
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              MARTA JUCIARA DE ASSIS PEREIRA DELMONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A Influência da Água Consumida na Saúde Humana: - “Percepção 
dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Programa Saúde da 

Família no Bairro Igrejinha, Município Juiz de Fora - MG” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        
                                            Rio de Janeiro 
                                                   2011 



 
MARTA JUCIARA DE ASSIS PEREIRA DELMONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Influência da Água Consumida na Saúde Humana: -“ Percepção de Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) do Programa Saúde da Família no Bairro 
Igrejinha, Município de Juiz de Fora - MG” 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
                                                 
                                                 Dissertação apresentada à Universidade Estácio de 
                                                 Sá como requisito parcial para a obtenção  do  grau 
                                                 de Mestre em Saúde da Família.    
                                                 Orientador: Prof.Dr.Hésio de Albuquerque Cordeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                         Rio de Janeiro 
                                                               2011 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
                                                                         À Leny e Octávio, 
                                                                         pessoas que me ensinaram a                      
                                                                         amar como filha e como mãe.  



 

 

                                       AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de melhoria pessoal e 
conhecimento sobre novos valores para que eu possa ajudar meus semelhantes. 

Ao meu Orientador Dr. Hésio de Albuquerque Cordeiro, filho ilustre de Juiz de 
Fora, sempre transmitindo conhecimento, experiência, harmonia, simpatia e 
sensibilidade e ainda por assumir a responsabilidade na orientação de um tema 
tão atual e relativamente recente dentro da Saúde Pública brasileira.  

A Leny, pessoa a quem devo tudo nesta vida, é uma pena não poder receber seu 
abraço e carinho, sei que vibrou todas às vezes que conquistei alguma coisa nova 
e edificante. Meu consolo é saber que em todas as células do meu corpo existe 
um pouquinho de você, aonde quer que eu vá. 

Aos Professores Doutores em Saúde Pública Serra e Val Romano, sempre nos 
ensinando a melhorar nossos trabalhos com comprometimento e vontade. 

A Rachel Brinco que dividiu alegrias, angustias, tristezas, dúvidas e 
acomodações. 

Aos Colegas de Sala, simplesmente Inesquecíveis, alguns em particular, 
guardarei no meu coração. 

Ao Seike e sua família de Valença – RJ, mesmo não me conhecendo, 
emprestaram o apartamento no Rio de Janeiro para realizarmos nosso curso, 
numa demonstração de que ainda existe generosidade e solidariedade entre as 
pessoas. 

A Secretária da Pós Graduação Aline Luna pelos emails, avisos e 
recomendações; ao Coordenador Bob Bezerra com suas orientações 
fundamentais para a realização e êxito do Mestrado. 

Ao Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Subsecretaria de 
Vigilância em Saúde, Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora – MG, 
por permitir a minha participação neste curso, em especial a Médica 
Epidemiologista Sônia Maria Rodrigues Almeida, grande incentivadora. 

Aos funcionários do DVEA Danúbia e Andréia pessoas que me substituíam no 
período de aulas; Gilson e Mercia pelas correções nas formatações de Tabelas. 

Ao Gerente da UAPS José Marcos e as Agentes Comunitárias de Saúde do PSF 
do Bairro Igrejinha/JF por me receberem com receptividade e carinho para 
realização do Trabalho de Campo. 

Ao Assessor da Atenção Básica da SMS de Juiz de Fora “Pilé” que acreditou no 
trabalho e providenciou um meio de transporte para realizar a parte prática da 
pesquisa no bairro Igrejinha (Juiz de Fora – MG).  

Ao Senhor Mauro Noronha (In Memorian), morador e lutador incansável do bairro 
Igrejinha, vivia nos pedindo ajuda para o local, chegando a se emocionar, estou 
entregando nossa modesta colaboração, a luta continua,descanse em paz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vocês que se especializam em Ciências acharão difícil compreender a Religião, 
a não ser que sintam como Voltaire, que a harmonia das esferas revela uma 

inteligência cósmica, e a não ser que entendam como Rosseau que o homem não 
vive só do intelecto. Somos partículas tão microscópicas em um universo tão 
imenso, que nenhum de nós está apto a entender o mundo, e muito menos a 

dogmatizá-lo. Sejamos cuidadosos quanto à maneira pela qual lançamos nossas 
pobres generalizações contra infinita variedade, extensão e sutilezas do mundo”. 

(Will Durant) 

 



 

 

                                                RESUMO 
 

 
Os desequilíbrios ambientais decorrentes da ação humana manifestam-se, dentre 

outras formas, na contaminação e na desigualdade da distribuição da água. A 

água destinada ao consumo humano de boa qualidade é uma condição para a 

promoção e manutenção da saúde, considerada um direito social fundamental e 

reconhecida como um indicador de desenvolvimento humano. Por outro lado, a 

água fora dos padrões de potabilidade, ou sua escassez, provoca doenças de 

veiculação e origem hídrica. Assim, a política de saúde ambiental surge como um 

aprimoramento do Sistema Único de Saúde (SUS), através da vigilância da água 

de consumo humano (Vigiágua), atuando sobre cenários formados por condições 

socioambientais e modos de vida precários, com o objetivo de promover a 

melhoria da educação e qualidade ambiental, que favorecem efeitos à saúde mais 

eficazes e duradouros do que a simples prestação de serviços assistenciais. Este 

trabalho tem como objetivo analisar a qualidade da água através da percepção 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Programa Saúde da Família 

(PSF), onde os mesmos são atores fundamentais na observação e avaliação da 

qualidade da água consumida, através de visitas domiciliares periódicas em micro 

áreas pré definidas, garantindo melhorias significativas na água de consumo 

humano e sua implicação direta na saúde das famílias assistidas no bairro 

Igrejinha, município de Juiz de Fora - MG. O estudo qualitativo, com roteiro de 

entrevistas semi estruturadas de caráter exploratório descritivo, com análise de 

conteúdo de Bardin (2002), junto aos ACS, revelou resultados importantes sobre  

a qualidade da água e saúde comunitária, tais informações possibilitarão 

orientações para gestores e técnicos da Prefeitura de Juiz de Fora  para minorar 

dificuldades intersetoriais relacionadas com a qualidade da água de consumo 

humano oferecida à população adstrita ao PSF, e ainda subsidiar a Secretaria 

Municipal de Saúde na estruturação da vigilância da água de consumo humano, 

preconizada pelo Ministério da Saúde, através da Portaria nº 518 de 25 de março 

de 2004. 

 

Palavras-chave: Saúde Ambiental, Promoção em Saúde, Controle de Qualidade 

da Água, Monitoramento da Água, Programa Saúde da Família. 



 

 

                                                   

ABSTRACT 
 

Environmental imbalances resulting from human action are manifested, among 

other ways, in contamination and inequality of distribution of water. Drinking water 

of good quality is a prerequisite for the promotion and maintenance of health, 

considered a fundamental social right and recognized as an indicator of human 

development. On the other hand, the water out of drinking patterns, or its scarcity 

causes diseases and water source serving. Thus, environmental health policy 

emerges as an enhancement of the single health system (SUS), through the 

surveillance of drinking water (Vigiágua), acting on scenarios formed by social 

conditions and precarious modes of living, with the objective of promoting the 

improvement of education and environmental quality, which promotes health 

effects more efficient and durable than the simple provision of assistance services. 

This work aims to analyze the quality of water through the perception of 

community health agents (ACS) of the family health Program (PSF), where the 

same are fundamental actors in observation and evaluation of the quality of water 

consumed, through periodic visits on micro areas listed,ensuring meaningful 

improvements in drinking water and its direct involvement in the health of the 

assisted families in the neighborhood Igrejinha, Juiz de Fora-MG. the qualitative 

study, with a screenplay by semi structured interviews, descriptive, with the 

exploratory character content analysis Bardin (2002)at ACS, showed important 

results on water quality and community health, such information will offer guidance 

for managers and technicians of Juiz de Fora to alleviate difficulties related 

intersectoral water quality for human consumption offered to the population 

attached to the PSF and also subsidize Municipal Secretary of Health surveillance 

in the structuring of water for human consumption, as advocated by the Ministry of 

health, through Portaria nº. 518 of 25 March 2004. 

 

Keywords: Environmental Health, Health Promotion, Control of Water Quality, 

Water Monitoring, Family Health Program. 
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 1   INTRODUÇÃO 

 

Os sinais de deterioração do ambiente em escala mundial já são evidentes 

em conseqüência das atividades antrópicas predatórias em ecossistemas 

diversificados. Impactos ambientais como contaminações na atmosfera, solo e água 

estão aumentando consideravelmente em situações pontuais, trazendo riscos à 

saúde de populações vulneráveis expostas, cujo perfil é muito conhecido por 

viverem em condições pauperizadas e insalubres, onde os bolsões de miséria se 

instalam e consolidam as favelizações em áreas normalmente situadas na periferia 

dos centros urbanos, com disposições inadequadas de resíduos domésticos e 

industriais, contaminações de mananciais de abastecimento humano, além de 

péssimas condições de alimentação, trabalho e moradia. (BRASIL, 2007).   

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os desequilíbrios do meio 

ambiente incorporam todos os elementos e fatores que afetam potencialmente a 

saúde coletiva. Como exemplo, cita a exposição maciça da população a fatores 

como: substâncias químicas, físicas e elementos biológicos que possam interferir na 

saúde física e mental dos indivíduos, trazendo como conseqüências, aspectos 

negativos ao desenvolvimento social e econômico dos países. (BRASIL, 2007) 

As situações de riscos à saúde humana no Brasil, em detrimento de 

condições ambientais adversas, necessitam de ampliações em estudos e 

intervenções efetivas do Ministério da Saúde, com várias frentes de atuações, 

propondo novas políticas sociais, alternativas e soluções inovadoras, através de 

práticas de promoção, prevenção e cuidado de pessoas atingidas por riscos e danos 

ambientais, mais eficientes e duradouros. 

A atual tendência, aponta para a necessidade de mudanças no modelo de 

atenção em Saúde, baseado somente em agravos, incorporando a temática 

Ambiental nas práticas de Saúde Pública, dentro do Sistema Único de Saúde 

brasileiro (SUS).  

Os problemas ambientais, relacionados com a saúde coletiva, são de difícil 

avaliação, por falta de conhecimentos interdisciplinares e intersetoriais, tecnologias 

inviáveis e onerosas, poucos investimentos em pesquisas, indispensáveis para a 

obtenção de indicadores, além da insuficiência de recursos humanos capacitados 

para realizar monitoramentos e diagnósticos pontuais. 
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 Respondendo as novas demandas da sociedade, Teixeira e Costa (2003), 

relacionam o ambiente com o padrão de saúde necessário à melhoria da qualidade 

de vida das populações territoriais. Definiu-se assim um campo de conhecimento 

novo dentro do SUS, ao final da década de 90, referido como Vigilância em Saúde 

Ambiental. Esse tipo de Vigilância em Saúde veio complementar varias outras a 

partir de intervenções nos problemas que alteram negativamente a qualidade do 

ambiente, trazendo riscos de adoecimentos a populações expostas.   

 O Programa Saúde da Família (PSF), implantado no Brasil em 1994 pelo 

Ministério da Saúde (MS), citado em Brasil (2003), é considerado uma Estratégia 

para reorganizar as práticas na Atenção Primária em Saúde, reorientando o modelo 

assistencial com uma nova maneira de se trabalhar, tendo a família como centro de 

atenção e não apenas o indivíduo doente, agindo preventivamente, mudando um 

modelo centrado no médico e no hospital. Possui dentre outras atribuições, a 

identificação dos problemas de saúde e a situação de riscos de exposição 

populacionais a agentes ambientais deletérios, dentro dos territórios de abrangência, 

através da execução das Vigilâncias em Saúde (Port. MS n° 3252/2009, Seção I) 

fundamentada na análise permanente da situação de saúde, através de ações 

conjuntas, destinadas a controlar tais determinantes, riscos e danos através das 

Vigilâncias: Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e Saúde no Trabalho, promovendo 

educação através de parcerias intersetoriais, buscando melhorias na qualidade de 

vida das comunidades inseridas nos territórios. 

Para alguns autores como Campos (2003), a atuação do Programa Saúde da 

Família (PSF) relacionado aos problemas de saúde comunitários territoriais, sairiam 

da teoria para uma consolidação de enfrentamentos de problemas conjunturais, 

como os do meio ambiente e sua relação direta com agravos à saúde decorrentes.  

O Ministério da Saúde, através da Lei n° 11.350/2006, em seu artigo 3°, 

atribui aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), profissionais integrantes do PSF, 

a incumbência de supervisão, atividades educativas de prevenção de doenças e 

promoção de saúde por domicílios em micro áreas pré definidas, auxiliando na 

realização efetiva da Vigilância em Saúde, através de visitas domiciliares periódicas, 

preenchimentos de cadastros e fichas do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB), sobre a situação encontrada em cada moradia, monitorando-as através da 

chamada Ficha A, que cadastra, dentre outras variáveis, situações de saneamento 
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básico que ofereçam riscos e necessidades de saúde encontradas, aproximando e 

fortalecendo o elo existente entre os profissionais do setor saúde e a comunidade 

acolhida. 

 

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Com o presente trabalho, discutiremos inicialmente o papel da Atenção 

Primária em Saúde como uma forma de reorganização da Saúde Pública no Brasil, 

através da atuação das equipes do Programa Saúde da Família (PSF), modelo 

assistencial proposto para a reestruturação do SUS (Sistema Único de Saúde), onde 

se partiu da premissa de que tais equipes multiprofissionais supririam necessidades 

básicas de saúde e educação pontuais, através de estratégias mais atuantes, como 

as da Vigilância em Saúde Ambiental, que proporciona detecções e intervenções 

nos fatores ambientais condicionantes e determinantes de exposição da população a 

riscos de adoecimentos e óbitos, conforme evidencia Teixeira e Costa (2003).  Num 

segundo momento, será abordada a implantação de políticas da Vigilância 

Ambiental em Saúde no Brasil, seus precursores e a visão atual de seu 

entendimento por estudiosos e trabalhadores do sistema de saúde vigente. 

Dentro da Política de Vigilância Ambiental em Saúde, existem várias frentes 

de atuação, como: a Vigilância do Ar (VIGIAR), Vigilância do Solo (VIGISOLO), 

Vigilância de Fatores Químicos (VIGIQUIM) e Físicos (VIGIFIS), Vigilância de 

Acidentes (VIGIACIDENTES) e Vigilância de Desastres Naturais 

(VIGIDESASTRES). Enfocaremos prioritariamente o Programa de Vigilância da 

Água de Consumo Humano (VIGIÁGUA), objeto importante neste estudo, 

implantado em 2000 pelo MS, necessitando de maiores estruturações e 

fortalecimentos dentro dos municípios, principalmente nas Secretarias Municipais de 

Saúde (SMS), com gestão plena do sistema de saúde, contando com melhores e 

maiores recursos humanos e tecnológicos de serviços, fomentados pelo Ministério 

da Saúde. (SILVA JR E ALVES, 2007) 

Reconhecemos o PSF como uma ação do MS para tentar oferecer à 

população uma assistência primária em saúde, com qualidade, de forma mais 

humanizada, universal, regionalizada, integral, equânime e eficiente. É a busca da 

aproximação dos indivíduos e suas famílias com acompanhamentos de saúde nos 
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territórios onde vivem, com visões de promoção, prevenção e cuidado de pessoas 

que convivem em uma mesma comunidade, compartilhando as mesmas condições 

ambientais (CAMPOS, 2003). 

Enfocaremos também o papel fundamental da Promoção em Saúde na 

Atenção Primária, de forma intersetorial no contexto da Saúde Coletiva, como uma 

forma reconhecidamente mais eficiente, efetiva e economicamente viável, para 

evitar agravos derivados de exposições populacionais a riscos ambientais, 

principalmente em países emergentes, como o Brasil, em grandes aglomerados 

urbanos, onde as ações de Vigilância Ambiental deverão se intensificar. 

Como foco deste estudo, analisaremos e utilizaremos a atuação e percepção 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), profissionais e integrantes ativos do 

PSF, com relação ao desempenho dos trabalhos e suas práticas micro territoriais, 

relacionadas à Vigilância em Saúde, preconizada pelo MS, (Lei n° 11.350/2006, art. 

3°, incisos I a VI). Esses Agentes são considerados atores fundamentais para o êxito 

desta Estratégia, por serem interlocutores das necessidades locais; preencherem a 

Ficha A, com informações relevantes sobre a comunidade e as condições de 

saneamento básico encontradas nos domicílios; além de residirem no próprio 

território de trabalho. Atuam, ainda, como um elo importante entre as necessidades 

da comunidade e o setor de saúde local, trazendo, através de suas observações e 

percepções, informações fundamentais para a obtenção de resultados mais 

eficientes e duradouros sobre a qualidade de saúde e ambiente encontradas nos 

territórios acolhidos, que é a finalidade almejada pelo SUS. 

Enfatizaremos o Programa VIGIÁGUA, implantado nos municípios brasileiros 

em 2000, pelo Ministério da Saúde, tendo em vista os grandes problemas de saúde 

decorrentes de veiculação ou transmissão e origem hídrica, como diarréias, 

hepatites A e E, verminoses, dentre outras (anexos 3, 4, 5, e 6), necessitando ainda 

de estruturações e fortalecimentos para se tornar um indicador pontual necessário e 

indispensável para o desenvolvimento humano. 

  Este estudo foi realizado em um bairro denominado Igrejinha (Juiz de Fora – 

MG), com cobertura do PSF desde 2003 e contemplado no Programa VIGIÁGUA, 

implantado em 2004, pela Secretaria Municipal de Saúde, necessitando desses 

aprimoramentos e estruturações para o desenvolvimento efetivo desses programas 

do MS, que visam à busca da saúde comunitária, para tanto, os Agentes 
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Comunitários de Saúde seriam importantes atores colaboradores, já que possuem 

atribuições de Educação, Vigilância e Comunicação direta com seus usuários (Lei nº 

11.350 de 05/10/2006), além de conhecerem os pontos vulneráveis do território, com 

captações de águas sem qualidade (Minas e Poços Particulares) destinadas ao 

consumo comunitário, podendo comprometer a saúde das famílias assistidas. 

A atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, profissionais integrantes do 

Programa Saúde da Família, interlocutores importantes da comunidade em que 

trabalham se bem treinados e capacitados, poderão trazer informações importantes 

sobre a real situação do abastecimento de água disponível no território Igrejinha, 

fornecendo contribuições e possibilidades de alternativas para minorar problemas de 

saúde pontuais. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MEIO AMBIENTE E SAÚDE: MARCOS HISTÓRICOS E EVOLUÇÃO 

CONCEITUAL 

 

No final do século XX, década de 70, as ações mundiais com relação à 

conservação e preservação da natureza se intensificaram e ampliaram, 

direcionaram-se principalmente para o ambiente biofísico (gestão de vida selvagem, 

conservação do solo, poluição aquática, degradação e desertificação da terra), 

sendo os seres humanos considerados responsáveis pela origem dos problemas. 

(BRASIL, 2007) 

A Primeira Conferência das Nações Unidas (1972), em Estocolmo na Suécia, 

foi considerada um marco modificador de paradigmas ambientais existentes em 

nosso planeta. Contribuiu para a efetivação de mudanças, centrando ações para o 

ambiente global e colocando questões ambientais no topo das agendas políticas 

mundiais. Os seres humanos passaram a ter o direito fundamental de viver em um 

ambiente de qualidade, permitindo-lhes uma vida com dignidade e bem-estar. 

Em 1992, no Rio de Janeiro, Brasil, aconteceu a Segunda Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco 92), resultando na 

criação das Agendas 21 mundiais, que consistiram em programas de ações para o 

século XXI, com dois capítulos de grande interesse: o Capítulo 6 refere-se às 

dimensões sociais e econômicas, reconhecendo a saúde ambiental como prioridade 

social para a promoção de saúde; o Capítulo 35, seção IV, dedicou-se a 

implementar o desenvolvimento sustentável, reconhecendo que o desenvolvimento 

científico possui papel fundamental como meio para implantação deste, através de 

estudos e  fortalecimentos de bases científicas que possibilitariam: o manejo 

adequado dos recursos naturais, políticas públicas sobre meio ambiente e saúde 

com cooperação internacional, interações entre as ciências e a tomada de decisões, 

conhecimentos locais de problemas, promoção de atividades e programas 

interdisciplinares de pesquisas, além da participação popular na identificação de 

prioridades nas tomadas de decisões. (MALHEIROS et. al., 2008) 

 Esses capítulos da Agenda 21 são importantes para as sociedades por 

trazerem reflexões e orientações sobre as inter-relações entre problemas Ambientais 

e de Saúde Coletiva. Portanto, são ciências que se complementam, atuando em 
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busca de soluções para o controle, prevenção e principalmente para a promoção de 

saúde das populações. 

Em 1999, a Organização Pan Americana da Saúde implementou a nível 

mundial a proposta da Atenção Primária Ambiental (APA). Uma estratégia de ação 

de cunho comunitário, preventivo e participativo a nível local, reconhecendo direitos 

humanos de se viver em ambientes saudáveis, serem informados sobre os riscos de 

exposição à saúde, garantindo seu bem estar, definindo deveres e 

responsabilidades dos cidadãos e dos governos, em relação à proteção, 

conservação e recuperação do ambiente e da saúde. (OPAS, 1999 e ADDUM, 2010) 

Alguns autores afirmam que 
o meio ambiente se constitui como um campo científico interdisciplinar, com 
práticas intersetoriais, produção de saberes e conhecimentos sobre a 
saúde, com ações de diversos agentes especializados e leigos, dentro e 
fora das instituições reconhecidas como setor saúde. (Paim e Almeida Filho, 
2000, p.62.) 

No final dos anos 90, iniciou-se a institucionalização do tema Ambiente no 

setor de saúde brasileiro em grandes centros de pesquisas e ensino, como no 

Ministério da Saúde, por meio da implantação definitiva da Vigilância Ambiental em 

Saúde, (Brasil, Port.2.253/2001). 

A viabilização de mudanças a nível do Sistema Único de Saúde, com relação 

a Vigilância Ambiental, exige esforços dos profissionais de saúde e meio ambiente, 

buscando diálogo com os atores responsáveis pelo desenvolvimento do país, 

através de práticas interdisciplinares, participativas e intersetoriais. Esses 

profissionais contribuem para a melhoria das fontes de informações e de 

diagnósticos, bem como atuação decisiva em processos democráticos,para a 

construção de alternativas que superem os atuais problemas ambientais e de saúde 

decorrentes.  

Em 2002, foi realizada em Johanesburgo, África do Sul, a Rio + 10, onde se 

constatou pequenos avanços e até mesmo retrocessos dos compromissos 

estabelecidos nas Agendas 21 mundiais, marcando o encerramento da euforia 

alcançada em 1992, no Brasil, sobre a sustentabilidade das ações ambientais a nível 

global. (MALHEIROS et. al., 2008). 

Em maio de 2009, em Istambul na Turquia, aconteceu o 12° Congresso 

Mundial de Saúde Pública, realizado pela Federação Mundial de Saúde Pública, 

representando mais de 250.000 sanitaristas de todo o mundo. O evento contou com 
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a presença de 2.300 profissionais de Saúde Pública de 125 países, resultando na 

chamada “Declaração de Istambul”, que objetivou mudanças globais relacionadas a 

novas práticas, missões e visões sobre a saúde e o bem estar das populações, 

levando em consideração as atuais circunstâncias nos níveis sociais, culturais, 

políticos e econômicos no mundo. Constatou-se que tais mudanças só seriam 

possíveis através de novas estratégias dos governos, responsáveis pela saúde das 

populações, transmitindo novos valores sobre saúde, através de políticas inovadoras 

no âmbito da ONU (Organização das Nações Unidas). A Saúde Pública é 

considerada como o “primeiro bem público”. Para conquistá-la é preciso envolver 

todos os setores da sociedade, não estando confinada a uma simples divisão das 

Ciências Médicas. Tais medidas são importantes porque estamos atravessando um 

contexto histórico grave, onde ocorrem mudanças climáticas a nível global pelas 

ações do Homem, esgotamento de fontes de energia não renováveis, escassez de 

água para o abastecimento humano, extinção real de vários habitats e espécies, 

além da deterioração da qualidade do solo, água e ar, trazendo como 

conseqüências o aumento de doenças e más condições de saúde a nível global. 

(BUSS e MATIDA, 2009) 

No Brasil, em dezembro de 2009 foi realizada em Brasília-DF a Primeira 

Conferência Nacional de Saúde Ambiental, convocada pelo Presidente da 

República, sob a organização dos Ministérios da Saúde, Meio Ambiente e das 

Cidades. O evento contou com a participação de trabalhos apresentados por vários 

estados e municípios brasileiros, tendo como tema: Saúde Ambiental na Cidade, no 

Campo e na Floresta: Construindo Cidadania, Qualidade de Vida e Territórios 

Sustentáveis. (Publicado no DOU nº 91/pg.14, de 15/05/2009). 

