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RESUMO 
 
A dissertação trata das condições ambientais que afetam a qualidade de vida dos 
habitantes de territórios cobertos por equipes do Programa de Saúde da Família 
(PSF) cenário, onde também atua a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Analisa 
as ações desenvolvidas pelo Município sob o ponto de vista da Promoção da Saúde. 
Esta dissertação teve como objetivo geral analisar a situação da vigilância ambiental 
em saúde nos territórios do PSF, com base na percepção de profissionais das 
Secretarias Municipais de Saúde e de Meio Ambiente de Búzios. Os objetivos 
específicos foram: analisar a percepção de profissionais das duas secretarias sobre 
os principais fatores ambientais que impactam a saúde da população do Município e 
mapear e analisar a percepção dos profissionais sobre os principais problemas 
relativos às ações de vigilância ambiental em saúde nos territórios do PSF de 
Búzios. O estudo qualitativo, com roteiro de entrevistas semiestruturadas e com 
análise de conteúdo de Bardin (2007), junto aos Profissionais da Secretaria de 
Saúde e da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, revelou o pouco entrosamento, a 
falta de parceria e a insuficiência de ações intersetoriais entre as repartições 
públicas que promovem a saúde e qualidade de vida da população, mostrando a 
necessidade de se ter um avanço nestas conversações, desfragmentando as ações 
e viabilizando a melhoria nas condições de vida dos moradores do Município de 
Armação dos Búzios. O estudo apontou que antes de se adotar qualquer medida 
para melhorar as ações de promoção da saúde, é necessário haver capacitação, 
sensibilização e valorização dos profissionais dos setores públicos envolvidos, pois 
são estes quem tem acesso aos domicílios e quem percebe no dia-dia a real 
necessidade de cada morador do Município.  
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ABSTRACT 
 
The Project refers to the environmental conditions that affect the quality of life of the 
people covered by the “Family Health Program” (FHP), which is related to the 
Secretariat of the Environment. This work aimed to analyze the situation of the 
environmental health surveillance system in the territories of the FHP, based on the 
perception of professionals from Búzios Secretariat of the Environment and 
Secretariat of Health. The specific objectives were assess the perception of the two 
professional offices on the main environmental factors that impact in the health of the 
population of the city and to map and analyze the perceptions of professionals on key 
issues relating to the actions of environmental health surveillance in the territories of 
the FHP Búzios. The qualitative study, written by semi-structured interviews contains 
the analysis of Bardin (2007), along with Professionals of the Health Secretariat and 
the Secretariat of the Environment and Fish, said the little rapport, lack of partnership 
and insufficient actions intersectoral among government agencies that promote 
health and quality of life, showing the need to have a breakthrough in these talks, 
defragmenting actions and enabling the improvement in the living conditions of the 
residents of the Municipality of Búzios. I’ve tried to justify the study based on the 
literature and existing standards on the following topics: the interrelation between 
environment and health, health promotion, health surveillance and Family Health 
Program. The study has found that before adopting any measure to improve the 
actions of health promotion, there must be training, awareness and appreciation of 
public sector professionals involved because these are those with access to homes 
and who realize day-by day real needs of each resident of thecounty. 
 
Keywords: Environmental Health, Health Promotion, Intersectoriality, Family Health 
Program. 


