessita da construção 
de instrumentos e ações que não captem apenas o risco (os agentes e a dinâmica), a 
exposição (os agentes e os susceptíveis) e os agravos (clínicos e adversos), mas também os 
protagonistas que ativamente preservam e os que reconstruam, de forma criativa, o espaço 
socioambiental. 

Nesta perspectiva ambientalista, a concepção deste projeto buscou-se caracterizar a 
compreensão de Promoção da Saúde que vem se construindo ao longo deste processo de 
estruturação do Sistema Único de Saúde no Brasil, desde a década de 90, considerando três 
pontos principais: 

1) Promoção da Saúde como paradigma inovador na Saúde Pública, como referência 
mais abrangente da Reforma Sanitária. Reorientadora de práticas, capaz de designar novos 
fatores determinantes do processo saúde doença, sinalizando a saúde como movimento 
social; 

2) Compreensão da Saúde como processo de produção social; consideração de 
necessidades sociais referidas historicamente. Idéia que transborda as mensurações 
biológicas em direção às pactuações sociais e intersubjetivas. Ênfase na participação - 
envolvimento dos indivíduos; e intersetorialidade - envolvimento de instituições; 

3) Saúde deixa de ser finalidade ou estado de ser alcançado para tornar-se 
possibilidade dos sujeitos e suas escolhas. Desenvolver o potencial humano, a cidadania 
como conceito chave. 

Dessa forma, entendemos que a Promoção da Saúde acontece através do estímulo à 
utilização das habilidades e conhecimentos das pessoas, a adoção de estilo de vida 
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saudável, a mudança de comportamento, o lazer, e a prática de atividade física e da 
participação social nas políticas públicas de saúde, meio ambiente e educação. A Promoção 
da Saúde é definida como um processo de capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria de sua saúde e qualidade de vida. Entende-se a saúde como um direito humano 
fundamental, que deve valer de maneira eqüitativa para todos os cidadãos. 

A Promoção da Saúde propõe a construção de uma sociedade saudável: aquela em que 
todos os cidadãos têm igual acesso aos recursos que constituem a qualidade de vida: 
educação, habitação e meio ambiente adequado, emprego e renda, informação, lazer e 
cultura, saneamento, alimentação, segurança, participação social e serviços de saúde 

Para confecção deste artigo utilizaram-se dados referentes à população cadastrada no 
núcleo Morumbi, condições do ambiente em relação ao abastecimento de água, tipo de 
casa, destino de fezes, urina e lixo. Em relação às informações coletadas fizemos uma 
análise utilizando indicadores do ano de 2008 coletados no Sistema de Informação da 
Atenção Básica (SIAB), o que nos possibilitou conhecer as condições de infraestrutura 
mínima e os agravos à saúde referidas no núcleo Morumbi uma das áreas cobertas pelo 
PSF no município de Uberlândia, Minas Gerais. Esse sistema trata da coleta das 
informações referentes a atenção básica no Brasil. Reunindo as informações coletadas 
pelos Agentes Comunitários de Saúde(ACS) e pelas equipes do Programa de Saúde da 
Família (PSF). Essas informações baseiam-se no cadastro das famílias acompanhadas e 
incluem dados demográficos, sócio-econômicos, ambientais e culturais, além dos relativos à 
morbidade e à mortalidade. 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por movimentos que reivindicavam mudanças 
nas políticas de saúde no Brasil focalizando as discussões em questões como extensão de 
cobertura dos serviços, reconhecimento do direito à saúde e a responsabilidade da 
sociedade em garantir os cuidados básicos. A Constituição Federal, em 1988, estabeleceu 
as bases técnicas e jurídicas para a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo 
princípio básico é a atenção à saúde enquanto direito de cidadania, com universalidade de 
acesso a todos os níveis do sistema. 