No Pará, região Norte brasileira, aconteceu em dezembro de 2010, sob a 

Coordenação da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

(ABRASCO) e do Instituto Evandro Chagas (PA), o Primeiro Simpósio Brasileiro de 

Saúde Ambiental, contando com cerca de 1000 participantes, entre pesquisadores, 

estudantes, técnicos brasileiros e estrangeiros que trabalham na área. Todas estas 

mobilizações, estão acontecendo em diversos cantos do mundo, demonstrando 

serem temas de grande importância e preocupação, devido as conseqüências 

graves na Saúde Pública da atualidade. 
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2.2 PESQUISAS SOBRE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

Estudos realizados por Freitas (2003) confirmaram a existência de poucas 

pesquisas sobre a incorporação do tema ambiente na Saúde Coletiva Brasileira, 

mas reconhecem a relevância política e científica que o tema ambiente alcançou 

principalmente na ultima década do século passado, tornando-se importante para 

compreender, caracterizar e apontar tendências da incorporação dessa temática na 

Saúde Coletiva, com orientação para o desenvolvimento sustentável. Nas principais 

revistas científicas brasileiras, a produção de artigos ainda era muito pequena, 

segundo avaliações do autor na época. 

O autor supracitado ainda constatou nestes estudos, a existência de pouca 

cooperação entre as Instituições de Pesquisas que possuíam pós-graduação em 

Ambiente e Saúde Coletiva, com um número reduzido de pesquisas 

interdisciplinares. Concluiu que uma longa trajetória precisaria ser percorrida, 

dependendo das estratégias adotadas pelos diferentes atores, dentro e fora do setor 

saúde, gerando necessidades de conhecimentos locais mais contextualizados. 

Camponogara et. al. (2008), pesquisaram os levantamentos de dados na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) e no Portal de Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de março e 

abril de 2005, encontraram nos descritores de “meio ambiente”, “saúde”, 

“enfermagem”, “desenvolvimento sustentável”, “ecologia”, “políticas públicas” e 

“ética”, um volume superior a 3.000 resultados quando retrocruzados. Analisaram 

estudos nessas áreas durante os anos de 1993 a 2004, totalizando o encontro de 

2.000 resumos. 

 Dados do Portal da CAPES, relativos a dissertações e teses produzidas no 

Brasil entre 1993 a 2004 captadas no sistema, identificam 104 produções, sendo 67 

(64,4%) em Dissertações e 37 (35,6%) em Teses. A grande maioria, segundo os 

referidos autores, foram realizadas em Universidades Públicas. A Universidade de 

São Paulo totalizou 26,9% desses trabalhos, a FIOCRUZ/ENSP (Rio de Janeiro) 

com 13,4%, a Universidade Federal da Bahia 5,7% e a Universidade Federal de 

Santa Catarina com 4,8% desses estudos. Os 50,8% trabalhos restantes estão 

distribuídos entre outras 25 instituições do país, prioritariamente nas áreas de 

Epidemiologia e Saúde Coletiva. A maior parte dos estudos foram desenvolvidos a 
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partir do ano 2000, pelo incremento de programas de pós graduação, aumento do 

número de pós graduandos e pela valorização dessa temática. 

Estudos recentes de Loyola et. al. (2010) revelam, através de levantamentos 

em bancos de dados de instituições oficiais de pesquisas brasileiras, como a CAPES 

e o CNPq, que as universidades brasileiras que possuem mais pesquisas 

desenvolvidas com cooperação técnica internacional sobre Saúde Coletiva e 

Ambiente se localizam no eixo Rio - São Paulo, com 50% da produção; merecendo 

destaque a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a ENSP/FIOCRUZ, com 12% 

do total da produção científica. A Universidade Federal da Bahia, no nordeste, 

concentra 16% desses estudos. De maneira geral, os autores também concluíram 

que a produção científica ainda é pouco significativa no Brasil, devendo nos 

próximos anos se expandir devido à demanda crescente de problemas de saúde em 

decorrência da degradação do meio ambiente.  

O tema Saúde e Ambiente deve ser definido na Saúde Coletiva como um 

novo campo de pesquisas que estuda os processos de mudanças nos ambientes 

(dos níveis locais aos globais) incluindo sua dimensão social, política, econômica, 

cultural e biofísica, gerando consequências sobre a sustentabilidade do ambiente e 

na saúde humana. 
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Tabela 1 - Países com maior número de Publicações na área de Saúde e Ambiente, no período de 
1993 e 2004. 
 
 
 
 
 
 

 

                 PAÍS 

 

 NÚMERO DE PUBLICAÇÕES 

 

           PERCENTUAL (%) 

EUA 116 23,2 

Rússia 116 23,2 

Brasil 80 16,0 

Inglaterra 46 09,2 

Holanda 14 02,8 

Chile 13 02,6 

Canadá 11 02,0 

Ucrânia 10 02,0 

Itália 10 02,0 

Outros 83 16,6 

TOTAL 499 100 

     Fonte: Camponogara et.al.(2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo os autores, o Brasil aparece em terceiro lugar em número de publicações sobre o 

tema Saúde e Ambiente no período de 1993 a 2004, demonstrando que já existia no país, neste 

período, interesse especial pelo tema entre vários pesquisadores nacionais. 
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Tabela 2 - Temáticas abordadas nas publicações sobre Saúde e Ecologia publicadas nos Estados 
Unidos, Rússia/ Ucrânia, Brasil e Inglaterra no período de 1993 a 2004. 
 

 

Categorias  
Estados Unidos Rússia  / Ucrânia Brasil Inglaterra 

 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 
 

Exposições/Avaliação de Risco  32  27,5  82  65  4  5,0  09  19,5 
  

Epidemiologia/Controle de Vetores  **  20  17,2  2  1,58  21  26,2  16  34,7 
  

Urbanização  22  18,9  13  10,3  5  6,25  09  19,5 
  

Aspectos Conceituais e Éticos  23  19,8      13  16,2     
  

Relacionados (Teorização)              
  

Políticas Públicas / Uso de Referenciais  11  9,48   20  25,0     
  

Sobre a Questão Ecológica  **                 
  

Ecologia Humana  **      11 8,7  4  5,0     
  

Educação em Saúde e Meio         8  10,0     
  

Ambiental/ Participação Social  **             
  

Gestão Ambiental em Instituições         4  5,0     
  

Condição Climática Desfavorável      7  5,5         
  

Educação Médica      3  2,3         
  

Produção Científica em Saúde e       4  3,1         
  

Ecologia                  
  

Gestão das Águas              04  8,6 
  

Outros  8  6,9  4  3,1  1  1,25  08  17,3 
  

Total  116  100  126  100  80  100  46 100  
 

 Fonte: Camponogara et. al. (2008). 

 
Segundo os autores, as pesquisas em Saúde e Ambiente no Brasil (**) se destacaram no 

período entre 1993 a 2004 em relação aos EUA, Rússia/Ucrânia e Inglaterra em alguns temas 

específicos. Dentro destas pesquisas o Brasil apresentou índices maiores ou únicos nos seguintes 

tópicos: Epidemiologia/Controle de Vetores (26,2%), Políticas Públicas e Uso de Referenciais (25%), 

Ecologia Humana (5,0%), Educação em Saúde e Meio Ambiente (10,0%) e Gestão Ambiental em 

Instituições (5,0%). 
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2.3 A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE COMO REESTRUTURAÇÃO DO SUS     

       

 

 A Atenção Primária em Saúde (APS), segundo Starfield (2002), compreende 

o primeiro nível de atenção de um sistema de saúde, devendo atuar como base para 

todos os demais níveis de atenção subsequentes, organizando e racionalizando o 

uso de todos os recursos básicos e especializados, visando à promoção, 

manutenção e melhoria da saúde de uma população. 

 No Brasil, o entendimento é de que a APS é o primeiro nível onde se dá o 

início do processo de atendimento à saúde, sendo uma estratégia fundamental para 

reorientar e reestruturar o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(BRASIL, 1999) 

 Autores como Sampaio e Souza (2002); Fausto (2005), mencionam que os 

princípios da Reforma Sanitária brasileira,na década de 80, era o de se implantar 

uma estratégia de atenção integral à saúde, articulada a um sistema de saúde de 

base universal, integral e com a participação popular. A APS, para estes autores, 

seria pautada por estes ideais e princípios norteadores, e a melhor aproximação da 

história da reestruturação do SUS. 

 A Atenção Primária em Saúde ganhou destaque na política nacional à partir 

da NOB-SUS nº 01/96 (Norma Operacional Básica do SUS), onde o Ministério da 

Saúde iniciou as alterações da organização da atenção em saúde, introduzindo em 

1991 o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Com o êxito de tal 

Programa resolveu-se ampliá-lo em 1994, introduzindo outros profissionais de saúde 

à equipe e passando a denominar-se Programa Saúde da Família, conhecido como 

PSF. Tal mudança estimulou vários municípios brasileiros a se organizarem desta 

forma, de maneira territorializada em nível local, como uma forma de reestruturação 

e reorganização do modelo de APS na rede pública, que historicamente centra-se na 

figura do profissional médico e nas redes de hospitais, muito onerosas e de baixo 

poder resolutivo. (DAL POZ e VIANA, 1998). 

 Ainda nos dias atuais, a APS, conhecida durante muito tempo como Atenção 

Básica, configura-se como o primeiro nível de atenção que se articula com os 

demais serviços de saúde, de maior complexidade assistencial e tecnológica em 

ações que envolvem a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de acordo 
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com o perfil epidemiológico e necessidades apresentadas em territórios onde se 

inserem as famílias e comunidades. (LEVCOVITZ e GARRIDO, 1996; CORDEIRO, 

1996; BRASIL, 1999). 

 O modelo assistencial baseado em equipes multiprofissionais de saúde ou 

PSF, propõe que a equipe assuma a responsabilidade sobre um território delimitado, 

onde convivem várias famílias,com uma atenção mais próxima e  humanizada, de 

maneira continuada, intersetorial e resolutiva, com base em princípios de promoção 

e prevenção à saúde.(BRASIL,1999) 

 Mesmo sabendo das inúmeras dificuldades de implantação do PSF no vasto 

território brasileiro, com desigualdades e diferenças regionais, municipais, culturais, 

econômicas, demográficas e Institucionais sabe-se que esta estratégia, trouxe 

melhorias relevantes para a APS, motivando gestores de vários níveis de atuação a 

persistirem nesta direção, por trazer grandes benefícios para a saúde comunitária. 

(VIANA et.al., 2002) 

 

2.4  A ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

 Para que as equipes do Programa Saúde da Família possam desempenhar 

seus trabalhos e analisar o resultado destes, seria necessário seguir algumas 

diretrizes ou normas de operacionalização para trazer respostas aos problemas de 

saúde nos territórios acolhidos. Tais respostas são reconhecidas como produção 

social em saúde que surgem de articulações e estratégias de intervenções, atuando 

sobre problemas de saúde da comunidade assistida de forma interdisciplinar e 

intersetorial. Esta estratégia de se trabalhar em saúde é o que Mendes, 1996, 

denominou de Vigilância em Saúde. 

O conceito de Vigilância em Saúde para o MS é:  
o acompanhamento contínuo de eventos adversos ou não à saúde, com propósito 
de aprimorar as medidas de controle, incluindo em sua aplicação a coleta 
sistemática de informações, análise dos dados e a divulgação destas informações 
analisadas. (BRASIL, 2006, p.19). 

 Para autores como Teixeira et. al., 1998, a Vigilância em Saúde (VS) é 

atribuída aos profissionais trabalhadores em saúde, que analisam as relações entre 

o modo de viver de grupos populacionais específicos, e as expressões do processo 

saúde - doença.   Tal processo acontece na prática através da integração das ações 

das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.  
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 Os autores supracitados, em 2004, afirmaram que as ações da Vigilância em 

Saúde devem subsidiar a tomada de decisões por autoridades e gestores de saúde, 

assessorando-os quanto às necessidades prioritárias de cada território. Para que se 

concretize, seria necessário que o PSF e outros setores que trabalham com a 

administração pública ou não, além de pessoas leigas, trabalhem intersetorialmente, 

visando beneficiar a coletividade, já que a Vigilância em Saúde acompanha eventos 

adversos à saúde comunitária. Em seus estudos, Teixeira (2004) argumenta que a 

Vigilância em Saúde dentro da APS surgiu como uma proposta de ações que 

redefiniriam as práticas sanitárias do SUS, através do Programa Saúde da Família e 

outros setores como os de Saneamento e Meio Ambiente, enfatizando o caráter 

sistêmico e o suporte político institucional no processo de descentralização e 

reorganização das práticas de saúde de âmbito territorial. 

O MS define os objetivos da Vigilância em Saúde como 
orientar o planejamento e a gestão das diversas  vigilâncias  que  ganharam uma 
estrutura de programa ou intervenção que estão sendo implementadas no SUS. 
(BRASIL, 2007, p.578) 

 A Lei 3.253/2009 do MS aprovou as diretrizes para a execução e 

financiamento das ações da Vigilância em Saúde, destacando as seguintes 

atribuições ao setor: 

 Identificar tendências, grupos e fatores de riscos, visando à elaboração de 

estratégias de controle de eventos específicos adversos à saúde. Descrever o 

padrão de ocorrência das doenças de relevância em Saúde Pública. Recomendar, 

com bases objetivas e científicas, medidas necessárias para prevenir ou controlar a 

ocorrência de agravos específicos à saúde. Avaliar os impactos das medidas de 

intervenção. 

O mesmo dispositivo legal supracitado, em sua Seção I, Parágrafo 1º, 

disciplina que todas as Vigilâncias deverão se complementar e atuar da seguinte 

forma nos territórios assistidos pelo Programa Saúde da Família: 

 A Vigilância Epidemiológica atuará sobre as populações através de ações que 

controlam e previnem agravos à saúde, proporcionando a detecção e prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da  saúde  individual  

e   coletiva. 

A Vigilância Sanitária atuará sobre ações de controle da produção e consumo 

de produtos, circulação de bens e prestação de serviços de interesse à saúde, além 

da fiscalização dos serviços da própria saúde; 
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 A Saúde do Trabalhador atuará sobre as condições de saúde oferecidas no 

ambiente de trabalho para os empregados; 

 A Vigilância Ambiental atua sobre ações de controle do meio ambiente 

(recursos naturais) e dos riscos sócio-ambientais, através de coletas, análises e 

interpretações de dados locais.    
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3  POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA  EM SAÚDE AMBIENTAL NO BRASIL 

 3.1 MARCOS REGULATÓRIOS IMPORTANTES 

 

A Vigilância em Saúde Ambiental é o processo contínuo de coleta de dados e 

análise de informações sobre a saúde e o ambiente, com intuito de promover 

adoção de ações de controle de fatores ambientais que interagem na saúde e 

contribuem para a ocorrência de doenças e agravos. Contempla, portanto, as ações 

executadas pelo setor saúde e outros setores, promovidas e articuladas 

conjuntamente com aquele. (BRASIL, 2007) 

No Brasil, somente a partir de 1999, por meio do Projeto de Vigilância e 

Controle de Doenças (VIGISUS) foi possível estabelecer ações que contribuíssem 

diretamente para o fortalecimento da Vigilância Epidemiológica, criando também 

condições para o desenvolvimento da Vigilância em Saúde Ambiental de âmbito 

nacional. O projeto primou pela ênfase na capacitação de recursos humanos, 

sistematização de informações fidedignas com a conseqüente consolidação de 

planos e programas de saúde, visando à melhoria da saúde da população. Portanto, 

a incorporação da Vigilância Ambiental no campo das políticas públicas de saúde é 

uma demanda relativamente recente no Brasil, resultando na necessidade de vencer 

vários desafios para seu fortalecimento. 

A estruturação da Saúde Ambiental no Brasil começou a institucionalizar-se a 

partir do Decreto n° 3.450/2000, assegurando sua implantação em todo o Território 

Nacional. Para Maciel Filho et. al. (1999), a estruturação da Vigilância em Saúde 

Ambiental (VSA) é uma resposta do setor saúde brasileiro ao movimento mundial 

onde ocorreram pressões de convenções internacionais em busca do 

desenvolvimento sustentável. A VSA passou a ser um interlocutor importante junto a 

outros setores públicos, privados, organizações governamentais e não 

governamentais (ONGS), estabelecendo um inter relacionamento entre questões de 

desenvolvimento, ambiente e saúde, na busca por respostas ao atendimento das 

necessidades e melhorias na qualidade de vida das populações. 

Em junho de 2003, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) absorveu 

todas as atribuições do antigo Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI) e, com 

base no Decreto 3.450/2000, assumiu a gestão do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica e de Saúde Ambiental. 
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Os resultados dos trabalhos em Vigilância Ambiental apontam para a 

perspectiva de informações relevantes sobre alguns determinantes ambientais de 

interesse, possibilitando, através de indicadores, a construção de mapas temáticos 

de saúde e ambiente, subsidiando a tomada de decisões, fornecendo diagnósticos, 

bem como prestar informações relevantes à sociedade. 

Autores como Franco Netto e Carneiro (2002), consideram a VSA 

fundamental para avaliações de processos de produção, processamento e 

interpretação de informações, buscando conhecimentos dos problemas de saúde, 

relacionados aos fatores de riscos ambientais. Também é um instrumento 

considerável, na execução de ações relativas às atividades de Promoção e 

Prevenção à saúde e Controle de doenças. A construção desse sistema considera 

os riscos ambientais nos seus contextos, principalmente com avaliações qualitativas, 

pois além de indicadores específicos, usa indicadores de políticas sociais e 

econômicas. 

Convém ressaltar algumas normas consideradas relevantes no processo de 

estruturação da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil, como exemplo, temos a 

Portaria do MS n° 1.399/99, que regulamenta e determina a necessidade de uma 

Programação Pactuada e Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças (PPI-

ECD). A referida Portaria, entre outras ações, atribui aos municípios pólo a 

competência da monitorização da qualidade da água de consumo humano, incluindo 

ações de coletas de amostras para exames físico-químicos e biológicos, de acordo 

com as normas de potabilidade da água, Port. do MS nº 518/2004. (BRASIL, 1999) 

Outro marco importante para a estruturação da área de Vigilância em Saúde 

Ambiental, foi a publicação da Portaria n° 2.253 de 11 de dezembro de 2001, que 

criou a Comissão Permanente de Saúde e Ambiente (COPESA) no Ministério da 

Saúde para assessorá-lo na construção dessa nova política. Atualmente, esta 

Comissão está sob a Coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde, através 

da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental em Saúde (CGVAM). (BRASIL, 

2001). A COPESA contou com quatro Grupos de Trabalho (GT) na elaboração 

dessa proposta: GT de Atenção Primária Ambiental e Agenda 21 no SUS; o GT de 

Saúde e Segurança Química; o GT de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços 

de Saúde e o de formulação e acompanhamento da Política Nacional de Saúde 

Ambiental que define critérios, parâmetros, indicadores, metodologias capazes de 
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contribuir para a consolidação do SUS, em defesa da vida e da saúde humana. 

(AUGUSTO et. al., 2003; BRASIL, 2007) 

 A Instrução Normativa n° 01/2005 regulamentou a Portaria do MS n° 

1.172/2004 no que se refere às competências da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios na área de Vigilância em Saúde Ambiental, estabelecendo o Subsistema 

Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA), encontrando a seguinte 

definição: 
compreende o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos, 
entidades públicas e privadas relativas à Vigilância em Saúde Ambiental, 
visando o conhecimento e à detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes do Meio Ambiente que 
interferem na Saúde Humana, com finalidade de recomendar e adotar 
medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados às 
doenças e outros agravos à saúde. (DOU I.N./MS 01/2005, Art.1º e BRASIL, 
2006, p.115). 

O SINVSA também define atribuições de coordenação, avaliação, 

planejamento, acompanhamento, inspeção e supervisão das ações de Vigilância 

relacionadas às doenças e agravos à saúde no que se refere à Água para consumo 

humano, contaminações do Ar e Solo, Desastres Naturais, Contaminantes 

Ambientais e Substâncias Químicas, Acidentes com Produtos Perigosos, efeitos de 

Fatores Físicos e condições saudáveis do Ambiente de Trabalho. 

A Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano é considerada a 

resposta mais próxima aos propósitos da Vigilância em Saúde, pela complexidade 

dos sistemas em que atua: como os processos bio-sócio-culturais, econômicos, 

ambientais e políticos; enquanto as Vigilâncias em geral, trabalham com processos 

específicos, a Vigilância Ambiental, para se efetivar, necessita trabalhar com 

sistemas integrados. (AUGUSTO et. al., 2003). 

 

3.2 A VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL RELACIONADA À QUALIDADE DA 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – VIGIÁGUA / SISÁGUA (MS) 

 

A Constituição Federal de 1988, estabelece como uma das competências do 

SUS o desenvolvimento de ações de saneamento, e, mais especificamente no artigo 

200, inciso VI, explicita a obrigatoriedade de se realizar a fiscalização e a inspeção 

da água para consumo humano. 

 Para que a efetiva fiscalização da água se realizasse pelo setor saúde, a 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SUS) passou a coordenar a Vigilância Ambiental 
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da Água de Consumo (VIGIÁGUA) no âmbito do MS, a partir do Decreto nº 

4726/2003. O Vigiágua subdividiu os trabalhos em três etapas importantes: A 

primeira consiste na realização do CADASTRO de todas as formas de 

abastecimento humano encontradas nos municípios pelas Secretarias de Saúde 

Municipais ou Estaduais (para municípios com população menor que 100.000 

habitantes). Se for um Sistema de Abastecimento Convencional/SAA, com etapas 

completas em Estações de Tratamento (captação, coagulação, floculação, 

decantação, filtração, desinfecção e fluoretação) ou um Sistema de Abastecimento 

com tratamentos incompletos (Poços Tubulares Profundos, Ribeirões ou Nascentes), 

ou ainda, uma Solução de Abastecimento Coletivo/SAC (Minas Coletivas, Veículos 

Transportadores de água, Condomínios fechados) e finalmente se é uma Solução de 

Abastecimento Individual/SAI ou Particular (Minas e Poços rasos particulares). 

Todos os Sistemas e Soluções de abastecimento deverão ser identificados e 

georreferenciados para que facilite os trabalhos de reconhecimento e avaliações 

posteriores, realizados pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. 

A segunda etapa a ser reconhecida no VIGIÁGUA é a de receber 

mensalmente dos fornecedores de água à população, normalmente Concessionárias 

de Saneamento, relatórios com análises laboratoriais de todos os Sistemas ou 

Soluções que são utilizados para abastecer a população. Os parâmetros 

laboratoriais importantes para a Saúde Pública a serem monitorados, deverão estar 

em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde n° 514/2004, que os 

identifica como relevantes: a Cor, pH, Turbidez, Cloro, Flúor, Colimetria, 

Cianobactérias, Trihalometanos, Metais e Agrotóxicos. Esta etapa é denominada 

CONTROLE, é considerada vital para que os fornecedores se responsabilizem pelo 

produto distribuído à população com quantidade e qualidade, dentro dos padrões de 

potabilidade exigidos para a manutenção da saúde.Este processo chamado 

CONTROLE, é recebido pelas Secretarias de Saúde Municipais ou Estaduais 

mensalmente, avaliadas pelo Setor de Vigilância Ambiental em Saúde, tomando 

como referência os parâmetros estabelecidos  na mesma Portaria do MS. 

 Para o MS o Controle da Qualidade da Água de Consumo Humano é definido 

como: 
conjunto de atividades, exercidas de forma contínua pelo(s)  responsável(is)   pela  
operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, destinado a  
verificar se a água fornecida à população é potável, assegurando a manutenção                                      
dessa condição.(BRASIL,2006,p.116). 
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A terceira e ultima fase é a chamada VIGILÂNCIA da água propriamente dita. 

É realizada pelo setor de saúde hierarquicamente mais próximo, nas Secretarias 

Municipais ou Estaduais de Saúde, onde devem analisar em laboratório próprio e 

imparcial, todos os parâmetros relatados mensal ou semestralmente pelo 

CONTROLE. Assim, existirá uma comprovação da qualidade da água distribuída e o 

cumprimento das determinações da Portaria do Ministério da Saúde para águas 

apropriadas à Saúde Humana. Em casos onde as águas não estejam em 

conformidade legal, a Vigilância poderá solicitar novas análises laboratoriais ao 

Controle, em casos extremos de inadequação, o abastecimento deverá ser 

interrompido. 

As ações de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(VQACH) estão inseridas também na Vigilância em Saúde/MS, cujo conceito e 

atribuição são descritos a seguir: 
consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades 
de saúde pública, garantindo que a água consumida pela população atenda 
aos padrões e normas estabelecidas na legislação vigente, com propósito 
de avaliar os riscos que a água consumida representa para a saúde 
humana. (BRASIL, 2006, p.116). 