Os anos 90 do século XX foram marcados por crise econômica e fiscal no país, e pela busca 
de alternativas que possibilitassem a superação dos limites dos modelos de saúde vigentes. 
Pensando nas mudanças necessárias foram implantados programas, ações regulatórias e 
novas modalidades de alocações de recursos, tendo como objetivo aumentar o nível de 
equidade e eficácia do SUS. Neste contexto são implantados o Programa de Agentes 
Comunitários (PACS) em 1991, e o Programa Saúde da Família (PSF), em 1994. De acordo 
com VIANA e DAL POZ (1998) considera-se que as mudanças no modelo assistencial 
operadas dentro do SUS, por conta de dois novos programas estão provocando alterações 
tanto nas modalidades de alocação de recursos e formas de remuneração das ações de 
saúde, quanto na forma de organização dos serviços. Dessa forma, o PSF representa uma 
estratégia de reforma incremental do sistema de saúde no Brasil, tendo em vista que o 
programa aponta para mudanças importantes na forma de remuneração das ações de 
saúde (superação da exclusividade do pagamento por procedimentos), nas formas de 
organização dos serviços e nas práticas assistenciais no plano local, e, portanto, no 
processo de descentralização. 

O atendimento é prestado pelos profissionais das equipes de saúde da família (médicos, 
enfermeiros, psicólogos, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, 
dentistas e auxiliares de consultório dentário) na unidade de saúde ou nos domicílios. Essa 
equipe e a população acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a 
identificação, o atendimento e o acompanhamento dos agravos à saúde dos indivíduos e 
famílias na comunidade. 

O planejamento com base nos critérios epidemiológicos e sociais é a base para o 
desenvolvimento das ações no Programa Saúde da Família. O desafio atual é efetivamente 
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consolidar a Saúde da Família como a porta de entrada prioritária do SUS, que mediante a 
conversão da rede básica deverá organizar todo o sistema a partir destes serviços, com 
intuito de resolver, ainda na atenção básica, cerca de 80% dos problemas de saúde mais 
prevalentes na população. 

O processo de territorialização é visto como uma etapa da implantação do PACS e PSF. As 
equipes devem definir a priori a população a ser atendida, o que é colocado, inclusive, como 
requisito para o financiamento do programa pelo Ministério da Saúde. Este processo implica 
no cadastramento e “adscrição” de uma população a ser atendida por cada agente e Equipe 
de Saúde da Família. Segundo Pereira e Barcelos (2006, p.55) a leitura dos documentos 
legais sobre o PSF permite que se identifiquem alguns requisitos importantes para a 
delimitação das áreas e micro áreas nesse Programa: 

1. A área deve conter um valor máximo de população de modo a permitir um atendimento às 
suas demandas de saúde (um agente de saúde deve ser responsável por no máximo 150 
famílias ou 750 pessoas); 

2. O agente deve ser um morador da sua micro área de atuação há pelo menos dois anos. 

3. A área deve delimitar comunidades, preferencialmente aquelas mais organizadas, que 
participem do controle social das ações e serviços de saúde em diversos fóruns como as 
conferências e conselhos de saúde; 

4. A área deve conter uma população mais ou menos homogênea do ponto de vista 
socioeconômico e epidemiológico, caracterizando “áreas homogêneas de risco”; 

5. A área deve conter uma unidade básica de saúde (UBS) que será a sede da ESF e local 
de atendimento da população “adscrita”; 

6. Os limites da área devem considerar barreiras físicas e vias de acesso e transporte da 
população às unidades de saúde.  

O Ministério da Saúde adota o princípio do território para área de abrangência das Unidades 
de Saúde, no entanto autores como Czeresnia e Ribeiro (2000) propõem o uso do espaço 
enquanto categoria de análise para a compreensão da ocorrência e da distribuição das 
doenças na coletividade. Santos, 2004 menciona que o espaço é formado por um conjunto 
indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações não considerados 
isoladamente e que considerar o espaço como esse conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações, nos permite, a um só tempo, trabalhar o resultado conjunto 
dessa interação, como processo e como resultado a partir de categorias susceptíveis de um 
tratamento analítico e que através de suas características próprias, dê conta da 
multiplicidade e da diversidade de situações e processos. 