A Vigilância Ambiental relacionada à Qualidade da Água para Consumo 

Humano - VIGIÁGUA, deve ser implementada em ações articuladas intra e 

intersetorialmente, ou seja, compartilhada entre as diversas esferas da Vigilância em 

Saúde (Epidemiológica e Sanitária), outros órgãos e instituições que atuam na 

questão da água, tais como os órgãos gestores ambientais, governamentais ou não, 

gerenciamento de Recursos Hídricos, prestadores de Serviços de Abastecimento de 

Água e os Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Entre os objetivos do Vigiágua, de acordo com o Ministério da Saúde (2006), 

podemos destacar: a redução da morbimortalidade por doenças e agravos de 

transmissão e origem hídrica, por meio de vigilância sistemática da qualidade da 

água consumida pela população; a busca por melhorias das condições sanitárias, 

nas diversas formas de abastecimento de água para consumo humano; a avaliação 

e gerenciamento dos riscos à saúde, das condições sanitárias nas diversas formas 

de abastecimento de água; o monitoramento sistemático da água consumida pela 

população, de acordo com a legislação vigente; manter a população informada sobre 

a qualidade da água e se houver riscos à saúde (contas de água com alguns 

parâmetros qualitativos públicos); apoiar o desenvolvimento de ações de educação e 
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saúde e mobilização social. A coordenação do SISÁGUA (Sistema de Informação da 

Vigilância da Qualidade da Água), realizada através da alimentação sistemática do 

Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) a nível nacional; sua 

análise em conjunto com outros Sistemas de Informação (Saúde e Ambiente), 

fornecem Indicadores de riscos de exposição à águas impróprias ao consumo 

humano. 

Os Planos de Monitoramento da Água deverão ser formalizados pelo setor 

saúde Municipal ou Estadual pela VIGILÂNCIA, em pontos estratégicos vulneráveis 

que possam representar riscos à saúde pública, como: saídas de Estações de 

Tratamento, entrada da água em Clínicas e Hospitais, saída de Poços e 

Reservatórios, Escolas, Creches, dentre outros. (BRASIL, 2005) 

Os conjuntos de ações articuladas com as atividades de Inspeção e Boas 

Práticas em Abastecimento de Água, implementadas pelo Ministério da Saúde, 

subsidiam o planejamento e a execução de Controle e Vigilância, com 

características preventivas e corretivas, através de inspeções higienico-sanitárias em 

Estações de Tratamento de Água, Poços Tubulares Comunitários e Veículos 

Transportadores de Água (caminhões PIPA). (BRASIL, 2006) 

Os procedimentos e as responsabilidades relativos ao Cadastro, Controle e a 

Vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, já são estabelecidos e conhecidos na Portaria específica do MS n° 

518/2004. No âmbito da Vigilância encontram-se detalhadas as atribuições do Setor 

Saúde nas esferas Federal (Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde), 

Estadual (Secretaria Estadual de Saúde/Gerências Regionais de Saúde) 

responsáveis pela Vigilância em municípios com menos de 100.000 habitantes, e 

Municipal (Secretaria Municipal de Saúde) para municípios com autonomia plena de 

gestão (com mais de 100.000 habitantes) e contemplados pela Pactuação da 

Vigilância em Saúde - PAVS/VIGISUS, citados em Minas Gerais na CIB-SUS/MG n° 

638 de 17/03/2010 (anexo único) com objetivos, metas e ações prioritárias para 

Minas Gerais em 2010/2011. 

A Vigilância da água para ser efetivamente realizada, deverá obter vários 

pontos estratégicos de coletas de água e análises laboratoriais independentes e 

imparciais, requerendo recursos humanos capacitados, tecnologias e laboratórios 

adequados que possam atender a referida demanda. O projeto VIGISUS tem 
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viabilizado tais necessidades, inclusive com capacitações profissionais periódicas. 

Mesmo com os incentivos adotados, o cumprimento das deliberações se encontra 

aquém da realidade do Estado de Minas Gerais, contando com 853 municípios, 

poucos laboratórios capacitados para análises de águas para a realização da 

Vigilância. Também é uma realidade a nível nacional o número insuficiente de 

técnicos especializados em qualidade de águas. Com as demandas de emergências 

em outras áreas da saúde, a Vigilância da água de consumo acaba por ficar 

relegada a um segundo plano. 

 A maioria dos municípios brasileiros, ainda se encontra em fase de 

CADASTRO e CONTROLE da água destinada ao consumo humano (Gráficos nº 1, 

2, 3, 4 e 5 e Tabela nº 3), não conseguindo realizar  a VIGILÂNCIA tão esperada, 

necessária e oportuna para garantir águas realmente dentro dos padrões de 

potabilidade disponíveis à população. 

Os mecanismos de Controle e Vigilância da Qualidade da Água de Consumo 

são diferenciados e eficazes sob a perspectiva de avaliação de riscos à saúde 

populacional, portanto o monitoramento e responsabilidade da água disponível 

recaem sobre o Setor Saúde hierarquicamente mais próximo, conforme as diretrizes 

de municipalização do SUS, desde a água bruta, práticas de tratamento e higiene, 

distribuição nas redes, disponibilidade nas residências e intermitências de 

abastecimentos públicos, além da publicidade fidedigna junto aos consumidores, 

hoje a população possui informações fornecidas nas Contas de Água, produzidas 

pelas Concessionárias,  não confirmadas pela VIGILÂNCIA em saúde. (BRASIL, 

2006) 

Os relatórios consolidados Semestrais e Anuais são encaminhados às 

Secretarias de Estado de Saúde e Ministério da Saúde, em sua grande maioria 

somente sobre a ótica do CADASTRO e CONTROLE, inviabilizando diagnósticos 

consistentes sob a perspectiva da análise do setor saúde através da Vigilância 

(objeto de fiscalização, prevenção e correção). (BRASIL, 2004) 

Um dos maiores problemas enfrentados pelo MS com relação ao VIGIÁGUA a nível 

nacional, são as dificuldades encontradas pelas Secretarias Municipais e Estaduais 

de Saúde em realizar a etapa de VIGILÂNCIA. Conforme os Gráficos que se 

seguem, os dados divulgados encontrados estão somente relacionados com 

CONTROLES precedidos por CADASTROS (Gráficos nº 1, 2, 3,4, e 5 e Tab. n° 3). 
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Fonte: SINVSA, 2009. 
 
 
 
Gráfico 1 – Porcentagem de Municípios Cadastrados no SISÁGUA/Datasus por UF no Brasil 

em 2008. 
 

 
Os Estados brasileiros Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, 

Alagoas e Ceará apresentaram os maiores índices percentuais (80 a 100%) de municípios Cadastrados no 
Siságua em 2008. 

Os Estados brasileiros Pernambuco, Rio Grande do Norte, Tocantins e Amapá apresentaram os 
menores índices percentuais de Cadastros no Siságua em seus municípios (0 a 20%) em 2008. 

A Cobertura total no Brasil é de 67% dos Municípios com Cadastros no Siságua (2008). 
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                                                    Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 2010. 
 
 
Gráfico 2 – Percentual de Municípios com Cadastro no SISÁGUA/Datasus por região do 

Brasil no período de 2007 a 2009. 
 
 
 

A Região Sul brasileira, apresentou os maiores índices percentuais de coberturas nos 
Cadastros do Siságua, e a região Norte os menores índices percentuais de Cadastros municipais 
entre os anos de 2007 a 2009. Observa-se o crescente aumento de coberturas nos Cadastros do 
Siságua em todas as regiões brasileiras a cada ano consecutivo.  
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                                                           Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 2010. 
 
Gráfico 3 – Percentual de Municípios com Cadastro no SISÁGUA/Datasus por região do Brasil no 
período de 2007 a 2009. 
 
 
 

Em 2007 os municípios brasileiros que apresentaram os maiores índices percentuais de 
Cadastros no Siságua foram o dos Estados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, e Paraná com 
valores acima de 95% de cobertura. 

 
Em 2008 os municípios brasileiros que apresentaram os maiores índices percentuais de 

Cadastros no Siságua foram dos Estados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande 
do Sul com percentuais entre 90 a 100%. 

 
Em 2009 os municípios brasileiros que apresentaram os maiores índices percentuais de 

Cadastros no Siságua foram dos Estados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul com percentuais entre 90 a 
100% de cobertura. Demonstrando uma tendência de expansão crescente de coberturas no Cadastro 
do Siságua nos Estados brasileiros a cada ano consecutivo. 
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                                                                     Fonte: SINVSA, 2007. 
 
 

Gráfico 4 - Percentual de Municípios com Alimentação de Dados no SISÁGUA/Datasus em Minas 
Gerais na Região Sudeste e no Brasil, em 2006. 
 
 

 Os municípios do Estado de Minas Gerais em 2006, apresentaram percentuais (96%) de 
Alimentação no Sistema de Informação da Água de Consumo Humano (Siságua/Datasus/MS), 
valores  acima dos percentuais encontrados na Região Sudeste (84%) e do Brasil ( 84%) de maneira 
geral, indicando avanços na implementação de indicadores qualitativos  sobre a qualidade da água 
disponível no Estado. 
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                                                                              Fonte: SINVSA, 2007. 
 
 
 
 
 
Gráfico 5 – Percentual de Amostras realizadas em 2006 em Conformidade com a Portaria 

do MS N° 518/2004 em Minas Gerais, na Região Sudeste e no Brasil, em 2006. 
 
 

 
 

Análises dos parâmetros laboratoriais Cloro residual Turbidez e Coliformes totais 
consideradas importantes para a Saúde Pública, analisados em 2006 no Estado de Minas Gerais, na 
Região Sudeste e no Brasil. 

O Cloro residual (parâmetro Químico) no Estado de MG em 2006, apresentou índices 
percentuais de análises realizadas (78%) inferiores ao quantitativo de análises percentuais 
encontradas na região Sudeste que atingiu índices percentuais de (89%),porém valores percentuais 
superiores aos detectados no restante do Brasil (67%). 

A Turbidez (parâmetro Físico) realizada no Estado de Minas Gerais (95%) em 2006 foi 
proporcionalmente realizada com os mesmos índices encontrados na Região Sudeste (94%) e 
superior aos valores percentuais realizados no restante do Brasil (81%). 

As análises de bactérias do grupo Coliforme (parâmetro Biológico) no mesmo ano, foram 
realizadas no Estado de Minas Gerais com valores percentuais (91%), superiores aos valores 
encontrados na Região Sudeste brasileira (88%) e também com relação ao restante do país (66%). 
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    Tabela 3 – Municípios com Cadastro no SISÁGUA/MS na Região Sudeste em 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                    

 
 
 
 
 
                                                                                     Tabela- 3- Municípios com Cadastros no Siságua/MS 
     
                                                                                                      na região Sudeste Brasileira em 2009. 
 
 
                                                                                  Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Estados brasileiros, situados na Região Sudeste com o número total de Municípios que 
possuem Cadastro no Siságua, com seus respectivos índices percentuais de cobertura em 2009. 

Proporcionalmente verifica-se que mesmo com um número maior de municípios em 
Em Minas Gerais (853), 93% apresentaram suas fontes de abastecimento já Cadastradas no 
SISÁGUA/MS em 2009, fornecendo um aumento significativo no banco de dados do MS.   
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

Estados 
Nº Total  de 
Municípios 

Municípios 
com 

Cadastro 

Percentual 

% 

Espírito 
Santo 

       

78 73 94 

Minas 
Gerais 

853 796 93 

Rio de 

Janeiro 

 

92 67 73 

São Paulo 645 289 45 
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3.2.1 AS AÇÕES DO VIGIÁGUA NO BAIRRO IGREJINHA - JUIZ DE FORA - MG 

 

Em Juiz de Fora – MG, o Programa VIGIÁGUA foi implementado em 2004. A 

Secretaria Municipal de Saúde possui gestão plena e recursos do MS que facilitam o 

gerenciamento dos trabalhos locais, porém as responsabilidades e metas a serem 

alcançadas são exigentes, trazendo dificuldades para o setor saúde municipal em 

realizar a Vigilância da Água de Consumo Humano local. 

O bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, possui para seu abastecimento de água 

dois Poços Tubulares Profundos interligados, configurados no Vigiágua como 

Sistemas de Abastecimento Coletivo/SAC, gerenciados pela Companhia de 

Saneamento Municipal – CESAMA/PJF, através de bombeamentos, produzem uma 

vazão média de 19,74 metros cúbicos por hora. As águas dos Poços passam por 

desinfecção a base de Cloro semanalmente, abastecem, segundo informações da 

própria Concessionária, cerca de 900 domicílios (Anexo n° 2), este tipo de 

abastecimento, é Cadastrado e Controlado no bairro pelo Vigiágua desde 2004 pelo 

Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, subordinado a 

Subsecretaria de Vigilância em Saúde/Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da 

Prefeitura de Juiz de Fora. Mensalmente a Concessionária fornece os relatórios com 

as análises laboratoriais dos parâmetros de água dos poços, analisados de acordo 

com as determinações do Ministério da Saúde (Port. 518/2004). A CESAMA 

(Concessionária de Saneamento da Prefeitura de Juiz de Fora) também envia 

semestralmente a SMS análises de Metais, Agrotóxicos e Trihalometanos, 

possuindo laboratórios e pessoal especializado para realizar os trabalhos 

necessários. Ainda não existe a Vigilância preconizada pelo MS, somente o 

CADASTRO E CONTROLE, cuja competência é da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) do município. Este fato acontece por falta de estruturações laboratoriais 

adequadas, recursos humanos insuficientes, mesmo com a aquisição de vários 

equipamentos necessários, a SMS não dispõe de complementações importantes 

para o efetivo desempenho da VQACH (Vigilância da Qualidade da Água de 

Consumo Humano). 

O Programa Saúde da Família do bairro Igrejinha, Juiz de Fora - MG, através 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que conhecem o território acolhido e os 

dois Sistemas de Abastecimento Coletivo/SAC, gerenciados pela CESAMA; as 
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Soluções de Abastecimento Coletivo/SAC (Minas) ou Individuais/SAI (Poços rasos 

particulares), utilizados como fontes de abastecimentos alternativos por várias 

famílias, por não terem acesso à água tratada, podem contribuir na localização 

destes, facilitando o CADASTRO e Inspeções periódicas de competência da 

Vigilância Ambiental em Saúde/SMS do bairro. Estas fontes de abastecimento, 

provavelmente nunca foram submetidas a Vigilância do setor saúde. Tais 

mananciais precisam ser Cadastrados, e num espaço curto de tempo, as águas 

serem analisadas laboratorialmente, mesmo aquelas oferecidas pela Concessionária 

de Saneamento Municipal já cadastradas. Este trabalho intersetorial, realizado em 

parceria com os ACS, traria benefícios para todos, já que os objetivos comuns são 

os mesmos, ou seja, oferecer uma água de boa qualidade e saúde para a 

comunidade. Os ACS ao trabalhar mais estreitamente com a Vigilância em Saúde 

Ambiental local, transmitindo informações básicas corretas sobre saneamento, 

poderiam acrescentar na melhoria de medidas mitigadoras de fácil alcance, 

fornecendo o Hipoclorito de Sódio a 25%, de forma correta, encaminhado pelo 

Ministério da Saúde, para residências sem acesso a águas tratadas.  

Tal atribuição é prevista na Lei 11.350 de 05/10/2006 em seu art.3°, que 

define: 
cabe aos agentes comunitários de saúde a supervisão, atividades de prevenção de  
doenças e promoção de saúde por domicílios ou comunidades, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas  de acordo com as diretrizes do SUS. (Medida Prov. nº 
297/2006, Presid. da República, Casa Civil). 

 
A Ficha A do SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) preenchida 

pelos Agentes Comunitários de Saúde, é um instrumento importante para localizar 

fontes de abastecimento e populações vulneráveis expostas a riscos de 

adoecimentos, principalmente por agravos diarréicos locais (também descritos na 

Ficha A). Outro instrumento relevante em termos de avaliação em saúde é o 

preenchimento adequado e compulsório do “Monitoramento de Doenças Diarréicas 

Agudas” - MDDA/MS, (BRASIL, 2005); este seria um forte Indicador para cruzar os 

dados entre a qualidade da água e as doenças diarréicas que acometem populações 

que não dispõem de águas com qualidade satisfatória, principalmente crianças de 

zero a cinco anos de idade, cujo sistema imunológico ainda está em formação 

(FUNASA, 2002). Os ACS, segundo Morosini e Corbo, 2007, por conhecerem cada 

recanto do bairro, possuem atribuições de vigilância, educação, comunicação e 

mobilização social; ferramentas de transformação de hábitos e comportamentos da 
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comunidade e suas famílias, poderiam formar parcerias mais consistentes, 

auxiliando a realização da Vigilância da Água de Consumo Humano e de doenças 

decorrentes de águas de má qualidade, prevenindo e promovendo a saúde 

comunitária de Igrejinha. 
 

4 A ESTRATÉGIA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

4.1 BASES GERAIS PRECURSORAS DA ESTRATÉGIA DO PSF 

 

           A Atenção Primária em Saúde (APS) foi implementada como uma forma de 

organizar os sistemas de saúde em diversos países a partir do Relatório Dawson, 

em 1920 na Inglaterra. O referido documento contrapunha-se ao modelo americano 

Flexneriano, de cunho curativo e individual, custo elevado, alta complexidade 

médica e baixa resolutividade. (MOROSINI e CORBO et. al.2007). 

 Segundo os autores supracitados, este Relatório pregava um modelo de 

atenção em Centros de Saúde primários e secundários, serviços domiciliares e 

hábitos de ensino, organizados de forma regionalizada, com médicos generalistas. 

Na insuficiência de recursos básicos os pacientes seriam encaminhados para a 

atenção secundária e terciária, com médicos especialistas, exames mais complexos 

e hospitais para as internações e cirurgias. Este tipo de orientação, com 

características de regionalização das necessidades de saúde da população foi 

denominado de Organização Hierarquizada da Atenção à Saúde, com integralidade 

da assistência, ações preventivas e curativas mais eficientes e resolutivas, com 

custos menos elevados. A Organização Mundial de Saúde, na Década de 70, 

passou a difundir o modelo Dawson e suas propostas a nível global devido à 

obtenção de resultados mais eficientes e duradouros, além de proporcionar custos 

de saúde mais acessíveis aos governos. 

 As características do Sistema de Saúde brasileiro antes de 1990 eram do tipo 

centralizado, privatista, enfatizando doenças individualizadas e ações curativas 

ofertadas pelos hospitais, consultas médicas especializadas, tecnologias e terapias 

muito caras, não priorizava ações de prevenção e promoção em saúde. (MOROSINI 

e CORBO et. al. 2007) 

 Os autores supracitados enfatizam em seus estudos que os ideais do 

Movimento da Reforma Sanitária no Brasil, na década de 80, propunham uma 

estratégia de saúde também levando em consideração vários aspectos comuns aos 
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mencionados no relatório Dawson Inglês, acrescido da proposta de Universalização 

da atenção, com abordagem de atendimentos coletivos, centrados em problemas 

regionais da comunidade, de forma integralizada, com ações preventivas e 

curativas. 

 Com relação à descentralização da atenção primária em saúde, Cordeiro 

(1996), menciona em seus estudos que os atendimentos dispensados no primeiro 

nível de atenção, deveriam estar articulados a outros níveis de complexidade, caso 

necessário, prevendo ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação das 

pessoas doentes, de acordo com o perfil epidemiológico e necessidades da 

comunidade de forma territorializada. 

 

4.2 O PROGRAMA SAÙDE DA FAMÍLIA 

 

 A Atenção Primária em Saúde no Brasil foi reconhecidamente fortalecida e 

reestruturada à partir da estratégia do Programa Saúde da Família ( PSF) em 1994 

(PSF), contando com equipes multiprofissionais regionalizadas. As equipes 

completas são formadas por um médico, um enfermeiro, um dentista, um auxiliar de 

saúde bucal, um técnico em saúde bucal, um auxiliar de enfermagem e seis Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS). São responsáveis pela assistência em territórios 

constituídos por três a quatro mil pessoas cadastradas. Todos os profissionais da 

equipe do PSF guardam coerência e sintonia com os princípios da Vigilância em 

Saúde (Promoção, Prevenção de saúde e Tratamento de pessoas doentes).  

(MOROSINI e CORBO et.al., 2007) 

 Teixeira (1998 e 2000) afirma em seus trabalhos que o PSF é um modelo 

reorientador da assistência primária em saúde pelo SUS, com uma forma de 

organização territorial, envolvendo profissionais trabalhadores de saúde e 

tecnologias básicas oferecidas para intervir nos adoecimentos dos usuários. Esse 

modelo assistencial objetiva também conhecer os fatores determinantes de doenças, 

como o modo de viver das famílias, condições de moradia, trabalho, lazer, educação 

e alimentação no próprio território onde vivem. 

As mudanças nas finalidades do trabalho em saúde, com as equipes do PSF 

implantadas, para PAIM (1994), através de atuações sobre a população conjunta em 

territórios definidos é extremamente importante, porque as famílias convivem, detém 
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saberes e culturas locais pré existentes a serem utilizadas e exploradas pelos 

profissionais que trabalham com a população usuária dos serviços de saúde 

oferecidos localmente. O indivíduo passa a ser considerado como parte de uma 

família, comunidade, sistema social e ambiente. Qualquer ação de saúde que se 

pretenda realizar deverá incidir sobre o conjunto de pessoas que vivem sob o 

mesmo território. 

A Atenção Primária em Saúde, logo após a implantação do PSF no Brasil, 

passou a ser entendida como uma estratégia fundamental para reorientar o modelo 

de atenção do SUS, através de princípios norteadores de universalidade, equidade, 

integralidade e participação popular, defendidos e garantidos na Constituição 

Federal de 1988. O PSF ainda enfrenta várias críticas e opositores que afirmam ser 

a APS uma estratégia seletiva, com um sistema pobre designado a pessoas mais 

carentes, e ainda predominantemente biomédico. Sendo assim, podemos acreditar 

que os processos de implantação destes princípios norteadores ainda se encontram 

em construção. Mesmo com avanços significativos em saúde com a estratégia do 

PSF, sabe-se que ainda hoje, vários segmentos da população brasileira não 

dispõem de acesso à saúde de alguma forma. As reformas sociais em ambientes 

democráticos, normalmente são de naturezas lentas e politicamente custosas, 

trazendo muitas vezes descréditos, frustrações e preconceitos. (MENDES, 1996). 

Alguns autores como Luchese et. al. (2000), em seus estudos, afirmam que o 

modelo assistencial do PSF ainda possui sérias limitações para atender demandas e 

necessidades da população brasileira com a qualidade esperada. Porém, 

reconhecem que é um modelo voltado para o enfrentamento de necessidades locais 

coletivas, com ações e programas essenciais como: Campanhas Sanitárias, 

Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador. Devendo 

ser aperfeiçoado a cada dia para atingir os objetivos almejados e necessários à 

melhoria da Saúde Pública nacional.  

Apesar das dificuldades, lentidão com que ocorrem as mudanças no setor 

saúde, impaciência da população por serviços eficazes e eficientes, passados mais 

de vinte anos da criação do SUS, muitos progressos já foram alcançados. Podemos 

destacar avanços e desenvolvimentos a partir das intervenções das equipes do PSF 

em grande parte do Brasil.  

Dados do Departamento de Atenção Básica em Saúde (DAB) do MS, acesso 
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em 18/12/2010, informam a cobertura do PSF nos 27 estados brasileiros, em 

dezembro de 2009, assim detectados: - Número de municípios com Equipes de 

Saúde da Família: 5.251; Estimativa da população brasileira cobertas por Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS): 115.425.615 habitantes; Número de Equipes de 

Saúde da Família credenciadas pelo MS: 38.630; Número de Equipes do PSF 

implantadas no país: 30.328 e Estimativa da população brasileira com cobertura de 

ESF: 96.140.711. 

O PSF no Brasil, progressivamente vem influenciando a reestruturação do 

modelo de atenção a saúde em sua totalidade. Focaliza prioritariamente os usuários 

e suas famílias, através de articulações em ações educativas de promoção, 

prevenção e cuidado com qualidade e humanização nos atendimentos, organização 

e acolhimento, estabelecendo vínculos entre os profissionais de saúde e a 

comunidade, e entre os profissionais integrantes da equipe de saúde. É um 

processo dinâmico, necessitando sempre de novas estruturações e adequações, 

porém possui uma maneira de responder aos anseios comunitários, com relação ao 

modelo de saúde esperado. Sua efetivação deve ser fortalecida, dinamizada e 

difundida em todas as cidades brasileiras. 

 O PSF em Juiz de Fora – MG foi implantado entre 1994/1995, atualmente 

conta com uma cobertura territorial de aproximadamente 50% do município, com 

tendências a expansão. Existe um Módulo Móvel Rural que percorre vários distritos 

e bairros rurais levando uma equipe multiprofissional completa para atendimentos de 

saúde comunitária. 

  Igrejinha, objeto de nosso estudo, é um bairro de Juiz de Fora que apresenta 

características urbano rurais, foi contemplado pelo Programa Saúde da Família em 

2003, apresentando atualmente uma equipe completa, com resultados 

demonstrando melhorias qualitativas significativas na assistência primária de saúde 

local, conforme informações abstraídas da APS/SMS/PJF, 2010. 
 