O espaço do município representa a escala local na qual é exercido o poder de decisão 
sobre a política de saúde no processo de descentralização. Segundo Mendes (1999) nesse 
território, as práticas de saúde avançam para a integração das ações de atenção, promoção 
e prevenção, de forma que as intervenções sobre os problemas sejam também sobre as 
condições de vida das populações. A organização desses serviços segue os princípios da 
regionalização e hierarquização, delimitando uma base territorial formada por agregações 
sucessivas como a área de atuação dos agentes de saúde, da equipe de saúde da família e 
a área de abrangência de postos de saúde. 

A CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM UBERLÂNDIA 

Em Junho de 2003, elaborou-se uma reorientação do modelo de assistência à saúde em 
Uberlândia, definido pela implantação do Programa Saúde da Família, com o qual se criou 
uma planilha de critérios de análise para escolha das áreas a serem objetos de intervenção 
do programa. Levou-se em consideração o bairro e a população existente em 2001, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), além de critérios 
sócio-econômicos, acessibilidade à unidade e indicadores de atenção básica tais como óbito 
infantil, óbito total, peso ao nascer, gravidez na adolescência e doenças cardiovasculares. 
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Além disso, foi realizado o levantamento da necessidade de recursos humanos, 
equipamentos e infra-estruturar para o funcionamento das Unidades.  

Em setembro de 2003, foi implantado o PSF em Uberlândia sendo o processo de 
implementação desse programa realizado pela equipe da Divisão de Gestão de Trabalho do 
SUS (DGTS) da Secretaria Municipal de Saúde, composta por Médico, Psicólogos, 
Assistente Social e Enfermeiro. Esta mesma equipe coordenou o processo de seleção, 
treinamento introdutório, capacitação continuada, com apoio e monitoramento às Equipes de 
Saúde da Família em Recursos Humanos - organização do serviço e avaliação de 
desempenho (Uberlândia, 2004). 

O referido Programa aparece como uma alternativa de reorganização do modelo vigente 
sintonizada com os princípios do SUS, com novas práticas de atenção à saúde e onde o 
atendimento clínico e a promoção em saúde devem acontecer paralelamente, devendo 
atender princípios de vínculo, compromisso e uma abordagem humanizada à população 
"adscrita". Para que realmente ocorra a promoção em saúde, é importante reorientar o 
modelo assistencial, ocasionando uma nova dinâmica de atuação e de relacionamento entre 
os serviços de saúde e a população.  

É necessário que a equipe da Saúde da Família conheça a realidade da população que 
atende organizações familiares e comunitárias, desenvolvendo um processo de 
planejamento a partir desta realidade, possibilitando, assim, ações compatíveis com as 
necessidades da comunidade. Os instrumentos utilizados para obter os conhecimentos da 
comunidade atendida pelo Programa Saúde da Família em Uberlândia foram os seguintes: 
Cadastramento das famílias; Oficinas de territorialização; Reconhecimento do território; 
Visitas domiciliares; Análise dos indicadores de mortalidade e morbidade; Obtenção de 
informações com informantes chaves da comunidade. 

O conhecimento do espaço de atuação de cada equipe de Saúde da Família é um passo 
importante para a caracterização da área a ser atendida, representando muito além de uma 
superfície, caracterizando um espaço político e social que expressa as condições e hábitos 
de vida da população. Esta prática permite identificar os equipamentos sociais e as 
situações que interferem no dia a dia da comunidade local. As observações do espaço de 
cada equipe possibilitaram verificar os aspectos físicos do local, a localização dos 
equipamentos sociais, áreas com acúmulo de lixo, córregos e outros aspectos visíveis que 
indicassem as diferentes condições de vida dos residentes da área.  