4.3 A PROMOÇÃO EM SAÙDE E A ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS     

      DE SAÚDE 

4.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROMOÇÃO EM SAÚDE  

 

A Saúde Coletiva atuou no início do século XX sobre problemas das 

coletividades, em áreas como educação em saúde, controle de doenças 
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contagiosas, vetores, saneamento, intervenções sobre o meio ambiente e prevenção 

de fatores de riscos. A partir de 1986 incluiu-se neste processo a Promoção em 

Saúde, reconhecida como um fator primordial para se determinar o não adoecimento 

das comunidades. (BRASIL, 2000) 

Buss (2000) cita em seus trabalhos que os conceitos modernos de Promoção 

em Saúde das populações surgiram e se desenvolveram a partir de importantes 

Conferências Internacionais nas décadas de 80 e 90: em Ottawa no Canadá (WHO, 

1986), Adelaide na Austrália (WHO, 1988), Sundsvall na Suécia (WHO, 1991), 

Jacarta na Indonésia (WHO, 1997) e na América Latina em Santa Fé de Bogotá na 

Colômbia (1992). Essas Conferências, dentre outras, visavam melhorias na 

qualidade de saúde das populações, através da comunicação, educação, 

informação, nutrição, habitação, saneamento, lazer e hábitos de viver saudáveis, de 

forma regionalizada com a participação dos governos e suas políticas sociais, com 

planejamentos adequados principalmente com o apoio e envolvimento ativo da 

comunidade local.  

O mesmo autor supracitado também reconhece a promoção em saúde como 

uma forma eficaz de se evitar adoecimentos, aliados às prevenções de doenças e à 

redução da chamada medicalização. São conquistas obtidas através de posturas 

realizadas com modificações de costumes e comportamentos das comunidades, 

buscando melhorias na qualidade de vida destas. Apesar de promissora, é uma 

proposta desafiadora e complexa, tanto do ponto de vista político como técnico. 

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção a Saúde, realizada em 

Ottawa no Canadá, 1986, definiu a Promoção em Saúde como sendo: 
a condição de proporcionar aos povos os meios necessários para melhorar sua 
saúde e exercer um maior controle sobre a mesma. (WHO, 1986, p.15) 

 
Denver (1988) descreve a Promoção em Saúde como um movimento que 

possibilitou a formulação de políticas públicas, fundamentado em ideais político-

ideológicos, enfatizando ações voltadas para a melhoria das condições e estilos de 

vida de grupos populacionais específicos, com atividades de educação, 

comunicação e formulação de políticas saudáveis. 

As propostas da Vigilância em Saúde do MS (Lei n° 3253/2009) incluem 

dentre outras, o fortalecimento das ações de Vigilância Ambiental em áreas 

específicas de risco epidemiológico, reorientação das ações de prevenção de 

agravos decorrentes de fatores ambientais adversos e a Promoção de hábitos 
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saudáveis entre a população do mesmo território, com coberturas do Programa 

Saúde da Família. Muitas das ações de Promoção à Saúde envolvem setores fora 

da saúde, mas é ela quem deve liderar e encabeçar propostas decisivas, implicando 

estabelecimentos de agendas públicas, com participação de diversos atores, 

envolvendo pessoas e comunidades, para alcançar uma melhor qualidade de vida 

territorial. 

Na promoção de saúde de uma população territorializada deverão ser 

incorporados novos saberes através de setores extremamente necessários, como o 

das Ciências Sociais, Planejamento Urbano, Planejamento Estratégico, Geografia, 

Educação para a Saúde, Ciências do Meio Ambiente e Comunicação Social, dentre 

outros. Os problemas e prioridades locais deverão surgir a partir de discussões da 

própria comunidade (o empoderamento1). 

Para alcançar um estado de bem estar físico, mental e social, um indivíduo ou 

grupo deverá ser capaz de identificar e realizar suas aspirações, satisfazer suas 

necessidades e modificar ou adaptar-se ao meio ambiente. A saúde não é percebida 

como objetivo, mas como uma fonte de riqueza da vida cotidiana. Portanto a 

Promoção em Saúde não é um tema exclusivo do setor saúde. É um processo de 

reflexão coletiva, sobre as condições de vida das comunidades, e como estas 

contribuem para o estado de saúde e a qualidade de vida encontrada. (WHO, 1986) 

Através do Programa Saúde da Família, busca-se condições permanentes 

para que o sistema de saúde se aproxime dos indivíduos de forma mais humana, 

solidária e resolutiva. Princípios como o da territorialidade, vínculo, continuidade, 

planejamento local e promoção de saúde, deverão fazer parte dos movimentos 

sociais, ligados ao setor saúde. Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, 

promovendo saúde, deve-se agir no contexto onde se inserem e no espaço territorial 

onde vivem. Todos os profissionais da equipe do PSF devem guardar coerência e 

sintonia com os princípios da Vigilância em Saúde, que é o da Promoção, Prevenção 

e Tratamento de pessoas doentes.  

 
                                                        
1 1-Empoderamento- Buss, 2000; processo de capacitação das comunidades, dando-lhes poder para decidir 

prioridades locais em saúde, tomada de decisões, implementação de estratégias para a promoção de saúde local. 

(Termo muito utilizado em Ciências Sociais). Nogueira - Martins e Bógus, 2004, descrevem empoderar como uma 
palavra derivada do empowerment em inglês, esta tem relação com o poder como raiz, significando o ganho de poder 

por alguém ou grupos comunitários. 
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4.3.2 A ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)  

 

O PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde) é uma estratégia do 

Ministério da Saúde, introduzida em 1991, com finalidade de articular e promover o 

intercâmbio de experiências e conhecimentos, de âmbito municipal, voltados para 

reorientar o modelo assistencial em saúde, com prestação de serviços na Atenção 

Primária em Saúde. O Programa Saúde da Família foi criado em 1994 graças ao 

sucesso das ações dos PACS nos municípios, foi adotado para reforçar o modelo 

substitutivo da forma de trabalho tradicional na rede básica de saúde pública 

brasileira, de forma territorializada multi e interdisciplinar (MOROSINI e CORBO, 

2007). 

A Portaria do MS nº 1886/97 atribui aos ACS a responsabilidade individual de 

cada profissional por 150 famílias ou 750 pessoas. O recrutamento deste 

profissional acontece por processo seletivo no próprio município, deverão ser 

moradores no território de trabalho por pelo menos dois anos, onde exercerão suas 

atividades. O ACS deverá ser alfabetizado, maior de dezoito anos, ter 

disponibilidade de 40 horas semanais para exercer trabalhos em suas micro áreas 

de responsabilidade. 

A Lei nº 11 350 de 05/10/2006 em seu art.3° e seus incisos, cumulada com a 

Medida Provisória n° 297/2006 (Emenda Constitucional nº 51 de 14/02/2006) da 

Presidência da República - Casa Civil, acrescentam atribuições importantes para os 

Agentes Comunitários em Saúde, a saber: 

Art. 3° e seus incisos: Cabe aos ACS a supervisão, atividades de prevenção 

de doenças e promoção de saúde por domicílios, ou comunidades, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas de acordo com as diretrizes do SUS, sob a supervisão do 

gestor de saúde municipal, distrital, estadual ou federal.  São consideradas 

atividades do Agente Comunitário de Saúde: 

 A utilização de instrumentos para diagnósticos demográfico e sócio-cultural 

da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e 

coletiva; o registro para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 

saúde de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo a 

participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área de saúde; a 

realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de 
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risco às famílias; participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde 

e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 

A Política Nacional de Saúde estabelece, dentre as várias atribuições dos 

ACS, a de desenvolver atividades de promoção à saúde, prevenção de doenças e 

agravos, e a Vigilância em Saúde. Essas ações acontecem por meio de visitas 

domiciliares e de trabalhos educativos individuais e coletivos nos domicílios e na 

comunidade, mantendo a Equipe de Saúde da Família informada, principalmente em 

relação a situações de riscos Epidemiológicos, Sanitários, Ambientais e na Saúde do 

Trabalhador. (BRASIL, 2006) 

Morosini et. al. (2007) citam que através do PSF, onde os ACS atuam 

participando da construção do cuidado das famílias, a equipe de saúde passa a ter 

um entendimento mais abrangente do cuidado no processo saúde-doença, o que 

garante novas oportunidades para o trabalho interdisciplinar relacionando saúde, 

demografia, sociologia e epidemiologia, entre outras. A equipe multiprofissional 

deverá atuar numa lógica que substitui o modelo hegemônico biomédico, ainda hoje 

dominante, centrado em um único profissional, para uma atuação multi e 

interdisciplinar. 

Os mesmos autores supracitados descrevem os ACS como atores relevantes 

no processo de se trabalhar em equipes de saúde, porque são residentes no 

território onde atuam, conhecem e convivem com a realidade do local, interagindo 

com valores, linguagens, problemas, alegrias, satisfações e insatisfações 

comunitárias nesse ambiente. Estes Agentes assumem a responsabilidade de fazer 

o intercâmbio entre a população e a equipe de saúde, de modo a levantar 

necessidades de saúde local e buscar intervenções multiprofissionais 

transdisciplinares para a melhoria da qualidade de vida e saúde de forma 

territorializada. 

Nesta perspectiva estão incluídas ações básicas como a “Prevenção de 

Riscos Ambientais”, que contribuem para a promoção da saúde coletiva, com visitas 

domiciliares, ações educativas individuais e coletivas, sob a supervisão e 

acompanhamento do enfermeiro instrutor-supervisor, lotado na Unidade Básica de 

Saúde de referência. A capacitação dos ACS deverá ocorrer em serviço de “forma 

continuada”, gradual e permanente, com a colaboração dos demais integrantes da 

equipe de Saúde da Família local. 
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Com relação à função do profissional ACS são solicitadas algumas 

habilidades como: boa comunicação com a população considerando o sigilo e a 

ética, bom relacionamento interpessoal com a equipe e senso de organização com 

constante Vigilância à Saúde. Com tais características, espera-se que possam 

colaborar na construção e manutenção da qualidade da assistência prestada, 

identificando problemas prioritários e participando coletivamente da sua resolução. 

(MOROSINI et.al. 2007).  
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5 JUSTIFICATIVA 

 

Justificamos a realização deste estudo com a análise da percepção dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), integrantes do Programa Saúde da Família 

(PSF), sobre a água de consumo humano, disponível num bairro periférico e carente 

de Juiz de Fora - MG. Estes ACS atuam na comunidade em micro áreas pré 

definidas, ligadas à Unidade Básica de Saúde do bairro Igrejinha. Através da 

percepção desses profissionais com relação à água disponibilizada para o 

abastecimento das residências, poderemos avaliar a possibilidade de ocorrerem 

riscos de adoecimentos decorrentes, em famílias cujo perfil demonstra: a 

convivência em um ambiente precário, baixa renda, áreas de invasões extensas e 

indefinidas, localização distante da malha urbana da cidade, condições 

desfavoráveis de higiene e insalubridade, podendo contribuir para o surgimento de 

doenças principalmente as diarréicas, muito utilizadas como indicadoras de águas 

impróprias à saúde humana. As orientações da FUNASA (2003) indicam que a água 

de consumo humano de má qualidade é responsável por 90% dos agravos 

diarréicos. 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), através de notificações 

periódicas, na Ficha A, em seu verso, atualizam as condições de saneamento básico 

nos domicílios assistidos de Igrejinha, com aproximadamente 700 famílias. Após a 

consolidação destes dados, o SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) 

fornece a diversidade de tipos de abastecimento de água utilizados no território, os 

ACS são interlocutores importantes na demonstração da realidade local da 

comunidade assistida, com relação aos serviços de abastecimento de água, 

saneamento, qualidade e integração da equipe do PSF, além de auxiliarem nos 

diagnósticos e alternativos locais para melhorar os serviços de saúde, fortalecendo o 

grau de confiança entre as famílias e a equipe multiprofissional de saúde, 

justificando assim nosso interesse em investigar a realidade do abastecimento de 

água e a saúde oferecidos neste território. 
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            Tabela 4 – Município: Juiz de Fora – MG – Unidade Básica: 2697564 –  
                             ESF Igrejinha - SIAB (2009) – “Ficha A”- (verso) - (ACS) 
 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº. % 
REDE PÚBLICA ** 492 72,25 
POÇO OU NASCENTE ** 179 26,28 
OUTROS 10 1,47 
TRATAMENTO DE ÁGUA NO 
DOMICÍLIO 

Nº. % 

FILTRAÇÃO ** 468 68,72 
FERVURA 11 1,62 
CLORAÇÃO 1 0,15 
SEM TRATAMENTO 201 29,52 
DEST. FEZES/ URINA Nº. % 
SISTEMA DE ESGOTO ** 332 48,75 
FOSSA ** 49 7,20 
CÉU ABERTO 300 44,05 
DESTINO DO LIXO Nº. % 
COLETA PÚBLICA ** 614 91,0 
QUEIMADO/ ENTERRADO 62 9,10 
CÉU ABERTO 5 0,73 

                         Fonte: SMS/DAP/PJF, 2010. 

 

             
 

A Ficha A, em seu verso, oferece informações geradas pelos seis ACS de Igrejinha 

em suas visitas domiciliares mensais sobre o Saneamento Básico disponível nos domicílios.   

O consolidado anual, indica que mais de 70% das famílias possuem água de forma tratada 

pela concessionária de saneamento municipal CESAMA/PJF. 30% das famílias utilizam 

poços, minas ou nascentes sem nenhum tratamento em suas águas. Quase 70% das 

famílias filtram suas águas antes de ingeri-las, cerca de 2% possuem hábitos de fervura ou 

de Clorar a água antes de consumi-la. 

Aproximadamente 50% da população do território de Igrejinha possuem sistema de 

redes coletoras de esgotamento sanitário da CESAMA, aproximadamente 10% da 

população utiliza fossas para destino de seus dejetos; quase 45% do esgoto doméstico é 

disponibilizado a céu aberto nos Córregos Igrejinha e Ribeirão Três Pontes. 

A coleta pública do lixo realizada pela PJF, corresponde a 91% do território, 10% dos 

moradores queimam, enterram ou dispõem seus resíduos sólidos a céu aberto. 



                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        59                                                                                                                             

                                                                                                                              

   

6 QUESTÃO NORTEADORA 

 
       

Seria possível através da percepção dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), integrantes do Programa Saúde da Família do bairro Igrejinha, Juiz de Fora – 

MG, obter informações sobre as fontes de abastecimento disponíveis e as condições 

da qualidade da água consumida pela comunidade assistida? 
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7  OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Analisar a percepção dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre as 

condições da água consumida pela comunidade coberta pelo Programa Saúde da 

Família no bairro Igrejinha, Juiz de Fora – MG. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever os Sistemas e Soluções de Abastecimento de Água disponíveis no 

Bairro Igrejinha, município de Juiz de Fora – MG. 

 Conhecer o processo de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde de 

Igrejinha relacionados com a Vigilância da Água de Consumo Humano nos 

domicílios assistidos. 

Conhecer o nível de esclarecimento e entendimento dos Agentes 

Comunitários de Saúde de Igrejinha, relacionados com a valorização e importância 

da água consumida para a saúde humana em suas micro áreas de atuação. 
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8 MATERIAIS E MÉTODOS 

8.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Minayo e Sanches (1993) descrevem pesquisas qualitativas como uma 

metodologia que se preocupa com processos ou fenômenos que se interrelacionam 

de forma natural. Estudos sobre percepções são bem abordados e representados 

quando existe curiosidade e empenho do pesquisador sobre o objeto a ser avaliado. 

Os autores também sustentam que neste tipo de pesquisa exista uma compreensão 

particular do que se quer conhecer e aprofundar, enfocando e centralizando a 

atenção no específico e peculiar, abstraindo mais a compreensão do que a 

explicação dos fenômenos a serem analisados. Através da compreensão das 

atitudes, crenças, motivações, sentimentos e pensamentos da amostra avaliada, 

pode-se produzir explicações para estudos com “um indivíduo” ou até “grandes 

grupos de pessoas ou instituições”. 

Com a técnica qualitativista é possível obter uma visão do mundo e a 

compreensão da experiência humana, descrição de pessoas, situações, 

acontecimentos e vivências. Busca-se o significado e não evidências, através da 

apreensão e entendimentos dos casos selecionados. (NOGUEIRA-MARTINS e 

BÓGUS, 2004). 

 Para Borja e Moraes (2003) as ações de “Saneamento Básico” em estudos 

qualitativos antropológicos de populações visam o favorecimento de conhecimentos 

através de entendimentos sobre usos, valores e sentidos que os grupos imprimem 

sobre noções de saúde, doença, limpeza e sujeira. A realidade possui detalhes que 

não são mensurados por modelos matemáticos e estatísticos, devendo ser 

apreendidas por meio da observação direta dos comportamentos, vivências e 

subjetividades partilhadas no cotidiano. É uma realidade pouco evidente, envolvendo 

crenças, valores, idéias, sensações e afetos não quantificáveis. Para os referidos 

autores, na abordagem qualitativa exige-se do pesquisador maior sensibilidade para 

entender as causas onde as experiências e práticas humanas estão inseridas. 

Para a investigação junto aos seis ACS que compõe o PSF do bairro 

Igrejinha/Juiz de Fora - MG foi utilizado um estudo de caso com abordagem 

qualitativa com finalidade descritiva e exploratória. Para as coletas de informações 

utilizou-se um roteiro de entrevistas semi estruturado, com perguntas abertas e 
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fechadas sobre a situação do profissional de saúde (ACS), saneamento local (com 

enfoque na água consumida pelos usuários), higiene, doenças de veiculação e 

origem hídrica e organização dos serviços de saúde oferecidos à população 

assistida. 

A aplicação das entrevistas foi realizada pela pesquisadora, com registros 

escritos, após a leitura das questões na íntegra pela mesma, na própria Unidade 

Básica de Saúde de Igrejinha, em um encontro simultâneo, previamente agendado 

com os seis participantes, com período de tempo pré definido de 90 minutos para as 

respostas dos ACS, também na forma escrita.   

Para a análise dos dados, foram criadas Pré Categorias temáticas 

relacionadas com o objetivo da pesquisa, permitindo a obtenção de informações 

sobre a realidade local, baseadas na técnica da Análise de Conteúdo Exploratório, 

(Bardin, 2002). A escolha desta metodologia, possibilita conhecer e construir a 

realidade sobre a qualidade da água e  a saúde da comunidade do território 

avaliado, com cobertura do PSF, a partir da percepção global dos ACS, obtendo-se 

observações e respostas destes profissionais que trabalham e residem no 

local,conhecem o perfil dos usuários e a heterogeneidade de formas de 

abastecimento de águas comunitárias existentes e suas  possíveis relações com a 

saúde local. 

Esta abordagem de pesquisa e análise já é testada e reconhecida por sua 

eficácia, tornando possível a obtenção de novos conhecimentos e informações em 

um período de tempo mais curto, se comparado com observações diretas em vários 

pontos locais, mais onerosas e menos eficientes sobre o ponto de vista do 

conhecimento de um território e sua comunidade. 

A associação de informações obtidas nas entrevistas junto aos ACS de 

Igrejinha foram complementadas e analisadas conjuntamente com as observações e 

pesquisas documentais do bairro igrejinha, disponíveis em instituições locais oficiais 

do município de Juiz de Fora - MG, relacionadas com as condições de saneamento 

básico, enfocando a água de consumo do território analisado. 

 

8.2 ASPECTOS ÉTICOS 

       As entrevistas propostas foram submetidas à avaliação do Conselho de 

Ética da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro - RJ. Após esta aprovação 
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foram respondidas com o consentimento dos seis ACS e a assinatura individualizada 

de cada um do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE (Anexo n° 7), 

profissionais integrantes do PSF no bairro Igrejinha, Juiz de Fora – MG. Tal iniciativa 

é preconizada pela Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que 

regulamenta pesquisas com seres humanos, preservando-lhes as identidades. 

 

8.3 CENÁRIO DO ESTUDO 

       Para o estudo analisamos o bairro Igrejinha, região Noroeste do Distrito 

Sede de Juiz de Fora/MG, cidade com população estimada em 530.000 habitantes 

(IBGE, 2000). Igrejinha é um bairro conhecido pelas grandes dificuldades e 

limitações sócio-econômicas e ambientais.  Para o abastecimento de água 

comunitário, possui dois Poços Tubulares Profundos², Cadastrados no Vigiágua/MS 

desde 2004, com desinfecção a base de Cloro, sem filtração; o Córrego Igrejinha e 

seu afluente Ribeirão Três Pontes percorrem toda a malha central do bairro, 

recebem e captam todo o esgoto local, transbordando frequentemente em épocas 

de chuvas para o interior das residências. O saneamento básico (água e esgoto) é 

gerenciado pela Concessionária de Saneamento Municipal-CESAMA/PJF. 

 O bairro Igrejinha possui 2.387 habitantes, aproximadamente 700 famílias 

(PJF, 2006), possui uma Unidade Básica de Saúde com uma Equipe de Saúde da 

Família completa: um médico generalista, dois dentistas, uma enfermeira, uma 

auxiliar de   enfermagem, um auxiliar de saúde bucal  e seis agentes comunitários 

de saúde. (PJF, 2009) 

O bairro possui características importantes como: áreas de invasão 

populacional expressivas de propriedade da Rede Ferroviária Federal e Igreja local; 

uma Escola Pública Municipal com Ensino Básico e Fundamental; uma Rodovia BR-

267 que corta o bairro. A Metalúrgica Paraibuna de Metais, pertencente ao grupo 

Votorantim, localiza-se na área e emprega boa parte dos moradores, segundo 

informações locais, polui o ar, solo e a água frequentemente.        

___________________ 
 

   2-Poços Tubulares Profundos possuem profundidades de 60 a 80m, perfurados com máquinas apropriadas, 
possuem diâmetro de 4 a 6 polegadas, baixas vazões, servindo para abastecimentos de água em vilas ou pequenas 
comunidades.(CPRM,1998,22p.) 
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                    FONTE: Atlas Social de Juiz de Fora – MG/PJF-2006. 

 

Ilustração 1 - Localização do Bairro Igrejinha – Juiz de Fora/MG. 

 

 

8.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

Estudamos os seis Agentes Comunitários de Saúde que fazem parte da 

equipe completa do PSF do bairro Igrejinha/Juiz de Fora – MG, trabalham na 

unidade familiar a mais de sete anos, residem no bairro, possuem o segundo grau 

completo, idade superior a 28 anos. Estes profissionais obtêm conhecimentos e 

orientações técnicas de saúde fornecidas prioritariamente pela equipe do PSF. 

Recebem capacitações da Secretaria Municipal de Saúde, através de iniciativas do 

Departamento de Atenção Primária em Saúde (Informações da APS/SMS/PJF, 

2010). 

Através da percepção dos ACS pretendeu-se conhecer melhor o nível de 

esclarecimento, integração e entendimento dos mesmos em relação à comunidade 

que assistem, bem como as afinidades e sintonias sobre aspectos de meio 

ambiente, saúde, e higiene territorial. Certamente o conhecimento destes aspectos 

permitirá uma melhor reflexão sobre a qualidade do saneamento básico oferecido, 

particularmente a água destinada ao consumo humano e a atuação da Equipe de 

Saúde frente às doenças de origem ou veiculação hídrica, comuns em ambientes 

Igrejinha 
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precários, com baixa renda, extensas áreas de invasão e distância significativa do 

centro da cidade de Juiz de Fora, onde se localiza a Secretaria Municipal de Saúde 

e demais instituições gestoras de planejamentos sócio ambientais.  

 

8.5 INSTRUMENTO DE COLETA 

O roteiro de entrevistas foram aplicados aos seis Agentes Comunitários de 

Saúde do PSF do bairro Igrejinha, realizadas pessoalmente pela pesquisadora, na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) local, previamente agendada, com dia, data, 

horário de início e término desta, realizada na forma escrita, com leitura de todos os 

tópicos pela interessada, bem como uma explanação da relevância do trabalho.  

Os ACS foram identificados com letras do alfabeto (A, B, C, D, E, F) para 

preservar-lhes as identidades. Após o consentimento expresso dos ACS, foi 

realizada a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) de cada integrante. As respostas foram emitidas de forma individualizada e 

escrita, em um período de noventa minutos. 

 As entrevistas foram estruturadas de acordo com as quatro Categorias 

Temáticas e os dados obtidos foram analisados segundo a metodologia de Análise 

de Conteúdo (Bardin, 2002). 

 As Categorias foram elencadas da seguinte forma: 

1-Categoria Perfil dos Profissionais Entrevistados (ACS).  

2-Categoria Saneamento Básico e Meio Ambiente  

3-Categoria Serviços Operacionais da Água de Consumo Humano 

4-Categoria Saúde Relacionada com a Água de Consumo Humano  

 Desta forma pretendeu-se obter através de nossas investigações, resultados 

importantes sobre meio ambiente, abastecimento de água e demais serviços de 

saneamento básico e higiene pessoal, relacionados com a saúde das famílias do 

bairro estudado, com o acolhimento do PSF, através de percepções dos Agentes 

Comunitários de Saúde, integrantes ativos da equipe multiprofissional de saúde 

local. 
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9 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

9.1 PLANO INICIAL DE ANÁLISE 

Para realização da análise dos resultados foi necessário organizar as 

entrevistas em agrupamentos de acordo com as respostas das seis ACS 

conjuntamente, relacionados com cada Pré Categoria e Sub-Categorias temáticas a 

serem investigadas. 

 Também foi necessário reunir vários Manuais do Ministério da Saúde e 

trabalhos sobre abastecimento e qualidade de águas destinadas ao consumo 

humano, organização e competências do Programa Saúde da Família, legislações 

específicas e documentos do local Igrejinha para que pudéssemos analisar os 

resultados à luz do referencial teórico, objetivos e cenário do estudo. 

 A entrevista com as seis ACS do Bairro Igrejinha aconteceu dia 21/01/2011 às 

9 horas da manhã, sexta feira, por cerca de noventa minutos; todas as ACS 

compareceram. A UBS nesse dia estava vazia e as explicações e leituras puderam 

transcorrer com calma, as dúvidas sanadas com bastante tranqüilidade. Também 

tivemos a oportunidade de conhecer e conversar com o médico do PSF em 

particular sobre os problemas de saúde relacionados com a água de consumo local. 

A enfermeira da ESF se encontrava em férias, fomos recebidos pelo gerente da 

UBS, auxiliar de enfermagem e uma auxiliar de serviços gerais. Depois de lido o 

TCLE e assinado pelas ACS, foi dada a letra de identificação a cada ACS para 

assegurar o sigilo em suas identidades. Cada ACS se posicionou em lugares 

diferentes para responder com tranqüilidade. Por possuírem o segundo grau 

completo, percebemos um nível de entendimento e comunicação muito além de 

nossas expectativas, entendiam as perguntas com facilidade; a faixa etária também 

foi outro ponto favorável porque tinham um grau de amadurecimento e 

responsabilidade muito bom para realizarmos nossos estudos. Ninguém se negou a 

participar, ao contrário, percebi que sentiram o quanto é importante o trabalho de um 

ACS, comentaram que foi à primeira vez que as procuraram para responder sobre 

suas atividades e realidades vividas em suas micro áreas. 

A pesquisa foi dividida em quatro Pré Categorias a serem analisadas: 

1- Categoria Perfil dos Profissionais Entrevistados (ACS). 

2- Categoria Saneamento Básico (enfoque na Água de Consumo Humano) e Meio 

Ambiente. 
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3- Categoria Serviços Operacionais da Água de Consumo Humano. 

4- Categoria Saúde da Comunidade relacionada com a Água de Consumo Humano. 

As quatro Categorias temáticas foram subdivididas em vinte e duas Sub-

Categorias a serem analisadas de acordo com a metodologia da Análise 

Exploratória de Bardin, (2002). 

   

9.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

       Os resultados obtidos na Entrevista foram discutidos da seguinte forma: 

 

1. Categoria: Perfil dos Profissionais Entrevistados (ACS) 

    
Categoria: Perfil dos Profissionais Entrevistados (ACS) 

 

 

Sub-Categorias  

.Motivação 

.Importância Profissional 

.Cadastro Domiciliar 

.Preenchimento do SIAB 

.Conhecimentos Profissionais Específicos 

.Capacitação e Atualização de Conhecimentos 
em Saúde 

     

                               TAB. 5- Categoria Perfil dos Profissionais Entrevistados (ACS). 

 

 Todas as seis ACS (Agentes Comunitárias de Saúde) são do sexo 

feminino, faixas etárias de 28 a 36 anos de idade, possuem o Ensino Médio 

completo e todas trabalham na profissão a mais de sete anos. As ACS residem em 

Igrejinha há muitos anos, quatro delas praticamente nasceram no local, duas 

residem a mais de nove anos no bairro. 

 Estes fatos trouxeram aspectos positivos muito importantes, porque o 

nível de entendimento, comprometimento e conhecimento local é maior, 

normalmente exige-se que um ACS seja alfabetizado, maior de 18 anos, bom nível 

de comunicação e que more no território a pelo menos dois anos (Lei n° 

10.507/2002 do MS). Reforçando a teoria de que conhecem bem o território sobre 
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aspectos importantes de interesse comunitário e não demonstraram interesse em 

se desvincular da equipe. 

 

Sub- Categoria: Motivação 

Ao serem perguntadas sobre o que as levou a assumir tal profissão (ACS), 

nenhuma delas aderiram por conhecerem a profissão que iriam exercer. 

Algumas falas retratam esta condição: 

Duas ACS responderam que era “pelo fato de trabalhar perto de casa sem ter 

que sair do bairro”. 

Duas ACS responderam que “Não sabiam o que era para fazer, mas 

precisavam de um emprego”. 

Uma ACS respondeu que “era por gostar de trabalhar com o público”. 

Concluímos que nenhuma das seis ACS sabiam exatamente o que era a 

Profissão de Agente Comunitário de Saúde. Fizeram um Concurso Público, todas 

demonstraram satisfação em exercê-la e de não se desvincularem da equipe. 

 Houve uma manifestação importante de uma delas dizendo: 

“É uma pena não termos oportunidade de crescimento profissional nesta 

área” 

Demonstrando querer continuar e crescer dentro desta mesma profissão, com 

um Plano de Carreira definido. 

 
Sub-Categoria: Importância Profissional 

Quando questionadas sobre a importância do profissional ACS para uma 

comunidade.  

Cinco responderam ser o ACS o “elo entre a comunidade e a equipe de saúde 

local”. 

 Três consideraram o profissional ACS como “o profissional mais importante 

dentro da equipe, por possuírem maior contato com a comunidade, serem 

confidentes, conhecerem todo o território, os problemas e satisfações locais”. 

Reproduzimos as seguintes falas:   

“Sem o ACS não tem PSF”.                

 “Somos o para raio da comunidade”. 

 ”Somos a peça chave do trabalho da equipe”. 
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Uma ACS respondeu que a importância é a de “Transformar a comunidade, 

motivar e incentivar mudanças de hábitos, informá-los sobre seus direitos e 

proporcionar lazer”. 

Observamos com estas respostas que existe certa falta de integração com os 

demais profissionais da equipe de saúde, já que se consideram os componentes 

mais importantes. Uma equipe só obtém êxito nos trabalhos se agirem de forma 

coesa e integrada, com objetivos comuns, sem singularidades. Dentro da equipe do 

PSF todos os profissionais são importantes, porém, na realidade quem mais se 

aproxima da comunidade é o ACS. Entretanto, é importante manter uma postura 

adequada e análise crítica das diversas situações encontradas, dividindo os 

problemas territoriais com a Equipe. 

Apenas uma componente demonstrou conhecimentos sobre a atuação na 

profissão como atores responsáveis por educar e informar aspectos sociais de 

mudanças comportamentais, hábitos e políticas sociais, esta postura realmente 

está de acordo com as atribuições e competências profissionais do ACS, em 

conformidade com a Port. n° 1886/97cumulada com a Lei nº 10.507/2002 e Lei 

n°11350/2006 em seu art. 3°, todas do Ministério da Saúde, além da Medida 

Provisória 297/2006 (EC. n°51 de 14/02/2006). 

A Estratégia Programa Saúde da Família, que prevê um trabalho em equipe 

de maneira integral e territorializada, foi criada para reestruturar os atendimentos 

em saúde na Atenção Primária. (BRASIL, 2000). 

 

Sub-Categoria: Cadastro Familiar 

 Ao serem questionadas sobre o número de pessoas ou famílias cadastradas 

em suas micro áreas de atuação responderam visitar mensalmente: 

ACS A: 137 famílias ou 415 pessoas aproximadamente - (3,02 por casa) 

ACS B: 124 famílias ou 375 pessoas aproximadamente - (3,02 por casa) 

ACS C: 122 famílias ou 518 pessoas aproximadamente - (4,24 por casa) 

ACS D: 118 famílias ou 502 pessoas aproximadamente - (4,25 por casa) 

ACS E: 128 famílias ou 370 pessoas aproximadamente - (3,02 por casa) 

ACS F: 122 famílias ou 368 pessoas aproximadamente - (3,03 por casa) 

.Totalizando 751 famílias ou 2.567 pessoas aproximadamente no território. 

. Número médio de pessoas por casa: 3,43 aproximadamente. 
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O Manual do Sistema de Informação de Atenção Básica-SIAB (BRASIL, 2003) 

define cada micro área como um espaço geográfico onde habitam 400 a 750 

pessoas e corresponde a área de atuação de cada ACS.   

As ACS de Igrejinha visitam um número de pessoas mensalmente compatível 

com as determinações do MS, sem sobrecargas de trabalho, facilitando o 

desenvolvimento das atividades junto à comunidade. 

 
Sub-Categoria: Preenchimento do SIAB 

 Todas as seis ACS afirmaram atualizar mensalmente a Ficha A do SIAB 

(Sistema de Informação da Atenção Básica) onde é realizado o Cadastro Familiar, 

contendo outras informações sobre as condições de moradia e saneamento básico 

residencial (água de consumo, esgotos e lixo) no verso da referida Ficha a ser 

preenchida pelos Agentes Comunitários de Saúde. Tais informações também estão 

de acordo com as determinações do MS. (BRASIL 2003) 

 

Sub-Categoria: Conhecimentos Profissionais Específicos 

 As seis ACS consideraram importante para suas micro áreas de 

responsabilidade a realização da Vigilância em Saúde. 

 Ao serem questionadas sobre o significado de Vigilância em Saúde, 

responderam de forma mecânica, pautadas apenas nas análises dos nomes, 

demonstrando falta de conhecimento de uma das principais atribuições de um ACS, 

conforme instrumento legal n° 11.350 de 05/10/2006 em seu art. 3° e incisos, 

cumulada com a Medida Provisória n° 297/2006 (Emenda Constitucional n° 51 de 

14/02/2006 da Presidência da República) que menciona como atribuições dos ACS, 

dentre outras, a realização de visitas domiciliares para o monitoramento de 

situações de riscos e agravos às famílias, levantando instrumentos para 

diagnósticos demográficos e sócio-culturais da comunidade. 

Reproduzimos algumas falas desta forma: 

“É você vigiar para que as pessoas se cuidem para não adoecer” 

“Ficar de olho vivo e prevenir as pessoas quando você percebe que elas 

podem ficar doentes se continuar agindo deste jeito”. 

“É um trabalho da equipe do PSF todo junto com a comunidade, com o 
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objetivo de não deixar que elas adoeçam por qualquer motivo” 

Teixeira, et.al.(1998), atribui a Vigilância em Saúde aos profissionais que 

analisam o modo de viver dos grupos populacionais no processo saúde-doença, 

através de análises dos fatores de riscos e controle de eventos adversos à saúde, 

através de prevenções e controle de ocorrências de agravos. Este processo 

acontece a partir de coletas de informações, análise dos dados e a divulgação das 

informações analisadas. 

A VS redefine as práticas da Atenção Primária no processo de territorialização 

(descentralização) e organização dos serviços de saúde locais, através das práticas 

da Vig. Epidemiológica, Ambiental, Sanitária e Saúde do Trabalhador. (Brasil, 2006). 

Portanto os ACS são atores fundamentais para detectar riscos de exposição 

que possam trazer prejuízos à saúde da comunidade que assistem, além de 

participar ativamente das prevenções de agravos e a ocorrência destes, e ainda, 

promoverem a saúde das famílias que vivem no mesmo território. 

 

Sub-Categoria: Capacitação e Atualização de Conhecimentos em Saúde 

Ao perguntarmos qual foi a ultima vez que as ACS fizeram um treinamento ou 

curso sobre saúde comunitária, quatro responderam que são raras tais 

capacitações, ou que nunca o fizeram, uma ACS respondeu que participou de um 

curso quando entrou na profissão (cerca de sete anos atrás). 

 Duas ACS responderam que há dois meses foi dado um curso pelo setor de 

Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (em outubro de 2010) sobre a Dengue, 

porém, realizado de forma “imposta”, devido à epidemia que o município vem 

enfrentando nos últimos anos, trazendo preocupações para os gestores de saúde e 

autoridades locais. 

 Percebe-se certa aversão por capacitações, de acordo com as colocações 

dos ACS e resistências para se adquirir novos conhecimentos. 

 Quando perguntamos sobre os interesses e atrativos dos ACS por 

treinamentos, cursos e capacitações: 

 Três ACS responderam que “ás vezes existia interesse”, uma delas observou 

que “na maioria das vezes os cursos fornecidos são sempre os mesmos”. 

 Duas ACS responderam que “possuem muito interesse”. 

 Uma ACS respondeu “não possuir interesse”. 
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 Ao prosseguirmos com esta investigação, importante para a melhoria da 

qualidade do cuidado de pessoas, perguntamos se os ACS costumam solicitar 

capacitações com temas sobre saúde junto aos demais integrantes da Equipe do 

PSF ou com o Departamento de Atenção Primária (SMS). 

 Quatro ACS responderam que “não costumam fazer este tipo de solicitação”. 

 Duas ACS disseram que “sim, costumam solicitar novas capacitações ou 

cursos”. 

 Chamaram nossa atenção as seguintes falas: 

 “não solicitamos por não saber se isso seria possível, mas se for gostaríamos 

muito”. 

 “solicitamos, mas nunca nos respondem” 

 “respondem a nossas solicitações com muita demora” 

 Percebemos certa resistência e falta de interesse entre as profissionais 

investigadas e também dos demais integrantes da equipe de saúde local em 

participar oferecendo conhecimentos. 

 Secundo Morosini e Corbo (2007), cabe ao enfermeiro da Equipe de Saúde 

da Família planejar, gerenciar, coordenar as ações desenvolvidas para os ACS. A 

Portaria do MS n° 648/2006, também fala que o enfermeiro do PSF deve 

supervisionar e coordenar a realização das atividades de “Educação Permanente” 

dos ACS. Também menciona que cabe ao médico o papel de contribuir e participar 

das atividades de educação dos Agentes Comunitários de Saúde, assim como todos 

os demais integrantes da equipe, dentro das atividades que lhes competem. 

 Perguntamos as seis ACS quem ensina, explica ou atualiza os conhecimentos 

sobre saúde para elas. 

 Quatro ACS responderam que “ninguém as orienta ou atualiza”. 

 Uma ACS explicou: “desconheço este procedimento por aqui” 

 Uma ACS se manifestou dizendo: “a Secretaria Municipal de saúde da PJF 

fornece de vez em quando cursos ou capacitações de problemas vividos no 

momento, como a Dengue, por exemplo,” 

 Uma ACS afirmou que “a SMS manda avisos sobre Treinamentos ou cursos 

que irão acontecer lá na cidade” 

 Uma ACS afirmou que “algumas dúvidas são esclarecidas pelos outros 

profissionais da equipe de saúde, o restante nos atualizamos por livros, Internet e 
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entre nós mesmas (ACS)”. 

 A proposta do MS, (BRASIL, 2005), é a Capacitação Permanente da Equipe 

de Saúde, com conteúdos determinados a partir dos problemas que ocorrem no dia 

a dia do trabalho, assim os serviços prestados ganham qualidade e os usuários 

ficam satisfeitos. A “Aprendizagem Significativa”, acontece quando aprender uma 

novidade faz sentido para a ESF. Ocorre quando esta novidade responde a uma 

pergunta ou quando o conhecimento novo é construído a partir de um diálogo já 

sabido. Neste tipo de aprendizagem acumulam-se e renovam-se experiências. A 

Educação Permanente ou aprendizagem-trabalho acontece no cotidiano das 

pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na 

realidade, levando em consideração os conhecimentos e experiências que as 

pessoas já possuem.  

 Com relação as ACS de Igrejinha, fica claro que precisam de 

capacitações e orientações da própria equipe de trabalho e da SMS (Depto. de 

Atenção Primária em Saúde) que poderiam trazer novos conhecimentos à partir dos 

problemas de Saúde detectados no território.  

  Portanto, todos os profissionais da Equipe de Saúde da Família 

podem e devem estimular e contribuir na aquisição de novos conhecimentos junto 

aos ACS, para melhorias de qualidade na prestação do cuidado das famílias. Os 

demais integrantes da ESF também precisam se atualizar frequentemente para 

melhorar os desempenhos profissionais, orientar usuários e sua equipe de trabalho. 
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2. Categoria: Saneamento Básico e Meio Ambiente (enfoque na Água de     
                        Consumo Humano) 
 
 

Categoria: Saneamento Básico e Meio Ambiente 

 

 

Sub-Categorias  

 

 

 

.Água Tratada no Território 

.Esgotos Disponibilizados 

.Coletas de Lixo e Capinas 

. Importância da Água 
Consumida de Boa Qualidade 

.Condições da Água nos 
Domicílios 

.Desperdício de Água 

.Quantidade e Qualidade da 
Água para os Usuários 

                                              Tab. 6 – Categoria Saneamento Básico e Meio Ambiente 

 

 Igrejinha é um bairro conhecido pelas grandes dificuldades e limitações sócio- 

econômicas e ambientais. Possui para o abastecimento de água comunitário dois 

Poços Tubulares Profundos, com simples desinfecção semanal a base de Cloro, 

sem filtração, conforme informações da própria concessionária municipal CESAMA, 

que opera estes serviços locais. Possui um Córrego com o mesmo nome do bairro, 

que corta sua malha central, recebe e capta todos os esgotos das redes de 

distribuição. Frequentemente o Córrego Igrejinha, transborda em épocas de chuvas, 

inundando as residências próximas, trazendo muitos problemas para a comunidade 

que ali vive. Souza et.al.(2010) constatou em seus estudos que os alagamentos do 

Córrego Igrejinha estão diretamente relacionados com intervenções antrópicas, usos 

e ocupações do solo de formas desordenadas e alterações na vegetação nativa, 

indicando que as pessoas que ali residem estarão cada vez mais expostas a riscos 

de saúde e danos ambientais, propõe medidas estruturais e não estruturais, em 

pontos estratégicos, que permitam uma urbanização e desenvolvimento de forma 

sustentável no bairro.  

 Existem extensas áreas de invasões de propriedade da Rede Ferroviária 
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Federal e da Igreja local. Pela malha central também passam o Oleoduto da 

Petrobrás e o Gasoduto da Gasmig. A Indústria Paraibuna de Metais, do grupo 

Votorantim, se avizinha com o bairro e existem muitas reclamações de prováveis 

poluições no solo, ar e água. (PJF, 2003) 

 

Sub-Categoria: Água Tratada no Território 

Dados do SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) de 2010, indicam 

uma cobertura de água tratada pela Concessionária Municipal em 72,25% nos 

domicílios cadastrados em Igrejinha. 

 Ao perguntarmos as seis ACS de Igrejinha se seus usuários possuíam água 

tratada em suas micro áreas de responsabilidade, responderam: 

 Cinco ACS afirmaram que mais de 50% de seus usuários possuíam acesso a 

água de forma tratada, apenas uma ACS respondeu que uma pequena parte de 

seus usuários (menos de 50% das famílias) possuía acesso a águas tratadas. 

 Com relação aos serviços públicos disponíveis à população que residem em 

áreas irregulares ou de invasões, as seis ACS se manifestaram: 

  Todas afirmaram existir muitas áreas de invasões populacionais, 

pertencentes à Rede Ferroviária Federal ou doadas para Igreja local, porém mesmo 

nestas condições, afirmaram que a grande maioria da comunidade possui água 

tratada da CESAMA (Concessionária Municipal da Prefeitura de Juiz de Fora ), 

energia elétrica da CEMIG e telefone fixo da operadora Oi. 

 Algumas respostas das ACS evidenciam a situação dos moradores da 

seguinte forma: 

 “Alguns moradores possuem propriedade particular com escritura em 

Cartório, a maior parte do bairro foi construído em áreas invadidas, mas têm tanto 

tempo que todos já se consideram donos, acho que até a Prefeitura considera 

porque eles podem ter todos os serviços públicos que quiserem se existir 

possibilidade de pagar e em área possível.” 

         “não entendo direito, mas se foi invadido como conseguiram obter serviços 

públicos” 

“na parte central do bairro todos possuem registros de suas casas” 

 Uma ACS descreveu seu trabalho na Vila São João Batista, com 30 casas e 

aproximadamente 120 pessoas, da seguinte forma: “sei que lá é invadido, 
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antigamente a fábrica Paraibuna de Metais prometeu tirá-los de lá e colocá-los num 

lugar melhor, depois a fábrica foi vendida para um novo grupo, estes nunca tocaram 

no assunto. Por ali não existem serviços públicos, são os moradores que fazem 

tudo. A água é ruim ( é de mina) ou então furam poços. Não existe rede de esgotos 

da CESAMA, eles constroem fossas, não tem telefone e nem luz. A poluição é 

grande por causa da proximidade com a fábrica ( fica ao lado). Mas a gente que 

trabalha com saúde tem que ajudar as famílias porque isso não tem nada haver com 

o registro da propriedade” 

 Normalmente em áreas de invasões não é legalmente permitido levar serviços 

públicos a população, em Igrejinha parece que é uma situação tolerável porque 

existem áreas particulares, pertencentes ao Governo Federal e áreas que foram 

doadas antigamente para os Santos, portanto pertencentes à Igreja. Pelas 

constatações e atual urbanização do bairro, percebe-se que a Prefeitura legalizou a 

situação de muitas famílias através de acordos com esses proprietários. 

 

Sub-Categoria: Esgotos Disponibilizados 

 Todas as seis ACS afirmam não existir tratamento de esgotos no bairro, a 

metade dos moradores (cerca de 48,75% ) possuem redes coletoras da 

CESAMA/PJF que os lança “in natura” no Córrego Igrejinha, em seguida este 

Córrego deságua em um Ribeirão denominado Três Pontes. Existe muita 

preocupação com épocas de chuvas porque tais cursos d'agua enchem e 

transbordam para o interior das casas periféricas. Este fato não afeta todas as micro 

áreas. Dados do SIAB, 2010, informam que 7,20% dos moradores usam fossas ou 

“buracos negros”. 

 Observamos algumas reproduções de manifestações das ACS: 

 “aqui todo o esgoto vai para o Ribeirão Três Pontes, em época de chuva 

alaga tudo para dentro das casas, até a minha...” 

 “a vila São João alaga, dá muita pena dos moradores. O esgoto da Fábrica 

Paraibuna acho que também vai para o mesmo Ribeirão Três Pontes”. 

 Existem muitas fossas construídas pelos próprios moradores que não 

possuem acesso às redes de esgotos da Concessionária CESAMA/PJF. Estas 

Fossas não possuem critérios técnicos e localizam-se muito próximas aos Poços de 

Água particulares, construídos também pelos moradores. Tais fatos, considerados 
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graves, colocam várias famílias expostas a riscos de contaminações, trazendo uma 

série de doenças relacionadas com contaminações feco-orais (Anexos 3, 4, 5 e 6 ) 

 Na Vila São João Batista, segundo a ACS responsável pela área, existem 

muitos casos de doenças Diarréicas por não terem acesso a redes de esgotos e 

água tratada. O Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SMS, foi 

acionado em 2007 para detectar alterações no Ambiente e na Saúde dos moradores 

locais, por causa de casos graves de internações por Diarréias, em crianças 

principalmente. Na ocasião foram coletadas amostras de água em dez residências e 

encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte – MG (laboratório 

de referência do Estado de MG), para serem submetidas a análises laboratoriais de 

alta complexidade. Existiam suspeitas de contaminações na água por metais 

pesados da Indústria local. Nos Laudos laboratoriais, descartou-se a possibilidade 

de se encontrar metais pesados da Paraibuna de Metais, porém, 80% das amostras 

eram impróprias para o consumo humano, devido às quantidades de Coliformes 

fecais encontrados. As fossas são construídas muito próximas aos poços de água 

particulares, acabam infiltrando e contaminando a água de consumo humano. 

 Existe necessidade de se implantar de forma definitiva na UBS local a 

Monitorização de Doenças Diarréicas Agudas - (MDDA) conforme determinação do 

MS que pede a notificação compulsória destas. Algumas enfermidades decorrentes 

de águas inapropriadas para o consumo humano não são de notificação compulsória 

para o MS, como as Verminoses como exemplo (Anexos 5 e 6),  estas lacunas 

dificultam os trabalhos de diagnósticos locais, que tentam associar estes agravos à 

existência de saneamentos básicos eficientes ou não para garantir a saúde das 

populações. (BRASIL, 2005) 

O PSF de Igrejinha precisa trabalhar de forma intersetorial com outras 

instituições que atuam com saúde, saneamento e meio ambiente no município de 

Juiz de Fora, visando minorar problemas pontuais, onde a comunidade não possua 

acesso aos serviços básicos de águas e esgotos, indispensáveis para garantir a 

qualidade de vida das famílias. 

 A SMS, através da Vigilância Ambiental em Saúde, precisa estruturar 

definitivamente a Vigilância da Água de Consumo Humano (VIGIÁGUA/MS) através 

de Cadastramentos e Monitoramentos da água de poços d’agua utilizados, 

possibilitando o acompanhamento da qualidade da água consumida pela 
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comunidade, e detectar os prováveis riscos de exposições destas populações. 

(BRASIL, 2006) 

 

Sub-Categoria: Coletas de Lixo e Capinas  

 Todas as seis ACS afirmaram existir coletas de lixo periódicas, realizadas 

pelo DEMLURB (Depto. Municipal de Limpeza Urbana/PJF) com cobertura de 91,0% 

do território (SIAB, 2010), nos informaram não existir serviços de capinas, são 

realizadas pelos moradores locais.  