Quando o município se estruturou em 2003 para a implantação do PSF a previsão inicial era 
atender, segundo estimativa, 105.540 pessoas agrupadas em 28.524 famílias. No final do 
ano de 2004, o cadastro de pessoas no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
apontava para uma cobertura de 36.551 famílias, com 133.168 pessoas, ultrapassando a 
previsão inicial. Já no ano de 2008 o mesmo sistema registrou 180.578 pessoas 
cadastradas no Programa Saúde da Família no município de Uberlândia deste total 88.557 
são do gênero masculino e 92.021 são do gênero feminino. 

A população atendida pelo PSF, em maio de 2009, está distribuída em 24 bairros da cidade 
e nos quatro distritos da zona rural: Cruzeiro dos Peixotos, Martinésia, Miraporanga e 
Tapuirama. Na zona urbana, são atendidos os seguintes bairros: Aclimação, Alvorada, 
Buritis, Carajás, Dom Almir, Joana D’arc, Granada, Ipanema, Jardim Canaã, Jardim das 
Palmeiras, Jardim Holanda, Lagoinha, Laranjeiras, Mansões Aeroporto, Mansour, Maravilha, 
Morada Nova, Morumbi, Santa Luzia, São Lucas, São Jorge, São José, Shopping Park e 
Taiaman. Verifica-se um total de 41 equipes distribuídas em cinco núcleos: núcleo Luizote, 
com quatro equipes, Planalto com oito Equipes de Saúde da Família, núcleo Morumbi, 
nossa área de estudo, possui 10 equipes, núcleo Pampulha o maior de todos com 16 
Equipes de Saúde da Família, núcleo Roosevelt com duas equipes, além de uma equipe na 
zona rural (Uberlândia, maio/2009) (CONFORME MAPA I.) 
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NÚCLEO MORUMBI: CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJETO TENDA DA SAÚDE 

Desde a década de 70, a cidade de Uberlândia tem passado por um acelerado processo de 
crescimento populacional e expansão horizontal resultante da acentuação dos fluxos 
migratórios promovidos pela integração da cidade ao circuito econômico nacional. Tal fato 
pode ser evidenciado pela intensificação da periferia de população de baixa renda, 
caracterizada pela precariedade dos serviços públicos, por falta de equipamentos e infra-
estrutura urbana à qual parte de seus moradores fica submetida.  

Muitos bairros periféricos foram sendo criados com a finalidade precípua de assentar a 
população de baixa renda, como é o caso dos bairros Dom Almir e Joana D’Arc. Tais áreas 
estão localizadas no Setor Leste da cidade, divisão estabelecida pela Prefeitura Municipal 
de Uberlândia em 1996, não apresentando áreas de lazer, praças ou áreas verdes, sendo 
marcante o processo de auto-construção. Seu conteúdo social possui baixa renda, 
normalmente abaixo de um salário mínimo, estando muitos de seus moradores 
desempregados. Grande parte é oriunda de outros municípios de Minas Gerais, do estado 
de São Paulo e de estados da região Nordeste e não concluíram o Ensino Fundamental. 

Até 1980 o setor Leste da cidade área onde se encontra o bairro Dom Almir e o setor Joana 
D’arc possuía um conteúdo social diversificado, mas as favelas ainda não faziam parte de 
seu universo. Mas, a partir de 1990, começa-se a sentir uma forte pressão de populares a 
procura de uma habitação, eclodindo com a invasão e a constituição da favela Dom Almir, 
inicialmente com 80 famílias. Em 1991, tal assentamento passa a se organizar como bairro 
“(...) a partir do projeto de Desfavelamento e Urbanização de Favelas, elaborado pelo Poder 
Público Municipal (...) dando origem ao bairro com o mesmo nome.” (RAMIRES, SANTOS, 
2001, p.58). O setor do Joana D’Arc originou-se a partir de uma posterior invasão, em 1997, 
que se iniciou num espaço vazio, próximo à penitenciária da cidade. 

O PSF foi implantado nessa região a partir do ano de 2003 e conta com 10 equipes para 
atender a uma população cadastrada de 45.851 habitantes (CONFORME GRÁFICO 1). 
Sendo que a maioria dessa população está na fase adulta necessitando de políticas 
públicas que atendam a essa parcela da população, tais como políticas de geração de 
renda, emprego, inclusão social e econômica já que em pesquisa realizada por Ramires e 
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Santos, em 2001 comprovou-se que a maioria da população tem rendimento mensal de até 
dois salários mínimos, que existe alto índice de desemprego e que a escolaridade da 
população da área do núcleo Morumbi é baixa. 

 

Gráfico 1 – Núcleo Morumbi : Faixa Etária da população, 2008. 
Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 2009. 

Org: MELO, C. A. S. M. de. ; VIEIRA, P. H. S. M. 
 

NÚCLEO MORUMBI: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CONDIÇÕES DO AMBIENTE 

Com a divisão do atendimento do Programa Saúde da Família em três núcleos na época da 
implantação em 2003, sendo somados mais dois núcleos a esses, o núcleo Luizote em 2006 
e o núcleo Roosevelt em 2008, o núcleo Morumbi foi dividido em 10 equipes cada uma 
composta por uma equipe mínima: médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem e agente 
comunitário de saúde, junto à equipe mínima existe também assistência de Psicólogos, 
Assistente Social e do serviço de Odontologia. Cada uma dessas equipes conta com uma 
Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) para atendimento de sua população adscrita. 
Com exceção das equipes Ipanema I e Ipanema II que ocupam o mesmo espaço físico 
(CONFORME MAPA 2). 

Essas UBSF atendem a população da área delimitada pela equipe de implantação do 
Programa Saúde da Família em Uberlândia em 2003.  Cada equipe de acordo com sua área 
de abrangência está subdividida em cerca de quatro a seis microáreas onde cada Agente 
Comunitário de Saúde - ACS é responsável por acompanhar cerca de 150 famílias 
cadastradas.  

O atendimento nas UBSF`s é ofertado de segunda à sexta-feira de 7:00 às 11:00 horas e de 
13:00 às 17:00 horas, portanto funcionando apenas em horário comercial. O esquema de 
atendimento é praticamente o mesmo em todas as unidades do núcleo Pampulha conforme 
demonstrado no quadro 1. 

De acordo com a coordenadora de uma dessas unidades, PSF Joana D’arc, o critério para 
instalação e funcionamento do PSF em Uberlândia tem como principal parâmetro as 
condições socioeconômicas, ou seja, a instalação de uma unidade de PSF está diretamente 
vinculada às condições financeiras apresentadas por determinadas comunidades.  A área 
do núcleo Morumbi conta com o serviço desde setembro de 2003, à população deste núcleo 
é de aproximadamente 45 mil habitantes (Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, 
2009), que se mostra relativamente homogênea do ponto de vista socioeconômico.  

Quadro 1: Programa Saúde da Família - Núcleo Morumbi: organização do atendimento nas 
UBSF`s , em maio de 2009* 

Turno Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda livre 
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livre livre livre livre 

Tarde Pré-natal Puericultura Diabetes ou 

Hipertensos 

Visita 
domiciliar 

Resultados de 
exames ou estudos 
em grupo 

Fonte: pesquisa direta 
Org: Rodrigues, M.J. 
 
* A organização do atendimento pode variar um pouco em função da necessidade de cada 
PSF, no Joana D’arc, por exemplo na sexta-feira à tarde faz-se o atendimento de Pré-natal 
ou Puericultura em função da grande demanda para essas áreas. 