Uma ACS comentou que o poder público só realiza as capinas “quando vai alguma 

autoridade visitar o bairro”. 

 

Sub-Categoria: A Importância da Água Consumida de Boa Qualidade 

Ao perguntamos para as ACS qual a importância da água tratada para sua 

comunidade, responderam ser muito importante e fundamental para se evitar muitas 

doenças como: Verminoses, Gastrenterites, Diarréias (dores abdominais, cólicas, 

vômitos), Hepatites, dentre muitas outras que podem levar a óbitos. Também 

mencionaram preocupação com relação à desidratação em crianças e idosos em 

decorrência das Diarréias freqüentes (Anexo 3). 

As ACS, pelas observações, consideram que a água Clorada é considerada 

tratada e de boa qualidade, independente da quantidade do produto adicionado e 

desconhecem outras etapas necessárias para um tratamento completo da água. 

 O Manual de Saneamento da Funasa (2002), indica as principais doenças e 

agravos à saúde humana transmitidos por microorganismos presentes em águas 

sem tratamentos e as medidas para  evitá-las (Anexos 3,4,5 e 6). 

 Igrejinha possui dois Poços Tubulares Profundos, operados pela 

Concessionária Municipal de Saneamento Básico – CESAMA/PJF, que adiciona 

cloro para a desinfecção da água semanalmente, posteriormente é bombeada e 

lançada às redes distribuidoras até as residências (72,25%). 

 A Portaria do MS n° 518/2004, Seção III, Art. 7º Atribui os deveres e 

obrigações das Secretarias Municipais de Saúde com relação à água destinada ao 

consumo humano. O inciso I descreve que as SMS devem exercer a vigilância da 

qualidade da água em sua área de competência em articulação com os 

responsáveis pelo controle da qualidade da água (Concessionárias), de acordo com 
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as diretrizes do SUS. 

 Os Poços Tubulares de Igrejinha já fazem parte do Programa Vigiágua 

(Vigilância da água de Consumo Humano) do MS desde 2004 no município de Juiz 

de Fora – MG. Portanto, já foram CADASTRADOS pela SMS, recebe da CESAMA 

(Concessionária Municipal) o CONTROLE mensal a ser avaliado pelo mesmo setor 

de saúde competente (Vigilância em Saúde Ambiental), que avalia e digita 

mensalmente, “on line” no Sistema de Informação do MS (SISÁGUA/Datasus) as 

informações obtidas pelo Controle. A VIGILÂNCIA, determinada a ser executada 

pela SMS, ainda não existe no Município de Juiz de Fora, apesar de estar 

contemplada na Pactuação da Vigilância em Saúde (PVS) para municípios 

prioritários, com autonomia plena de gestão e recursos financeiros. Ainda faltam 

estruturações como equipamentos laboratoriais e recursos humanos adequados 

para a realização efetiva da referida Vigilância. Esses fatos trazem cobranças e 

constrangimentos junto à SES (Secretaria Estadual de Saúde) e Ministério da Saúde 

nas auditorias semestrais.  

 Dados da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, estabelecem 

através da CIB-SUS n° 648/2010 (Pactuação da Vigilância em Saúde), as Ações e 

Metas Prioritárias a serem atingidas no Estado de MG nos Anos de 2010 e 2011 

com relação ao VIGIÁGUA: - Reduzir os riscos à saúde humana decorrentes do 

consumo de água com qualidade microbiológica fora dos padrões de potabilidade; 

alimentação de 70% dos municípios do Estado com dados no Cadastro do Sistema 

de Informação de Vigilância da Água de Consumo Humano (SISÁGUA) e 75% dos 

municípios deverão alimentar dados do Controle da qualidade da água no 

SISÁGUA. Adequar 30% da rede de Laboratórios de Saúde Pública de baixa 

complexidade para análises da qualidade de água. 

  Percebe-se que não mencionam nas metas pactuadas a Vigilância da água 

destinada ao consumo humano para os municípios mineiros. Não só no Estado de 

Minas Gerais, como em outros estados brasileiros (Gráficos 1, 2,3 e 6), a Vigilância 

da água é uma atividade ainda muito pequena, necessitando de muitas 

complementações e aprimoramentos para se efetivar definitivamente no país. 

Os poços de Igrejinha são caracterizados como Sistemas de Abastecimentos 

Coletivos (SAC) pelo VIGIÁGUA, por se tratarem de mananciais subterrâneos. De 

acordo com o Manual de Procedimentos do Vigiágua (2006), o MS estabelece a 
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verificação da distância de prováveis fontes de contaminação; a observação 

permanente do estado de conservação e proteção dos Poços, equipamentos e das 

estruturas de captação e recalques (bombas), além das análises laboratoriais (físico-

químicas e biológicas) para verificar a qualidade da água subterrânea. Também não 

são realizadas as “Inspeções Sanitárias” semestrais obrigatórias pela SMS nos 

Poços, conforme recomendações do MS. 

Dados da FUNASA (1999) indicam que as captações de águas por poços 

subterrâneos apresentam algumas vantagens como: A água bruta apresenta uma 

qualidade superior, por estar mais protegida e filtrada pela penetração no solo. 

Ocorre redução no custo do tratamento, reduzindo-o apenas à desinfecção, 

fluoretação e correção do pH. Por não precisar de adutoras de água bruta, a 

desinfecção pode ser instalada próxima ao poço. Os dois poços de Igrejinha não são 

Fluoretados; devem possuir uma Vigilância que permita identificar a proximidade e 

contaminação do lençol freático por fossas, postos de gasolina, efluentes Industriais 

e agrotóxicos usados na agricultura, e outras fontes de poluição que possam 

comprometer a qualidade da água, tornando-a como fonte de riscos à saúde da 

população abastecida. Como são muito susceptíveis à contaminação, seriam 

necessários monitoramentos laboratoriais e inspeções sanitárias periódicas, 

conforme determinações da Port.518/2004 do MS, em seus “Planos de 

Monitoramentos”. 

Em Igrejinha a SMS, através da Vigilância Ambiental, não realiza nenhum tipo 

de monitoramento para a realização da Vigilância da qualidade da água consumida 

no bairro, limitando-se a digitar o Controle no SISÁGUA/MS, enviado pela 

Concessionária Municipal, CESAMA/PJF, mensalmente. 

 

Sub-Categoria: Condições da Água nos Domicílios 

Com relação às visitas domiciliares (VD) realizadas pelas ACS e suas 

orientações sobre limpezas de caixas d’agua, filtros e velas, responderam de formas 

diferentes e de maneiras equivocadas, demonstrando falta de conhecimentos por 

não terem recebido treinamentos adequados sobre o assunto. Detectamos algumas 

falas que indicam nossas afirmações: 

 “oriento os usuários a lavagem de caixas d’agua a cada três meses e os filtros 

e velas a cada duas semanas” 
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“a caixa d’agua deve ser lavada duas vezes ao ano e mantê-la coberta. Os 

filtros devem ser lavados uma vez ao mês, as velas trocadas quando achar 

necessário” 

Observa-se a inexistência de orientações comuns para que as ACS possam 

educar corretamente seus usuários com procedimentos corretos para a limpeza das 

caixas d’agua, filtros e velas. A Norma Técnica, segundo a FUNASA (1999), é a de 

lavar as caixas d’agua a cada seis meses (duas vezes ao ano) para não 

comprometer a qualidade da água tratada por recontaminação de microorganismos, 

filtros e velas duas a três vezes por semana com uma escova de cerdas bem 

macias, para não obstruir e dilatar os poros dos filtros (velas), devendo ser trocadas 

uma vez ao ano.  

 Quando perguntados sobre a fervura e filtração da água de consumo, quando 

não existem tratamentos de água a disposição dos usuários, responderam também 

de formas variadas: 

 “é importante não só filtrar como ferver porque há tipos de bactérias que não 

morrem com o calor, mas ficam retidas na vela, portanto é mais seguro ferver e filtrar 

a água” 

 “A fervura e filtragem evita problemas gastrointestinais”. 

 Segundo o Manual de Procedimentos do Vigiágua, BRASIL (2006), o mais 

antigo processo de desinfecção consiste na fervura da água, assegurando a 

inativação da totalidade dos microorganismos após o tempo de ebulição de um 

minuto. Esta constitui uma prática segura e recomendável quando há dúvidas sobre 

a potabilidade da água ou em situações de emergências. Entretanto esta alternativa 

é restrita ao consumo doméstico, é inviável economicamente para sistemas de 

pequeno porte. 

 O MS fornece Hipoclorito de Sódio a 25% a serem distribuídos pelas 

Secretarias Municipais de Saúde para famílias que não possuem acesso a águas 

tratadas. As ACS poderiam distribuir nas residências explicando o procedimento 

correto para sua utilização: duas gotas de Hipoclorito para cada litro de água, agitar, 

tampar e após meia hora, esta água poderá ser filtrada e ingerida. 

 

Sub-Categoria: Desperdício de Água 

Ao perguntarmos sobre quais as orientações das ACS para diminuir o 
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desperdício de água nos domicílios. 

 Cinco ACS responderam corretamente sobre a disponibilidade da água no 

mundo e preocupação com a falta d’agua para as futuras gerações. 

“não conseguimos sobreviver sem a água” 

 Foram citadas orientações com relação à lavagem de roupas; consertos de 

torneiras estragadas; diminuição de banhos demorados; escovação dos dentes e 

lavagem de utensílios domésticos com a torneira fechada; quintais e calçadas com 

águas tratadas sem responsabilidade social. Foi citado também que a água pode ser 

reaproveitada em algumas circunstâncias. 

 As ACS demonstraram terem consciência de que a água é um recurso natural 

finito, e que futuramente tende a se escassear no mundo todo. 

 Apenas uma ACS respondeu que “nunca orientou ninguém neste sentido”. 

 

Sub-Categoria: Quantidade e Qualidade da Água para os Usuários 

 Ao serem arguídas sobre os elogios ou queixas das famílias, com relação à 

quantidade e qualidade da água disponibilizada nas suas micro áreas as ACS 

responderam: 

Três ACS relataram existir falta d’agua para seus usuários. 

Uma ACS manifestou-se dizendo: “Nenhum elogio, só queixas”. 

As Seis ACS mencionaram o “excesso de Cloro colocado na água, trazendo 

cheiro forte, sabor ruim, cor esbranquiçada”. 

Uma ACS se pronunciou da seguinte forma:  

“minha área é meio dividida, em 50% das casas, costuma faltar água e com 

isso as pessoas reclamam muito. Para quem possui Poço particular é um pouco 

melhor. Em relação à qualidade, as pessoas reclamam do exagero de Cloro 

colocado na água da Cesama, às vezes as pessoas que possuem poços 

particulares reclamam pela falta de tratamento adequado”. 

Se existisse a Vigilância da Água de Consumo Humano no setor saúde do 

município, poderiam ser coletadas amostras periódicas dos Poços Coletivos e 

Individuais para se verificar o quantitativo de Cloro residual na saída dos dois Poços 

operados pela concessionária e em alguns pontos estratégicos na rede de 

distribuição. Nos poços rasos particulares as amostras deveriam ser analisadas para 

verificação microbiológica, turbidez e pH; estudarmos junto com outros técnicos a 
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possibilidade de se colocar Cloradores individuais de baixo custo.   

A Port. do MS 518/2004 estabelece no art. 13 que “após a desinfecção a água 

deve conter um teor mínimo de Cloro residual livre de 0,5 mg/l, sendo obrigatória a 

manutenção de no mínimo 0,2 mg/l em qualquer ponto da rede de distribuição, 

recomendando-se que a Cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e tempo de 

contato mínimo de 30 minutos”. 

 Conforme mencionado por uma ACS, existem vários poços particulares sem 

tratamento. Uma solução imediata seria o fornecimento do Hipoclorito de Sódio a 

25%.( duas gotas para cada litro) fornecido pelo SUS para estas famílias, com a 

explicação correta de sua utilização pelas ACS para evitar intoxicações. 

As Agentes Comunitárias de saúde de Igrejinha deveriam receber 

capacitações da SMS para entenderem melhor como devem ser os procedimentos 

em casos como estes, onde a água consumida não possui o tratamento necessário. 

A Concessionária Municipal/PJF deveria ser convidada a esclarecer qual a 

quantidade de Cloro adicionado nos poços, qual a necessidade e a periodicidade de 

introdução do referido produto. 

A falta de água também é um fator preocupante de riscos à saúde 

populacionais. Sem água os hábitos de higiene pessoal e domiciliar criam condições 

desfavoráveis à saúde, ocorrendo disseminações de doenças como infecções na 

pele (micoses), nos olhos como o Tracoma, o Tifo, aparecimentos de Piolhos e a 

Escabiose (Sarna) dentre outros. (Anexos 3, 4, 5 e 6).(FUNASA, 1999). 

Perguntamos às seis ACS, a opinião pessoal sobre a qualidade da água em 

suas micro áreas. 

Duas ACS consideraram a qualidade da água boa, porém acham que deveria 

ser também Fluoretada para diminuir a quantidade de Cáries nas crianças. 

Duas ACS reclamaram do excesso de Cloro na água. 

Uma ACS afirma “minha micro área é a melhor assistida em termos de 

qualidade, existe falta de comunicação entre a Concessionária CESAMA e a 

comunidade sobre aspectos de importância do tratamento da água local”. 

Uma ACS observou que “existem famílias em sua micro área que fazem uso 

de água de mina ou poços particulares sem tratamento, mas sem análises 

laboratoriais destas águas, não se pode afirmar nada à respeito”. 

Uma ACS manifestou sua “preocupação com relação às famílias que usam 
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poços particulares em locais próximos a Indústria Paraibuna de Metais e a possível 

contaminação do lençol freático por metais”. 

A Vigilância em Saúde Ambiental se estivesse atuando adequadamente no 

município, poderia cadastrar os poços e minas utilizados, realizar monitoramentos 

periódicos dessas fontes alternativas de abastecimentos através de coletas de 

amostras para análises laboratoriais, inclusive de metais pesados e agrotóxicos, 

comuns em áreas urbano rurais, conforme determinações do MS. 

Quanto a Fluoretação, segundo informações pessoais do Departamento de 

Saúde Bucal da SMS, existem dois dentistas no PSF de Igrejinha por causa do 

número significativo de cáries nos dentes das crianças, perdas precoces de dentição 

permanente; aplicam o Flúor tópico, ensinam a correta higienização bucal, fornecem 

escovas e pastas de dente, tratam os dentes cariados e encaminham para 

“atendimentos especializados do SUS”, no centro da cidade, quando necessários 

procedimentos mais complexos e especializados. 

Quando perguntadas sobre a existência de fontes alternativas de 

abastecimento (Minas, Poços Particulares e Nascentes) nas seis micro áreas de 

atuação, cinco ACS responderam que sim,existiam; apenas uma ACS respondeu 

que não. 

À Vigilância em Saúde Ambiental, precisa por enquanto CADASTRAR todas 

estas Fontes Alternativas de Abastecimento, segundo a Port. n° 518/2004 do MS a 

competência e responsabilidade não é da Concessionária local (ela não trata e 

vende estas águas), neste caso o setor saúde deve providenciar a Vigilância 

propriamente dita o mais breve possível para monitorar tais abastecimentos. 

Perguntamos as ACS como orientam seus usuários a utilizarem o Hipoclorito 

de Sódio a 25%, fornecido pelo SUS para famílias que não possuem acesso a águas 

tratadas. 

Todas as ACS responderam não orientar nada neste sentido por 

desconhecerem a existência deste produto fornecido pela SMS. Uma ACS afirmou 

que “quando houve uma grande enchente no bairro há cinco anos, enviaram o 

produto, mas nem se recorda mais como era usado”. 
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3. Categoria: Serviços Operacionais da Água de Consumo Humano 
 

Categoria: Serviços Operacionais da Água de 
Consumo Humano 

 

 

Sub-Categorias  

 

.Responsabilidade pelo Sistema 
de Abastecimento de Água 

.Rompimentos de Redes de 
Água 

.Fiscalização da Água 
Consumida 

.Fatores Organolépticos da Água 
Consumida 

                                                   TAB.7- Categoria Serviços Operacionais da Água de  
                                                                Consumo Humano 
           
 
 

A água para o consumo humano no bairro Igrejinha é do tipo subterrânea, 

obtida através de dois Poços Tubulares Profundos interligados, é produzida através 

de bombeamentos (recalques), captada, tratada de modo simplificado com 

desinfecção a base de Cloro, com cobertura de 72,25% do território, operada pela 

Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA da Prefeitura de Juiz de Fora. 

Segundo informações obtidas pela Concessionária em 2005, o número de 

residências ou economias residenciais atendidas é de cerca de 550 e a média de 

consumo per capta (litros/habitante/dia) é de 85,83 l/hab.dia (Anexo nº 2). 

Por se tratar de uma empresa pública municipal, os trabalhos são facilitados 

porque atuam somente em Juiz de Fora, aproximando-os dos usuários, setor saúde 

e demais instituições municipais, estaduais e federais que atuam no município em 

áreas correlatas. 

 
Sub-Categoria: Responsabilidade pelo Sistema de Abastecimento de Água 

 Perguntamos as seis ACS sobre quem seriam os responsáveis pela operação 

do tratamento de água destinado ao consumo humano do bairro Igrejinha e se 

estavam sempre presentes. 

 Todas as ACS responderam ser a CESAMA (Companhia de Saneamento 

Municipal. Três ACS afirmaram que além da Concessionária, a Secretaria Municipal 
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de Saúde e apenas uma delas afirmou ser a Concessionária e a Prefeitura de Juiz 

de Fora. 

Quanto à presença dos responsáveis pelos serviços. Quatro ACS 

responderam que: “os Técnicos da CESAMA aparecem só quando são solicitados”. 

Duas ACS relataram: “os técnicos da CESAMA estão sempre presentes”. 

A Portaria do MS n° 518/2004 do MS, em sua Seção IV, art. 8º e 9°, descreve 

que cabe aos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água 

exercer o Controle da qualidade da água. Em seu parágrafo único descreve: Em 

caso de administração, em regime de concessão ou permissão, do sistema de 

abastecimento de água, é a concessionária ou a permissionária a responsável pelo 

controle da qualidade da água, devendo, operar e manter o sistema de 

abastecimento de água potável para a população consumidora dentro das normas 

técnicas; manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída; avaliar o 

sistema de abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos à saúde; 

encaminhar à autoridade de saúde pública hierarquicamente mais próxima, 

relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água para fins 

de comprovação do atendimento às normas técnicas. 

Neste caso cabe a concessionária CESAMA/PJF a responsabilidade pelo 

tratamento dos dois Poços Tubulares Profundos de Igrejinha, condições sanitárias 

dos mesmos, água bruta e monitoramento laboratorial mensal da qualidade da água 

tratada, coletadas em vários pontos de amostragem, inclusive nas redes de 

distribuição, a ser relatado para a SMS/Departamento de Vigilância Epidemiológica e 

Ambiental, dentro das normas e padrões determinados pela Portaria do Ministério da 

Saúde nº 518/2004 e em conformidade com a ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). As análises laboratoriais consistem em parâmetros Físico - 

Químicos e Biológicos de importância para a Saúde Pública. 

Todas as competências da Operadora do Sistema de Abastecimento de Água 

estão descritas na Seção IV, art. 8° e 9° e oito Incisos da Portaria do MS já citada 

anteriormente, contendo os critérios a serem adotados, desde o controle de 

qualidade dos produtos químicos utilizados, avaliações periódicas do tratamento e 

distribuição da água tratada. A Concessionária operadora do sistema, também 

deverá fornecer informações aos consumidores, nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor, Decreto n° 5440/2005, orientando a população sobre a qualidade da 
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água distribuída e vendida, com descrições dos mananciais de abastecimento, 

valores dos parâmetros de qualidade da água detectados, descritos nas contas de 

água, dando publicidade e transparência sobre a qualidade do produto fornecido 

(controle social). 

 

Sub-Categoria: Rompimentos de Redes de Água 

 Ao serem questionadas sobre a existência de morosidade na recuperação de 

redes de água e esgotos quando rompidas: duas ACS disseram que “existe demora 

nos procedimentos técnicos para consertos nas redes rompidas (não só de água 

como na de esgotos)”. 

 Quatro ACS disseram que: ”às vezes demoram muito para realizarem os 

reparos”. 

 Quando ocorrem rompimentos de redes de água, segundo o Manual de 

Procedimentos de Vigilância em Saúde Ambiental – Vigiágua, (BRASIL, 2006), 

ocorre diminuição da pressão ou pressão negativa no interior das redes, fazendo 

com que o Cloro na água seja inativado. O número de microorganismos, 

principalmente bactérias, tende a se multiplicar, trazendo prejuízos consideráveis à 

saúde da população quando o sistema é normalizado. Segundo o mesmo manual do 

MS, é muito comum a existência de Surtos Diarréicos após o conserto de redes e 

normalização do abastecimento. 

 As Inspeções Sanitárias realizadas pela “Vigilância” da água, desde os Poços 

Tubulares Profundos, Recalques (bombas), Reservatórios e Redes são 

imprescindíveis para diminuir o número de interrupções no abastecimento, e os 

riscos à saúde decorrentes. 

 Segundo informações das ACS, não existe nenhum tipo de mobilização 

comunitária com relação à qualidade e quantidade da água disponibilizada para o 

consumo humano de Igrejinha. 

 Ao analisarmos um documento denominado “Relatório de Problemas 

Ambientais à Localidade de Igrejinha,” encaminhado à Prefeitura de Juiz de Fora, 

em 2003, observamos que existiam muitos problemas de desabastecimentos locais 

na ocasião. Segundo o referido documento, a realização deste relatório tomou como 

base uma Carta Protesto sobre os Problemas Ambientais e a falta de fiscalizações 

no bairro. Tais problemas foram elencados pela Associação Comunitária e Cultural 
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de Igrejinha e Associação de Moradores, endereçados ao Conselho Municipal do 

Meio Ambiente (COMDEMA) de Juiz de Fora em 18 de Julho de 2003. 

 O COMDEMA acionou a Instituição Municipal Gestora Ambiental (AGENDA- 

JF) que entrou em contato com os atores, prováveis causadores dos problemas 

evidenciados. Estão incluídos: a TRANSPETRO (oleoduto da Petrobrás), a GASMIG 

(Gasoduto de MG) ambas possuem tubulações que cortam a malha urbana do bairro 

Igrejinha, trazendo riscos e insegurança para a população. Também foi convidada a 

participar a concessionária CESAMA; dados da Defesa Civil de Juiz de Fora, 

descritos por Souza, et. al.(2010), relatam aspectos históricos sobre a dimensão das 

enchentes do Córrego Igrejinha que recebe todo o esgoto captado pela CESAMA, 

“in natura” no bairro, em épocas de chuvas ocorrem alagamentos e enchentes, 

direcionando-se para o interior das casas próximas. 

 Também foi citado o número crescente de agravos respiratórios locais, que 

segundo indicações, poderiam ser derivados da fuligem e fumaça ácida lançada na 

atmosfera sem filtros adequados, pela Paraibuna de Metais, porém não existem 

dados concretos para se afirmar tal procedência. 

 A situação melhorou muito nos anos seguintes pós relatório (2003), muitas 

providências foram tomadas, inclusive exigências de Licenciamentos Ambientais e 

Outorgas, obrigatórios para diversas atividades impactantes, com condicionantes a 

serem cumpridas, de acordo com a FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente de 

MG) e Agenda - JF (Gestor Ambiental do município) para que pudessem continuar 

exercendo legalmente suas atividades.  

Os serviços de abastecimento de água e esgotos melhoraram 

significativamente, com dragagens periódicas dos Córregos, perfuração do segundo 

poço de água, já que o existente já estava com sua captação muito baixa, faltando 

abastecimentos para as famílias periodicamente. 

 

Sub-Categoria: Fiscalização da Água Consumida 

 Perguntamos a opinião das ACS sobre quem deveria fiscalizar a quantidade e 

qualidade da água de consumo humano do bairro Igrejinha. 

Todas as seis ACS responderam que esta competência de fiscalização da 

água de consumo humano do bairro era da “Secretaria Municipal de Saúde/PJF”. 

 De acordo com a Portaria 518/2004 do MS a competência por efetuar, 
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sistemática e permanentemente, avaliação de riscos à saúde humana de cada 

sistema de abastecimento ou solução alternativa (Minas e Poços) é da SMS, através 

da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, na Vigilância Ambiental. (Art.7°, Incisos I a 

XII). 

 

Sub-Categoria: Fatores Organolépticos da Água Consumida (Cor, Odor, Sabor) 

 Perguntamos as ACS como seus usuários costumam definir o aspecto da 

água tratada consumida, relacionado com a cor, odor e sabor. 

 Todas as seis ACS mencionaram: “existe muito gosto de cloro, cheiro forte  e 

cor esbranquiçada, principalmente nos primeiros dias quando o funcionário da 

CESAMA introduz o produto nos poços semanalmente”. 

 Esta aferição deve ser realizada permanentemente pela Vigilância em Saúde 

Ambiental/SMS em vários pontos de monitoramento, estrategicamente pré definidos 

nos “Planos de Amostragem” determinados pelo MS (BRASIL, 2006), desde a saída 

do reservatório ou poços, em vários pontos da rede de distribuição da água, 

conforme determinação da Portaria 518/2004 do MS. 