De acordo com as informações coletadas com a coordenadora da UBSF Joana D’arc existe 
uma grande variedade de serviços oferecidos por essa unidade e pela outras do núcleo 
Morumbi sendo os principais: vacinação, visitas domiciliares, consultas médicas e de 
enfermagem, acompanhamento concentrado nas prioridades de atendimento e grupos 
operativos diversos como orientação a diabéticos, hipertensos, consultas a portadores de 
tuberculose e hanseníase. O atendimento do PSF no município de Uberlândia tem como 
prioridades crianças menores de cinco anos, com enfoque maior nas de até dois anos, as 
gestantes, os portadores de diabetes, hipertensão, tuberculose e hanseníase, somada a 
possíveis crises patológicas com grande número de incidência.  

O gráfico 2 evidencia as doenças referidas pela população coberta pelo PSF no Núcleo 
Morumbi. 

 

Gráfico 2 – Núcleo Morumbi : Doenças Referidas, 2008 
Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 2009 

Org: MELO, C. A. S. M. de. ; VIEIRA, P. H. S. M. 
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A análise desse gráfico nos permite concluir que as doenças referidas mais freqüentes são: 
Epilepsia com 170 casos registrados em 2008, equivalendo a 3,8% das doenças referidas; 
doença de Chagas com 257 casos esse total corresponde a 5,8% das doenças referidas; 
alcoolismo com 683 casos registrados correspondendo a 14% das doenças referidas; já a 
população com diabetes soma 826 casos em 2008 chegando a 18,7% das doenças 
referidas e a informação mais preocupante é em relação a hipertensão arterial que registrou 
3.923 casos somando 88,7% das doenças referidas chegando a quase 9% da população 
cadastrada do núcleo Morumbi. Essa doença será um dos principais focos do projeto Tenda 
da Saúde que abordará ações de aferição e orientação sobre os seus perigos.  

Nos gráficos 3 e 4 verificam-se as condições de abastecimento de água e tratamento no 
domicílio nas áreas cobertas pelo Programa Saúde da Família no núcleo Morumbi no ano de 
2008. As informações do gráfico 3 nos permite considerar que cerca de 93% da população 
do núcleo Morumbi, cerca de 11 mil residências utilizada água do sistema público de 
abastecimento. Mas em cerca de 140 residências a coleta de água ocorre em poços ou 
nascentes e quase 6% (708 residências) utilizam outro tipo de situação para conseguir 
água, podendo receber água de caminhão pipa, por exemplo. Esse fato nos causa 
preocupação já que o gráfico 4 evidencia que dentro do domicílio cerca 15% da população e 
isso equivale a 1.817 residências não faz nenhum tipo de tratamento da água no domicílio. 
Podendo essa população estar exposta a algum tipo de doença de vinculação hídrica. 

 

Gráfico 3 - Núcleo Morumbi: Abastecimento de água  
no domicílio, 2008 
Fonte: SIAB, 2009 
Org: MELO, C. A. S. M. de. ; VIEIRA, P. H. S. M. 

 

Para Nascimento, 2009 através da água, muitas doenças podem ser transmitidas ao 
homem. São as chamadas doenças de vinculação hídrica, em que a água serve como meio 
de transporte de agentes patogênicos eliminados pelo homem através dos dejetos, ou de 
poluentes químicos presentes nos esgotos industriais ou em outros resíduos. Entre as 
doenças transmitidas pela água, ao homem, por agentes biológicos, destacam-se: Doenças 
veiculadas por ingestão de água contaminada: Febre tifóide; Febre paratifóide; Disenteria 
bacilar; Disenteria amebiana; Enteroinfecções em geral; Cólera; Hepatite infecciosa; 
Poliomielite; Giárdias. Doenças veiculadas pelo contato com a pele ou com as mucosas: 
Esquistossomose; Infecções dos olhos, ouvidos, nariz e garganta; Doenças de pele, entre 
outras. 

Em relação ao destino de fezes e urina o gráfico 5 traz informações importantes, nele 
podemos observar que o sistema de esgoto da Prefeitura Municipal de Uberlândia chega a 
87% da população do núcleo Morumbi, ou seja 10.631 residências. Mas 1.564 residências 
ou seja, 12,8% da população do núcleo Morumbi não destina fezes e urina ao sistema de 
esgoto e sim a fossa isso pode ser um fato preocupante já que a fossa se não for bem 
projetada poderá contaminar o solo. Situação que deve ser repensada e vista como uma 
necessidade de mudança para melhorar as condições de saneamento. Já que para 

 

Gráfico 4 - Núcleo Morumbi: Tratamento da água 
no domicílio, 2008 
Fonte: SIAB, 2009 
Org: MELO, C. A. S. M. de. ; VIEIRA, P. H. S. M. 
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Nascimento, 2009 o saneamento deve ser visto como um conjunto de medidas visando 
preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade de prevenir 
doenças e promover a saúde que constitui um dos mais importantes meios de prevenção de 
doenças. A questão da coleta do lixo também deve ser mensurada e no núcleo Morumbi 
cerca de 97,2% das residências recebe coleta de lixo do sistema público, no entanto é 
visível a quantidade de lixo nas ruas demonstrando uma falta de consciência da população 
em relação a maneira correta de destinar lixo já que o caminhão de coleta passa três vezes 
por semana. 

 

Gráfico 5 - Núcleo Morumbi: Destino das Fezes e 
Urina, 2008 
Fonte: SIAB, 2009 
Org: MELO, C. A. S. M. de. ; VIEIRA, P. H. S. M. 

São muitas doenças que podem proliferar devido à carência de medidas de saneamento. A 
não disponibilidade de água de boa qualidade, a má disposição dos dejetos, um inadequado 
destino do lixo, ou um ambiente poluído são fatores que contribuem para uma maior 
incidência de doenças. Estão entre as principais atividades do saneamento: abastecimento 
de água; afastamento dos dejetos (sistemas de esgoto); Coleta, remoção e destinação final 
dos resíduos sólidos (lixo); Drenagem de águas pluviais; Controle da poluição ambiental; 
Saneamento da habitação, dos locais de trabalho e de recreação. As fotos 1 e 2 evidenciam 
as condições do ambiente da região do núcleo Morumbi. 

 

 

 

Muitos microrganismos patogênicos são eliminados com os 
dejetos humanos. Ainda de acordo com Nascimento, 2009, a má disposição dos dejetos 
pode provocar o contato do homem com os mesmos, ocasionando a transmissão de 
doenças. Algumas formas de contato: Através da água contaminada com matéria fecal – por 
ingestão; contato com a pele; preparação de alimentos; por meio de mãos sujas; através de 
insetos, principalmente as moscas, que pousam na sujeira e levam impurezas para os 
alimentos; pelo contato com o solo, que recebeu dejetos. 

Gráfico 6 - Núcleo Morumbi: Destino do lixo 
doméstico, 2008 
Fonte: SIAB, 2009 
Org: MELO, C. A. S. M. de. ; VIEIRA, P. H. S. M. 

 

 Foto 1: Condições do ambiente  

 Fonte: SANTOS, R. M., 2009 

 Foto 2: Fossa sanitária 
 Fonte: SANTOS, R. M., 2009 
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Em relação aos resíduos sólidos, ou seja, ao lixo que é considerado  como todo e qualquer 
tipo de resíduo sólido produzido e descartado pela atividade humana doméstica, social e 
industrial. Tendo a composição bem variada, o lixo pode conter agentes biológicos 
patogênicos ou resíduos químicos tóxicos, os quais podem alcançar o homem, por via direta 
ou indireta, prejudicando a saúde. 