                                                          
 
 
4. Categoria: A Importância da Água Consumida para a Saúde Humana 
 

Categoria: A Importância da Água Consumida  para a Saúde Humana 

 

 

 

Sub-Categorias  

 

 

.Doenças de Origem Veiculação ou Transmissão 

Hídrica. 

 

.Hábitos de Higiene Pessoal e Domiciliar. 

 

.Orientações da ESF sobre Doenças de Origem,     

Veiculação ou Transmissão pela Água. 

 

.Prevenção de Doenças de Origem, Veiculação ou  

  Transmissão pela Água. 

 

.Percepção dos Profissionais da ESF sobre a Água  

  de Consumo de Igrejinha. 
TAB. 8- A Importância da Água Consumida para a Saúde Humana.  
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 Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) e OPAS (Organização 

Pan-Americana da Saúde) 2001, a água tem influência direta sobre a saúde, 

qualidade de vida e o desenvolvimento do ser humano. Todas as pessoas, em 

qualquer estágio de desenvolvimento e condições sócio econômicas, têm direito ao 

acesso de um suprimento adequado de água potável segura. Neste contexto, 

referem-se a oferta de água que não represente riscos significativos à saúde, que é 

o acesso a água de boa qualidade, com quantidade suficiente para atender a todas 

as necessidades domésticas, disponíveis continuamente, e que tenha um custo 

acessível às populações.Essa água segura, somada a higiene e ao saneamento 

adequados, pode reduzir de um quarto a um terço os casos de doenças Diarréicas 

no mundo. Podemos resumir as condições adequadas da água que favorecem o 

desenvolvimento humano como: qualidade, quantidade, continuidade, cobertura e 

custo da água. 

 No Brasil, 36,1% dos domicílios não são abastecidos de água por rede geral, 

não recebem nenhum tipo de tratamento 7,2% do volume de água distribuída, e 

47,8% dos municípios não contam com serviços de esgoto sanitário. Essa 

distribuição desigual agrava as condições sanitárias em diversas regiões do nosso 

país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e de outros países em 

desenvolvimento. O saneamento básico é uma condição fundamental para a 

qualidade de vida e saúde das populações, já que o homem faz parte da natureza e 

também sofre com todas as conseqüências maléficas sobre ela. (IBGE, 2002; 

GIATTI, 2007) 

 

Sub-Categoria: Doenças de Origem, Veiculação ou Transmissão Hídrica 

 Perguntou-se as ACS sobre os comentários dos usuários sobre ocorrências 

de problemas de saúde transmitidos ou veiculados pela água de consumo. 

 Quatro ACS mencionaram sobre “reclamações de Diarréias, Gastrenterites e 

dores abdominais” 

Duas ACS, mencionaram sobre “micoses na pele e verminoses”. 

Tais comentários foram detectados pelos seguintes comentários: 

“Eles acham que só as micoses são transmitidas pela água, não acreditam 

que doenças como gastrenterites e outras são causadas pela má qualidade da 

água” 
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“Na maioria das vezes não reclamam, mas a doença mais comum é a 

Diarréia” 

Perguntamos sobre a orientação que dariam a uma mãe que relata a 

existência de diarréia em seu filho a mais de três dias. 

Quatro ACS orientaram “a hidratação com o soro fornecido na UBS 

imediatamente”. 

Cinco ACS orientaram “a procurar o médico na UBS”. Apenas uma ACS 

mencionou que “na ausência do soro da UBS, deveria administrar o soro caseiro”. 

Quando indagamos se a comunidade visitada pelas seis ACS sabia preparar 

o soro caseiro e como as Agentes orientam sua preparação, responderam da 

seguinte forma: 

Todas as ACS responderam “que mais de 50% de seus usuários em suas 

micro áreas sabiam preparar o soro caseiro”. 

Todas as seis ACS ensinaram a preparar o soro caseiro de formas diferentes, 

constatamos que não sabem prepará-lo, provavelmente porque sempre que 

necessário a UBS dispõe do soro pronto na farmácia para distribuição. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2000, o soro caseiro serve para 

repor a perda de água e sais minerais muito comum em crianças. Na falta do soro 

distribuído na rede de saúde, deve ser preparado em casa da seguinte forma: 

Em um litro de água limpa filtrada (tratada ou mineral) e fria, coloque uma 

colher (de cafezinho) de sal e uma colher (de sopa) de açúcar. Mexa bem e dê em 

colheradas para a criança. Este soro caseiro é usado para combater a desidratação 

em casos de intoxicação alimentar, insolação, diarréias e vômitos. É recomendável 

procurar o médico da UBS, porque a desidratação pode levar o indivíduo a óbito. 

Perguntamos as ACS quem as ensina a preparar o soro caseiro e se as 

famílias visitadas faziam uso de tal alternativa com muita freqüência. 

Cinco ACS responderam que “ninguém as ensina, aprenderam em casa, na 

televisão ou na internet e que esta alternativa serve para reidratação das pessoas 

quando não possuem acesso ao soro pronto da UBS”. 

Uma ACS respondeu que “quando entrou para a profissão há uns sete anos 

atrás a enfermeira na época as ensinou a preparar, e que este soro caseiro serve 

para orientarmos as mães como hidratar seus filhos na falta do soro na UBS ou para 

famílias com difícil acesso aos serviços de saúde”. 
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Nossa insistência sobre a questão do soro caseiro se deve ao fato de 

investigarmos a existência de muitos casos de diarréias no bairro. Segundo 

informações da FUNASA (2003), 90% das doenças diarréicas são ocasionados pela 

ingestão de águas impróprias para o consumo humano (Anexos 3 e 4). 

Em Igrejinha, mesmo sendo as Doenças Diarréicas sub notificadas, apesar de 

elencada como um agravo de notificação compulsória pelo MS (Anexos 5 e 6),  os 

profissionais de saúde não possuem hábitos de preencherem as fichas da 

“Monitorização das Doenças Diarréicas” - (MDDA), ( BRASIL,2005), sabemos que 

ocorrem muitos casos em Igrejinha, conforme confirmados pelas ACS neste estudo. 

Também obtivemos informações pessoais, através de conversa particular com o 

médico do PSF de Igrejinha, que relatou várias ocorrências, principalmente em 

crianças, apesar de estar atuando a menos de um ano no local. 

 

Sub-Categoria: Hábitos de Higiene Pessoal e Domiciliar 

 Pedimos as ACS explicações sobre orientações a práticas de obtenção de 

hábitos saudáveis, higiene pessoal e domiciliar e a importância destes. 

 As seis ACS responderam que orientam seus usuários a tomarem banho 

todos os dias, lavarem as mãos antes de se alimentar ou ao sair do banheiro, 

escovar os dentes após as refeições antes de dormir e ao acordar, cortar as unhas 

sempre, lavar os alimentos crus antes de ingeri-los. Também orientam na varredura 

dos domicílios e quintais todos os dias, tirar a poeira dos móveis, jogar o “lixo no 

lixo”, arejar as residências todos os dias e passar pano úmido no chão. Elas nos 

explicaram que tais medidas são importantes para que eles não adoeçam. 

 Alguns comentários importantes registramos como: 

 “Infelizmente fico triste, pois a maioria das pessoas da minha micro área não 

possui uma higiene legal, mesmo orientando eles não me ouvem”. 

          “Sempre em minhas visitas, elogio as casas limpas, falo sobre a importância 

da higiene, que hábitos simples podem evitar várias doenças”. 

 

Sub-Categoria: Orientações da ESF sobre Doenças de Origem, Veiculação ou    

                           Transmissão pela Água. 

 Perguntamos as ACS de Igrejinha quais eram as orientações que recebem da 

Equipe de Saúde local sobre doenças veiculadas ou transmitidas pela água. 
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 Quatro ACS responderam: “não recebo nenhuma orientação sobre este 

assunto”. 

Uma ACS respondeu que “recebeu orientação de que a Hepatite, Cólera, 

Verminoses, Diarréias, Leptospirose são transmitidas pela água sem tratamento”. 

Uma ACS se manifestou dizendo que “geralmente só recebemos orientações 

das duas dentistas sobre a falta de Flúor na água e que com ele, poderiam ser 

evitadas este número grande de cáries nas crianças”. 

Uma ACS respondeu que só recebeu este tipo de orientação “quando entrou 

para o PSF (há sete anos)”. 

Percebe-se que existe falta de conhecimentos, esclarecimentos e orientações 

melhores da equipe de saúde local sobre doenças de Veiculação ou Transmissão 

hídrica e também as de Origem hídrica. O tema é conhecido sem a magnitude 

necessária pelas ACS, num Território onde existem condições de saneamento tão 

heterogêneas, seria indispensável à educação e comunicação, visando à prevenção 

e promoção de saúde local. 

 

Sub-Categoria: Prevenção de Doenças de Origem, Veiculação ou       

                            Transmissão Hídrica. 

 Perguntamos as ACS de Igrejinha, quais as orientações que oferecem a seus 

usuários sobre prevenções de doenças transmitidas ou veiculadas por 

microorganismos patogênicos na água. 

 Três ACS responderam orientar seus usuários a usar água tratada para o 

consumo para evitar a transmissão de doenças. 

 Duas ACS mencionaram que orientam a usar águas de boa qualidade, sem 

impurezas, lavar caixas d’agua e filtros (velas), ferver a água quando esta não for 

tratada para que não fiquem doentes pela presença de microorganismos que 

causam doenças ( bactérias e vírus por exemplo). 

 Algumas falas representam bem as respostas: 

 “oriento sobre a necessidade de ingerir águas de boa qualidade para não 

adoecerem” 

 “digo a eles que a água tratada é importante, pois evita Diarréias, vômitos, 

cólicas, Verminoses, Hepatites, Doenças Intestinais, dentre outras, porque são 

causadas pela ingestão de águas contaminadas por microorganismos” 
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 Perguntamos se as famílias sob a responsabilidade delas procuram a 

Unidade básica de Saúde quando estão com Diarréias. 

 Cinco ACS “responderam que sim”. Uma ACS respondeu que “às vezes” 

 Insistimos no fator Diarréia para confirmar nossas suspeitas, já que o próprio 

médico do PSF já havia confirmado particularmente, a existência de vários casos e 

ainda por ser um forte indicador da qualidade da água de abastecimento local.  

As orientações das ACS são consideradas boas, porém poderiam ser 

melhores se houvessem maiores esclarecimentos e orientações da própria Equipe 

de Saúde, considerando a relevância do tema para a Saúde Pública local. 

 

Sub-Categoria: Percepção dos Profissionais da ESF sobre a Água de 
                  Consumo de Igrejinha. 

Solicitou-se as ACS se poderiam relatar a percepção dos demais profissionais 

integrantes da equipe do PSF, com relação ao grau de satisfação destes, sobre a 

qualidade da água consumida em Igrejinha relacionada com a saúde das famílias 

locais. Foram obtidas as seguintes respostas: 

. Médico:         Três ACS “não sabem dizer a opinião dele”. 

                       Três ACS “consideram a opinião dele como Satisfatória” 

OBS: Duas ACS, relataram que “ele quase não tem tempo para conversar com elas”. 

.Dentista n° 1: Uma ACS “não sabe a opinião dele” 

                       Três ACS “consideram a opinião dele como Ruim” 

                        Duas ACS “consideram a opinião dele como Satisfatória” 

 

.Dentista n° 2: Uma ACS “Não sabe a opinião dele” 

                       Três ACS “consideram a opinião dele como Ruim” 

                        Duas ACS “consideram a opinião dele como Satisfatória 

 

.Enfermeira:      Duas ACS “Não Sabem a opinião dela”  

                         Quatro ACS “Consideram a opinião dela como Satisfatória” 

 

.Auxiliar de Enfermagem:  Uma ACS “Não sabe dizer a opinião dele” 

                                          Duas ACS “consideram a opinião dele como Ruim” 

                                          Três ACS “consideram a opinião dele como Satisfatória” 
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.Técnico de Saúde Bucal: Uma ACS “Não Sabe dizer a opinião dele” 

                                          Três ACS “Consideram a opinião dele como Ruim” 

                                           Uma ACS “Considera a opinião dele como Satisfatória” 

                                           Uma ACS “Considera a opinião dele como Muito Boa” 

 

Demais ACS (mais ou menos 50% delas): Uma ACS “Considera a opinião das 

outras como ruim”.                     

                                          Cinco ACS “Consideram a opinião das outras como 

Satisfatória”. 

 A maior parte da ESF de Igrejinha, na visão das ACS, considera a qualidade 

da água de consumo relacionada com a saúde comunitária como “Satisfatória” com 

sete votos. “Não sabem” a opinião da equipe de saúde com seis votos e consideram 

a opinião destes profissionais com relação a qualidade da água e a saúde local 

como “Ruim” (seis votos). 

Esta análise foi voltada não só para verificar a qualidade da água como 

também para verificar a integração e comunicação interdisciplinar da equipe. Parece 

existir certa desconexão e individualismo profissional entre os integrantes da equipe. 
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10 CONCLUSÃO 

  
 Como conclusão deste estudo, realizado com a intenção de descrever a 

percepção das Agentes Comunitárias de Saúde do bairro Igrejinha, município de 

Juiz de Fora - MG, analisado através do conteúdo exploratório de Bardin (2002), 

chegamos a resultados considerados importantes sobre a água consumida no 

território, o nível de conhecimento, esclarecimento e entendimento das seis ACS 

sobre a valorização do consumo da água de boa qualidade para a saúde humana, 

visando à melhoria da saúde de seus usuários, que certamente irão contribuir para 

direcionar os trabalhos do PSF e a qualidade de vida das famílias acolhidas. 

 As seis Agentes Comunitárias de Saúde corresponderam a todos os 

requisitos, atribuições e competências legais necessárias para exercerem suas 

atividades no território onde trabalham. Possuem o segundo grau completo, 

significando um grau de conhecimentos, e esclarecimentos muito bons para o 

território, muito além do que preconiza o MS, que determina que este profissional 

seja apenas Alfabetizado. Consideram-se pouco valorizadas e gostariam de ter um 

“Plano de Carreira” dentro deste campo profissional, já que não pretendem se 

desvincular da Equipe de Saúde da Família por gostarem do trabalho. 

Constatamos que os integrantes do PSF trabalham de forma relativamente 

individualizada, faltando integração, entrosamentos e comunicação entre a equipe 

de saúde local. O PSF foi idealizado para reestruturar os atendimentos primários de 

saúde, visando promover, prevenir e tratar os indivíduos doentes e suas famílias de 

acordo com os princípios do SUS, que visa atendimentos de forma Universal, 

Integral com Equidade e de maneira Territorializada. A equipe multiprofissional deve 

atuar de forma conjunta e interdisciplinar com trocas de saberes para que os 

resultados sejam qualitativamente significativos para a melhoria da saúde das 

famílias de Igrejinha. 

As ACS realizam suas visitas programáticas nas seis micros áreas pré 

definidas, dentro da organização esperada, com um número de famílias adequados 

em conformidade com as atribuições legais do PSF. Preenchem e atualizam 

mensalmente a Ficha A (no verso) com as informações de Saneamento Básico, 

disponível aos moradores. Desta forma podemos afirmar que atuam em atividades 

importantes para realização da Vigilância em Saúde no território igrejinha, de forma 

inconsciente. 



                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        97                                                                                                                             

                                                                                                                              

   

Também concluímos que as seis ACS gostam de participar de Cursos, 

Treinamentos e Atualizações em saúde, porém gostariam de serem ouvidas e 

consultadas sobre os principais problemas de saúde acometidos no território que 

precisam ser mais aprofundados, estudados e conhecidos. 

A Equipe do PSF de Igrejinha e o Departamento de Atenção Primária da SMS 

deveriam providenciar mais capacitações, promovendo e estimulando a “Educação 

Permanente” para os técnicos, de todos os níveis, com maior freqüência.  

Segundo as ACS, Igrejinha possui água tratada pela Concessionária 

municipal CESAMA em cerca de 72,25% do território (FICHA A: SIAB/2010), pelas 

percepções das mesmas, concluímos que conhecem e sabem localizar as fontes 

oficiais e não oficiais de abastecimento de água, muito utilizadas para o 

abastecimento humano local. Foram detectadas em cinco das seis micro áreas, 

Soluções de Abastecimento Individuais (SAI) como Poços Particulares, utilização de 

Minas Públicas ou Soluções de Abastecimentos Coletivos (SAC) sem nenhum 

tratamento prévio para o consumo humano. Observamos que estas Agentes de 

Saúde valorizam a qualidade da água e reconhecem que esta pode trazer doenças 

graves se não possuírem tratamentos adequados, porém o conhecimento sobre o 

assunto é bem superficial e genérico, necessitando de melhores capacitações sobre 

tratamentos mais adequados, medidas mitigadoras quando não existem águas 

tratadas disponíveis e sobre doenças de Veiculação ou Transmissão hídrica e de 

Origem hídrica. Com o esforço conjunto entre os integrantes do PSF, Depto. de 

Vigilância Epidemiológica e Ambiental , Depto. de Atenção Primária em Saúde 

(SMS) esses treinamentos poderiam ser realizados sem nenhum custo 

extraordinário. 

Com relação à qualidade da água de consumo humano disponível no 

território, concluímos através da percepção das ACS que existem problemas graves 

de excessos de Cloro na Água, introduzidos semanalmente nos dois Poços 

Tubulares Profundos, caracterizados como Sistemas de Abastecimento Coletivo 

(SAC), gerenciados pela CESAMA (Concessionária de Água e Esgotos da Prefeitura 

de Juiz de Fora). O excesso de Cloro pode desencadear problemas de saúde e 

precisam ser monitorados frequentemente pelo setor saúde. Também relataram que 

a ausência de Fluoretação na água é muito comentada pelos profissionais de Saúde 

Bucal do PSF, porque as crianças e adolescentes apresentam muitas Cáries, e 
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perdas de dentes permanentes de forma precoce. 

Os desabastecimentos são muito freqüentes no bairro, segundo informações 

das ACS, por causa das bombas dos Poços que estragam periodicamente. Os 

responsáveis pela Operação da Água não aparecem com muita freqüência no bairro, 

os reparos em redes de águas e esgotos quando rompidos são demorados. O 

esgoto é captado em parte do bairro (48,75%) e lançado “in natura” no Córrego 

Igrejinha e Ribeirão Três Pontes que inundam as casas periféricas em épocas de 

chuvas, trazendo conseqüências danosas materiais e também para a saúde dos 

moradores atingidos. 

A Vila São João Batista, com 30 domicílios aproximadamente, é uma área 

que apresenta situações graves de exposições dos moradores a riscos ambientais, 

possui poços rasos de água particulares sem tratamento, bem próximos às fossas 

ou “buracos negros” construídos também pelos moradores, existe muita 

contaminação fecal nas águas utilizadas para o abastecimento e a população 

exposta adoece com freqüência. 

As Doenças Diarréicas e Verminoses foram as que mais se destacaram na 

opinião das seis ACS em suas micro áreas de assistência, estas afirmações foram 

confirmadas pelo médico do PSF local em conversa pessoal. Embora sejam de 

Notificação Compulsória do MS, o preenchimento dos relatórios de “Monitoramento 

das Doenças Diarréicas”, (BRASIL, 2005), são pouco utilizados (Anexos n° 5 e 6 ) 

na Unidade Básica de Saúde, pelos profissionais de saúde, e  os moradores não 

possuem o hábito de procurarem os serviços de saúde para  tratar esta 

enfermidade. Portanto as Diarréias são sub notificadas. 

A implantação definitiva da “Vigilância” da Água de Consumo Humano precisa 

ser efetivada com bastante rapidez, tal atribuição é do Setor Saúde do Município. A 

Vigilância em Saúde Ambiental seria fundamental para melhorar as condições da 

água utilizada no território de Igrejinha. Através de monitoramentos periódicos, 

seriam analisados os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, detectando-se 

a quantidade de Cloro residual em vários pontos estratégicos da rede de 

abastecimento, Inspeções Sanitárias nos dois Poços Tubulares Profundos em 

parceria com a Concessionária CESAMA/PJF. O “Cadastramento” dos Poços 

Particulares Individuais e Minas Comunitárias citados pelas Agentes precisam ser 

realizados pela Vigilância Ambiental, além de analises laboratoriais periódicas em 
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águas que não são de responsabilidade da operadora CESAMA. 

Acreditamos que a forma mais adequada para aperfeiçoar os Programas de 

Saúde do MS como o VIGIÁGUA seria através da observação e percepção das 

satisfações e insatisfações comunitárias sob a ótica do PSF local, relacionadas aos 

abastecimentos de águas disponíveis no território. Através da comunicação em 

saúde o PSF estabelece trocas de saberes entre as pessoas, objetivando mudanças 

no cotidiano dos usuários em aspectos relacionados a hábitos de vida e consciência 

social, ajudando na compreensão de seus direitos e deveres atribuídos. 

As ACS, conscientes ou não, promovem orientações e trazem informações, 

considerando a cultura e formas de vida adotadas pelas famílias que vivem no  

território Igrejinha ( Vigilância em Saúde). 

Concluímos que no Território estudado sob a ótica das seis ACS é necessário 

um trabalho de forma intersetorial abrangente para melhorar as condições de Meio 

Ambiente e Saneamento, visando à melhoria das condições de saúde comunitária. 

Esse trabalho seria possível através de parcerias com instituições locais como: O 

PSF de Igrejinha, Conselho Municipal de Saúde, Ouvidoria Municipal de Saúde, 

AGENDA-JF, Gerência Regional de Saúde ( SES) local, Defesa Civil do município, 

CESAMA, COMDEMA, Representantes Comunitários de Igrejinha, Grupo Votorantim 

e Ministério Público. 

As condições adequadas da água de consumo que influenciam o 

desenvolvimento humano são: a quantidade, qualidade, continuidade, cobertura e 

custo acessível às populações. A Busca pela melhoria dos serviços de 

abastecimento de água deve ser garantida pela integração dos setores saúde, meio 

ambiente e Saneamento com base nos Indicadores Epidemiológicos e Ambientais, 

resultantes do exercício da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada com a 

Qualidade da Água de Consumo Humano. O acesso a água potável deve ser 

garantido através dos princípios da Universalidade que é um direito da população a 

água, Equidade priorizando o acesso desta para as populações mais necessitadas e 

o da Igualdade que permite à população exercer o controle social da mesma, tais 

princípios são previstos e garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). (BRASIL, 

2004). 
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10.1 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Para o desenvolvimento e expectativas de trabalhos futuros, dando 

prosseguimento a este estudo achamos que seria necessário: 

Promover conjuntamente com a Subsecretaria de Atenção Primária em 

Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental e profissionais do 

PSF de Igrejinha, treinamentos e capacitações (Educação Permanente) para os 

ACS do referido território sobre a importância da qualidade da água de consumo 

humano para a saúde da comunidade adstrita. 

 Cadastrar todas as fontes de abastecimentos alternativos de água, citadas 

pelas ACS como utilizadas pela comunidade de Igrejinha, no Siságua/Datasus 

(Sistema de Informação da água de Consumo Humano) para realização da 

VIGILÂNCIA futura (SMS). 

Agilizar os procedimentos junto a Subsecretaria de Vigilância em Saúde para 

implantação definitiva da Vigilância da Água de Consumo Humano (VIGIÁGUA), no 

município de Juiz de Fora - MG, conforme determinações da PAVS e MS. 

Encaminhar a Subsecretaria de Atenção Primária em Saúde, solicitação de 

ratificação junto às UAPS (Unidades de Atenção Primária em Saúde), Policlínicas, 

UPAS (Unidade de Pronto Atendimento em Saúde) e Hospitais, o preenchimento 

compulsório do Instrumento do MS denominado “Monitorização de Doenças 

Diarréicas Agudas” (BRASIL, 2005), fundamental indicador para detecção da 

qualidade do saneamento básico disponível, principalmente episódios em crianças 

de zero a cinco anos de idade, utilizados para diagnósticos pontuais destes serviços 

locais, conforme indicação do Ministério da Saúde. 

Promover parcerias intersetoriais do município de Juiz de Fora - MG, com 

instituições ligadas aos setores de Gestão Pública, Saneamento, Meio Ambiente, 

representantes Comunitários, encabeçados pelo Setor Saúde para planejar 

diretrizes e ações que visem melhorias na qualidade de vida da população do bairro 

Igrejinha. 

Realizar estudos semelhantes a este com ACS, em outros territórios com PSF 

implantados em Juiz de Fora, aproveitando a cobertura em aproximadamente 50% 

do município, visando conhecer a realidade do abastecimento de água, disponível às 

populações em localidades com realidades diferentes. 
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APÊNDICES  
 
  -  APÊNDICE A 
 
Entrevistas semi estruturadas, de caráter exploratório qualitativo, aplicado aos seis 

ACS do PSF do Bairro Igrejinha, Juiz de Fora - MG. 

 
A - Características do Profissional de Saúde (ACS). 