Os resíduos sólidos favorecem a proliferação de mosquitos, moscas, baratas e ratos. Estes 
animais são responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças tais como: febre tifóide, 
salmoneloses, disenterias e outras infecções; através de moscas e baratas, filariose, 
malária, dengue e febre amarela, por meio de mosquitos; leptospirose, triquinose, 
salmonelose, certas verminoses e outras transmitidas por roedores. O controle desses 
animais está muito associado à higiene do ambiente, destacando-se o acondicionamento, 
coleta e destino final dos resíduos sólidos. O lixo pode causar a poluição do meio ambiente, 
com conseqüências maléficas para o homem, dos seguintes modos: Poluição do solo, 
podendo, a partir daí, causar a poluição de águas superficiais ou subterrâneas; Poluição da 
água, a partir do solo, ou como conseqüência do lançamento direto de resíduos sólidos nos 
recursos hídricos, justificando a preocupação do Projeto Tenda da Saúde com as questões 
ligadas à saúde ambiental das populações da região do Núcleo Morumbi em Uberlândia, 
Minas Gerais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a coordenadora de uma das unidades do Núcleo Morumbi a população 
atendida apresenta demanda que fogem a possibilidade intervenção da equipe do PSF, 
necessitando ações e políticas de geração de renda, em assistências sociais, educacionais 
entre outras.  

O espaço de implantação das UBSF’s pode ser caracterizado como um território político-
operativo, onde o planejamento de intervenção está relacionado a registros demográficos e 
econômicos, no qual a relação população-serviço se dá basicamente em uma única 
instância, na qual a intervenção relaciona-se as patologias físicas e eventualmente 
psicológicas da comunidade adscrita para cada equipe no núcleo Morumbi. 

Considerando que o conceito de saúde pode ser entendido como bem estar, é possível 
identificar que no modelo de saúde deve ser considerado alguns parâmetros, os quais estão 
inclusos além do epidemiológico, os administrativos, tecnológicos, políticos, sociais e 
culturais, permitindo a intervenção em um território dinâmico, com propostas que vislumbra 
respostas a diversos problemas. Sendo que a saúde é um fator ligado às condições 
socioambientais e dependerá, portanto, da forma como a sociedade estrutura o espaço. 
Assim, a saúde só alcançará a definição dada pela Organização Mundial de Saúde – boas 
condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 
emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde - 
quando houver uma distribuição de renda mais eqüitativa em nosso país. 

Identificar o território como dinâmico é indispensável para o planejamento e implementação 
dos serviços de assistência em saúde, pois implica em reconhecer o mesmo como ativo, 
dessa forma são consideradas as interações sociais em espaços geográficos.  

A estrutura do PSF em Uberlândia necessita de uma organização  que  permita  a 
intervenção intersetorial mais integrada, ou ainda de um serviço de agente comunitário, no 
qual o alvo seja a família com todas as peculiaridades apresentadas, ou seja, sobre do limite 
de saúde, permitindo resultados que conjeturem melhores  condições de vida social,  
articulando lugares e elementos nos quais transcendam conotações limitadas.  

Os dados da pesquisa direta realizada por Rodrigues (2007) apontaram que o índice de 
resolubilidade dos agravos à saúde do PSF em Uberlândia é bem menor do que o 
preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 80%. Sendo assim, torna-se necessária a 
reformulação de conhecimentos e práticas em saúde, aquelas direcionadas à valorização da 
atenção básica, com capacidade para dar resolubilidade aos problemas individuais e 
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coletivos, a ampliação de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, a 
rearticulação dos serviços especializados e de alta complexidade segundo diretrizes de 
humanização e de adoção de práticas alternativas que têm se espalhado por todo o mundo, 
indicando a necessidade de proceder-se a uma verdadeira humanização dos serviços de 
saúde. A avaliação dos serviços prestados pelos médicos, enfermeiros, oficiais 
administrativos e agentes comunitários de saúde pelos usuários apontados no referido 
trabalho foi bastante positiva, indicando a potencialidade do PSF em melhorar o acesso à 
saúde pública em todo o país.  

Enfim, espera-se que ao final do projeto Tenda da Saúde, por meio de ações educativas e 
participativas, a população assuma um maior cuidado com sua saúde e do outro e que se 
articule em movimento social – com a criação de Comissões Populares de Saúde Ambiental 
- para lutarem por melhores condições de saúde e de existência. 
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