1 - Letra de identificação do ACS: 

 

2 - Data de nascimento: 

 

3 – Sexo: 

(   ) Masculino     (   ) Feminino 

 

4 - Grau de Escolaridade: 

(   ) Ensino Básico     (   ) Ensino Fundamental     (   ) Ensino Médio 

 

5 - Qual o seu tempo de atuação na profissão ACS? 

 

6 - Explique com suas palavras, o que levou você a assumir a profissão de Agente 

Comunitário de Saúde (ACS)?  

 

6.1 - Em sua opinião, qual a importância da profissão ACS para uma comunidade? 

 

7 - Você reside no bairro onde trabalha? 

 

(   ) Sim     (   ) Não 

 

7.1 - Se a resposta for SIM, há quanto tempo? 

8 - Qual o número de pessoas ou famílias cadastradas em sua micro área de 

atuação? 

8.1 – Você atualiza a FICHA A (no verso), onde é descrita a situação de moradia e 

saneamento básico das famílias cadastradas em sua micro área com qual 

periodicidade? 
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8.2- A Ficha A (no verso) do ACS, contém dados a serem levantados sobre o 

saneamento básico encontrado em cada domicílio visitado, em sua opinião qual a 

importância deste levantamento para a sua mico área de atuação? 

 

9 - Você considera importante para sua área de responsabilidade a realização da 

Vigilância em Saúde? 

(   )  Sim     (   )  Não     (   ) Às vezes    (    ) Nunca ouvi falar sobre este assunto 

 

10 – Explique o que significa para você o termo Vigilância em Saúde? 

 
11- Descreva qual foi a ultima vez que você fez um treinamento ou curso sobre 
Saúde Comunitária ou de áreas afins? Qual a temática e quem ofereceu este curso? 
 
12- Descreva sua opinião se os treinamentos, capacitações e cursos atraem os ACS 
de sua equipe? 

 
13 - Que orientações vocês recebem dos demais profissionais da ESF sobre 
doenças veiculadas ou transmitidas pela água? 

 
14 - Quem ensina, explica e atualiza os conhecimentos sobre saúde para o ACS? 
 
15- Os ACS costumam solicitar cursos ou treinamentos para se atualizarem? 
       (    ) SIM  (    ) Não   (    ) Ás vezes 
 
15.1 - Em caso afirmativo, como acontecem as respostas às solicitações dos ACS? 

 
 
 

B – Características do Saneamento Básico (enfoque na Água de Consumo 
Humano) e Meio Ambiente. 
 

1 - Todos os seus usuários cadastrados possuem água tratada e canalizada? 

  

(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Grande parte dos usuários possuem ( mais de 50%) 

 

(   ) Uma pequena parte dos usuários possuem ( menos de 50%) 

 

1.1- Descreva seu conhecimento sobre a existência em sua micro área de 

propriedades irregulares, onde as famílias não possuam acesso a água tratada, 

coleta de lixo, luz elétrica e telefone fixo? 
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2 - O esgoto em sua micro área é canalizado?  

 

(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Grande parte dos usuários possuem ( maior que 50%) 

 

(   ) Uma pequena parte dos usuários possuem ( menor que 50%) 

 

2.1- O esgoto em sua micro área é tratado ou lançado in natura em algum curso 

d’agua? 

 

3 - Existe coleta de lixo e realização de capinas frequentemente em sua micro área? 

  

(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Às vezes 

 

4 - Em sua opinião, qual a importância da água tratada para sua comunidade? 

 

4.1 - Qual a sua orientação durante suas visitas domiciliares com relação à lavagem 

de caixas d’água, uso de filtros e lavagens periódicas das velas destes? 

 

4.2 – Em sua opinião, qual a importância da fervura e filtragem da água de consumo 

quando não existem tratamentos adequados disponíveis à comunidade?  

 

5 - Como você orienta seus usuários para a diminuição do desperdício de água?  

 

6 - Durante suas visitas domiciliares, quais são os elogios ou queixas das famílias 

com relação à quantidade e qualidade da água disponibilizada para o consumo? 

 

7 - Descreva com suas palavras, como você considera a qualidade da água 

disponibilizada em sua micro região? 

 

8 - Existem outras fontes de abastecimento de água utilizadas em sua área de 

atuação? 

 

(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não sei 
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8.1 - Se existem quais são? 

 
C – Características sobre Serviços Operacionais da Água oferecidos. 

1 – Em sua opinião, quem seriam os responsáveis pelos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário de Igrejinha?  

 

1.1 - Os responsáveis pelo abastecimento costumam aparecer com qual freqüência 

no bairro? 

 

(   ) Presentes sempre     (   ) Ausentes sempre  

   

(   ) Aparecem sempre que solicitados 

 

2- Quando rompem redes de água ou esgoto, existe morosidade na normalização 

destes serviços?  

 

         (   ) Sim     (   ) Não     (   ) Às vezes 

 

3- Existe algum tipo de mobilização da comunidade com relação à quantidade e 

qualidade de água disponível para o consumo? 

 

         (   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não tenho conhecimento sobre o assunto 

 

4 - O que você pensa a respeito da quantidade e qualidade do abastecimento de 

água oferecido a comunidade de Igrejinha?  

 

5 – Em sua opinião, qual Instituição deveria fiscalizar a qualidade da água 

consumida no bairro Igrejinha?  

 

6 - Como seus usuários costumam definir o aspecto da água consumida (cor, odor, 

sabor)? 
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D- Características sobre a Saúde da Comunidade relacionada à Água 

consumida. 
 

1 - Pelas observações e conversas com seus usuários, quais os comentários sobre 

a ocorrência de problemas de saúde transmitidos pela água encontrados? 

 

 

2 - Você é procurado por uma mãe que relata a existência de diarréia em seu filho 

pequeno a mais de três dias. O que você orientaria a esta mãe? 

 

 

3- Em sua opinião, a comunidade visitada sabe fazer o soro caseiro (TRO)? 

 

     (   ) Sim     (   ) Não  

      

     (   ) Creio que mais da metade( 50%) da comunidade sabe preparar o soro 

caseiro 

 

     (   ) Creio que menos da metade(50%) da comunidade sabe preparar o soro 

caseiro 

 

3.1 - Explique como você orienta sua comunidade a preparar o soro caseiro (TRO) ? 

  

3.2 - Quem ensina o ACS a preparar o soro caseiro? Em sua opinião, para que 

serve tal alternativa? 

 

3.3 – Em sua opinião, as famílias que você visita utilizam com muita freqüência o 

soro caseiro? 

(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Às vezes 

 

4 - Explique com suas palavras, como você orienta seus usuários a prática de se 

obter hábitos saudáveis de higiene pessoal e a importância de se manter os 

domicílios limpos? 
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5- –Como você orienta as famílias quanto a utilização do Hipoclorito de Sódio a 

25%, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde para  domicílios sem água 

tratada? 

6 - Que instruções você transmite a seus usuários sobre a prevenção de doenças 

oriundas de micróbios ou microorganismos patogênicos transportados pela água? 

 

7 - As famílias sob sua responsabilidade procuram a Unidade Básica de Saúde 

quando estão com diarréias? 

(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Às vezes 

 

8 - Como você (ACS) descreve a opinião dos demais profissionais do PSF com 

relação à qualidade da água de consumo disponibilizada no bairro Igrejinha? 

A- Médico: 

(   ) Muito Boa     (   ) Satisfatória     (   ) Ruim     (   ) Muito Ruim     (   ) Não sei   

    

B- Dentistas (são dois): 

1 - C= (   ) Muito Boa     (   ) Satisfatória     (   ) Ruim     (   ) Muito Ruim     (   ) Não 

sei  

2 - T= (   ) Muito Boa     (   ) Satisfatória     (   ) Ruim     (   ) Muito Ruim     (   ) Não 

sei   

  

C- Técnico em Saúde Bucal: (só existe um TSB) 

 (   ) Muito Boa     (   ) Satisfatória    (   ) Ruim   (   ) Muito Ruim     (   ) Não sei 

 

D- Enfermeira: 

(   ) Muito Boa     (   ) Satisfatória     (   ) Ruim     (   ) Muito Ruim     (   ) Não sei 

 

E- Auxiliar de Enfermagem: 

(   ) Muito Boa     (   ) Satisfatória     (   ) Ruim     (   ) Muito Ruim     (   ) Não sei   

  

 F- Demais Agentes Comunitários de Saúde: 

       (   ) A maioria considera muito boa (mais de 50%) 
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       (   ) A maioria considera satisfatória (mais de 50%)                            

       (   ) A maioria considera ruim (mais de 50%)  

       (   ) A maioria considera muito ruim  (mais de 50%) 
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-  APÊNDICE B 

 

Resultados compilados das entrevistas com as seis ACS do bairro Igrejinha 

identificadas pelas letras do Alfabeto (A, B, C, D, E, e F) divididas em quatro 

Categorias (A, B, C, D).  

Data: 21/01/2011 (sexta feira)                      Local: UBS Igrejinha 

Horário de Início da aplicação da Entrevista: 09h00min horas 

Horário do Término da aplicação da Entrevista: 10: 30min horas 

 

A – Características do Profissional de Saúde ACS. 

1-Letras de Identificação: A, B, C, D, E, F 

2-Data de Nascimento: 

A- 20/01/1980: 31 anos 

B- 13/01/1983: 28 anos 

C- 15/10/1982: 29 anos 

D- 10/05/1979: 32 anos 

E- 10/05/1975: 36 anos 

F-01/01/1983: 28 anos 

3-Sexo:  

A- Feminino 

B- Feminino 

C- Feminino 

D- Feminino 

E- Feminino 

F- Feminino 

 

 4- Grau de Escolaridade: 

A - Ensino Médio Completo 

 B-Ensino Médio Completo 
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 C- Ensino Médio completo 

 D- Ensino Médio completo 

 E- Ensino Médio Completo 

 F- Ensino Médio Completo 

 

5- Qual o seu tempo de atuação na Profissão ACS: 

 

A-Sete anos e 1 mês ( iniciou com 24 anos de idade) 

B-Sete anos (iniciou com 21 anos de idade) 

C-Sete anos (iniciou com 22 anos de idade ) 

D-Sete anos (iniciou com 25 anos de idade) 

E-Sete anos (iniciou com 29 anos de idade) 

F-Sete anos (iniciou com 21 anos de idade) 

 

6- Explique com suas palavras, o que levou você a assumir a profissão de Agente  

 Comunitário de Saúde (ACS)? 

 A- Quando fiz o concurso não sabia exatamente qual seria a função que         

desempenharia como ACS, no edital dizia que era para trabalhar com pessoas e 

como sei que tenho muita facilidade para trabalhar com pessoas me inscrevi. Ao ser 

contratada percebi que este trabalho que queria, pois me ajudou muito na interação 

com um número maior de pessoas. 

 B- A comodidade de não ter que me deslocar de Igrejinha ( muito longe da cidade) 

para outro lugar e a curiosidade sobre o que seria tal profissão. 

C- Trabalhar perto de casa. 

D- A falta de emprego e como havia saído a data do concurso, resolvi tentar porque 

sempre gostei de trabalhar com o público. 

E- Foi por acaso, estava vendo TV (jornal da Globo local) quando anunciou o ultimo 

dia da inscrição para o concurso, resolvi me inscrever, não entendia o que era 

exatamente, mas sempre gostei de trabalhar com a comunidade.Hoje apesar de 

tudo, sou apaixonada pelo trabalho de ACS. 

F- A oportunidade de um emprego no início eu não tinha nenhum interesse na área 
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de saúde. Com o passar dos meses vendo o trabalho a ser desenvolvido, o elo que 

existe entre a Comunidade com o ACS, comecei a me interessar mais sobre o 

trabalho e não parei mais. Hoje, gosto do que faço e me identifico com ele, é uma 

pena não termos oportunidades de crescimento nesta área.  

6.1-Em sua opinião, qual a importância da profissão ACS para uma comunidade? 

A- O ACS é extremamente importante para a comunidade já que é o elo que liga a 

equipe do PSF com a comunidade. Na verdade é o ACS que desempenha o papel 

de ator principal na comunidade, já que é a ele que todos procuram em busca de 

informação, esclarecimentos de saúde ou não, apoio, confidente. Portanto o ACS é 

o “PARA-RAIO” e “PORTO SEGURO” das pessoas da comunidade. 

B- O ACS é a “corrente” de ligação entre a UBS e a Comunidade 

C- A importância é a de transformar a comunidade, motivar a comunidade, incentivar 

mudanças de hábitos, informá-los sobre seus direitos, e proporcionar lazer. 

D- Não desmerecendo os outros profissionais, mas acho o papel do ACS mais 

importante pelo fato do agente morar na sua comunidade, saber tudo o que 

acontece com a população do bairro e o ACS é o elo de ligação entre a comunidade 

e a equipe de saúde. 

E- É um trabalho fundamental para o PSF. Sem o ACS não tem o PSF, pois é o elo 

entre a UAPS e a comunidade. 

F- O Agente de Saúde, além de ser o “PARA RAIO” dos usuários, tem papel 

fundamental para a comunidade. Somos nós que ouvimos as pessoas, os segredos 

íntimos delas, é em nós que buscam consolo, conforto. Os ACS são a peça chave 

de todo o trabalho da equipe de saúde. 

7-Você reside no bairro onde trabalha? 

A- SIM resido a nove anos no bairro Igrejinha (desde os 22 anos de idade). 

B-Sim, há 10 anos e seis meses (desde os 18 anos de idade aproximadamente). 

C-Sim, resido em Igrejinha desde que nasci. (há 28 anos). 

D-Sim, a mais de 30 anos (desde os dois anos de idade). 
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E-SIM, resido a 35 anos no bairro (desde um ano de idade) 

F-Sim, há 28 anos resido em Igrejinha (desde que nasci) 

8- Qual o Número de pessoas ou famílias cadastradas em sua micro área de 

atuação? 

A- 137 famílias ou 415 pessoas aproximadamente 

B- 124 famílias ou 375 pessoas aproximadamente 

C- 122 famílias ou 518 pessoas aproximadamente 

D- 118 famílias ou aproximadamente 502 pessoas 

E- 128 famílias ou 370 pessoas aproximadamente 

F- 122 famílias ou 368 pessoas aproximadamente 

OBS: Total: 751 Famílias ou 2.567 pessoas aproximadamente. Numero médio de 

pessoas por casa: 3,43. 

8.1- Você preenche e atualiza a FICHA A onde é descrita as condições de Moradia e 

Saneamento Básico (no verso) das famílias cadastradas em sua micro área? Com 

qual periodicidade? 

A- Sim. Mensal 

B- Sim. Mensalmente 

C-Sim. Mensal 

D-Sim. Mensal 

E- Sim. Mensal 

F- Sim. Todos os meses dou uma atualizada 

9- Você considera importante para sua área de responsabilidade a realização da 

Vigilância em Saúde? 

A- SIM 
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B- SIM 

C- SIM 

D- SIM 

E- SIM 

F- SIM 

10- Explique o que significa para você o termo Vigilância em Saúde? 

A- É você vigiar para que as pessoas se cuidem para não adoecer. 

B- Ficar de olho vivo e prevenir as pessoas quando você percebe que elas podem 

ficar doentes se continuar agindo deste jeito. 

C- Ajudar a fiscalizar a saúde da Comunidade, dar conselhos, explicar como 

proceder ou aonde deve procurar ajuda 

 D- Não sei me explicar muito bem, mas acho que é não permitir que as pessoas 

adoeçam e morram. 

 E- É uma coisa muito importante e difícil de lidar com a comunidade porque você 

fala para não fazer alguma coisa porque pode adoecer, mas eles não escutam e 

ficam doentes, por mais que vigia. 

F- É um trabalho da Equipe do PSF todo junto com a comunidade, com objetivo de 

não deixar que elas adoeçam por qualquer motivo. 

11-Descreva qual foi a ultima vez que você fez um treinamento ou curso sobre 

Saúde Comunitária ou de áreas afins? Qual a temática e quem ofereceu este 

Curso? 

A-Os treinamentos sobre Saúde Comunitária são raros, nem me lembro quando fiz, 

o ultimo foi sobre a Dengue. 

B - Tive um Treinamento sobre Dengue no mês de Outubro de 2010 (a 2 meses 

atrás) de forma IMPOSTA pela SMS e PJF 

C-Nunca fiz 

D-Não me lembro de nenhum no momento 

E-Não me recordo 
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F-Em 27/10/2010 de forma IMPOSTA pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE/PREFEITURA DE JF foi realizado pelo Depto. de ZOONOSES. 

 

12-Os Treinamentos, Capacitações, Cursos e Palestras atraem os ACS de sua 

equipe? 

A- Às vezes. (OBS: Pois na maioria das vezes os cursos fornecidos são os mesmos 
já feitos). 

B- SIM. 

C- NÃO 

D- Às Vezes  
     
E- Às vezes 
 
F-SIM 

13- Os ACS costumam solicitar Cursos ou Treinamentos para se atualizarem? 

A- SIM 

B- SIM 

C-Não 

D- Não 

E- Não 

F- Não. OBS: Não solicitamos por não saber se isso é possível, mas se for, 
gostaríamos muito. 

13.1- Em caso afirmativo, como acontecem as respostas às solicitações dos ACS? 

A- Nunca respondem às solicitações 

B- Respondem com muita demora 

C- RESPONDEU NÃO A QUESTÃO ANTERIOR 

D- RESPONDEU NÃO À QUESTÃO ANTERIOR 

E- RESPONDEU NÃO À QUESTÃO ANTERIOR 

F-RESPONDEU NÃO À QUESTÃO ANTERIOR,  (fez algumas  ressalvas) 
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B- Características do Saneamento Básico (enfoque na água de consumo) e 
Meio Ambiente  

1-Todos os seus Usuários cadastrados possuem água tratada e canalizada? 

 A- Grande parte (mais de 50%) dos usuários possuem.  

 B- Grande parte (mais de 50%) dos usuários possuem 

 C- Grande parte (mais de 50%) dos usuários possuem 

D- Grande parte (mais de 50%) dos usuários possuem 

E- Grande parte (mais de 50%) dos usuários possuem 

 F- Uma Pequena Parte dos Usuários possuem (menos de 50%) 

1.1-Descreva seu conhecimento sobre a existência em sua micro área de atuação 

sobre problemas de propriedades irregulares ou áreas invadidas, onde as famílias 

não podem ter acesso a água tratada, coleta de lixo,  luz elétrica e telefone fixo? 

  A- A maior parte das casas do bairro Igrejinha é construída em área invadida, 

inclusive na minha micro área, ou é da Rede Ferroviária ou em terras da Igreja, mas 

quase todo mundo possui os serviços mencionados 

  B- Aqui é difícil saber quem é dono ou não, já tem tanto tempo que as pessoas 

moram aqui, quando tem condições de pagar tem água, luz, esgoto, telefone, eles 

possuem, se não tem é porque não podem pagar ou na área ainda não chegou tais 

serviços. 

  C- Já ouvi dizer que o bairro Igrejinha em sua maior parte foi construído na forma 

de invasão, mas todo mundo que quiser e puder tem os serviços mencionados. A 

Rede Ferroviária e a Igreja nunca reclamaram de nada. 

  D- Alguns possuem propriedade particular com escritura, a maior parte do bairro foi 

construída em áreas invadidas, mas têm tanto tempo que todos já se consideram 

donos, acho que até a Prefeitura considera, porque eles podem ter os serviços 

públicos que quiserem se existir possibilidade na área. 

  E- Não entendo direito, mas se foi invadido como conseguiram obter serviços 
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públicos, dizem que o bairro quase inteiro foi construído desta forma, mas acho que 

eles já têm registro das casas na parte central do bairro, parece que era tudo da 

Ferrovia e das doações para a Igreja. 

  F- A Vila São João Batista está sobre a minha responsabilidade e sei que lá é tudo 

invadido ( 30 casas aproximadam.), antigamente a fábrica Paraibuna de Metais 

prometeu colocá-los em outro lugar, depois foi vendida e o novo grupo não parece 

ter preocupação com eles. Por ali não existe serviços públicos, são os moradores 

que fazem tudo. A água é ruim (Mina), não tem esgoto da Cesama, não tem telefone 

e a poluição é grande. Mas a gente que trabalha com saúde tem que ajudar as 

famílias porque não tem nada haver com o registro da propriedade. 

2-O esgoto em sua micro área é canalizado? 

A - Grande parte dos usuários possuem (mais de 50%) 

B-Grande parte dos usuários possuem (mais de 50%) 

C-Grande parte dos usuários possuem (mais de 50%) 

D-Grande parte dos usuários possuem (mais de 50%) 

E-Grande parte dos usuários possuem (mais de 50%) 

F-Uma pequena parte dos usuários possuem (menos de 50%). 

 2.1- O esgoto na sua micro área é tratado ou lançado “in natura” em algum curso 

d’agua? 

 A- Não existe tratamento de esgoto no bairro todo, dizem que vai ter, não acredito 

nisso, aqui todo o esgoto vai para o Ribeirão Três Pontes, em época de chuva alaga 

tudo para dentro das casas, até na minha. 

 B- Aqui no bairro não se fala em tratamento de esgoto, vai tudo pro ribeirão que 

alaga em época de chuva é um horror. 

  C- O esgoto do bairro e da Fábrica vai para o Ribeirão, em época de chuva a 

enchente transborda para dentro de algumas casas, até de algumas ACS que 

moram próximo ao ribeirão. 
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  D- O esgoto não é tratado e no final deságua no córrego do bairro, quando chove 

muito a gente fica morrendo de medo de alagar toda a região, dá pena, lá em casa 

costuma às vezes alagar.   

E- Não é tratado o esgoto, não sei se o da fábrica é, vai tudo para o ribeirão Três 

Pontes, sei que costuma transbordar na época da chuva, mas a minha micro área 

não fica nesta área de enchentes. 

F- Nunca ouvi falar em tratamento de esgoto por aqui, os canos da Cesama lançam 

o esgoto das casas no Ribeirão Três Pontes, na época de chuva o córrego 

transborda para dentro das casas, a Vila São João alaga dá muita pena dos 

moradores. O esgoto da Fábrica Paraibuna, acho que vai também pro mesmo 

Ribeirão. 

3-Existe coleta de lixo e realização de capinas frequentemente em sua micro área? 

A- Lixo SIM        Capinas Não  

B- Lixo SIM        Capinas Não 

C- Lixo SIM        Capinas Não  

D- Lixo SIM      Capinas Não (só fazem capinas quando vai alguma autoridade visitar 

o bairro). 

E- Lixo SIM         Capinas Não 

F - Lixo SIM        Capinas Não (geralmente é realizada pelos usuários) 

4-Em sua opinião, qual a importância da água tratada para sua comunidade? 

A- A água tratada é fundamental não só na minha comunidade como em todas as 

outras, pois ela evita o agravo de verminoses, gastrenterites entre outras doenças 

que levam a morte. 

B-È muito importante que a água seja tratada porque só assim evita doenças que 

são causadas por ela sem o tratamento adequado. 

C-A água tratada evita doenças que podem levar a morte, existem muitas doenças, 

a diarréia é muito preocupante em crianças e idosos principalmente por causa da 
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desidratação. È preciso ficar de olho na água que usamos. 

D-É fundamental, pois a água é vida. 

E-É fundamental o tratamento da água para a comunidade, pois evita várias 

doenças que podem até levar a morte. 

F - Para a comunidade a água tratada é suma importância, pois com isso evita-se 

vários problemas na saúde 

 4.1- Qual a sua orientação durante suas visitas domiciliares com relação à lavagem 

de caixas d’agua, uso de filtros e lavagens periódicas das velas destes? 

A- Eu oriento os usuários a lavarem as caixas d’agua a cada três meses e os 

filtros a cada duas semanas. 

B- Deve sempre manter limpa a caixa d”água e a vela do filtro para assim evitar 

o acúmulo de impurezas nos mesmos. 

C- Caixa d’água: Lavar duas vezes ao ano manter coberta. Filtros: lavar uma vez 

ao mês. Velas: trocar quando achar necessário. 

D- Oriento que lavem as caixas d’aguas pelo menos uma vez ao mês e as velas 

dos filtros de 15 em 15 dias. 

E- Sempre oriento a lavagem das caixas d’agua de seis em seis meses. 

Lavagem das velas do filtro: Uma vez por mês e a troca dos mesmos de seis 

em seis meses. Porém a realidade é outra, eles nem sempre fazem o que 

oriento. 

F- Não sei ao certo de quanto em quanto tempo se deve lavar, mas nós orientamos 

que seja freqüente. A caixa d’agua: pelo menos duas vezes ao ano, o Filtro e a Vela: 

pelo menos uma vez por semana 

4.2- Em sua opinião, qual a importância da fervura e filtragem da água de consumo 

quando não existem tratamentos adequados disponíveis à comunidade? 

A- É importante não só filtrar a água, mas ferver também, pois há tipos de bactérias 

que não morrem com o calor, mas ficam retidas no filtro em sua vela, daí a 

importância de filtrar e ferver a água. E há também micro-bactérias que passam no 

filtro, mas que morrem com o calor. Portanto é mais seguro ferver e filtrar a água. 

B- Através da fervura da água você vai eliminar tudo o que poderá causar doenças e 
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filtrando você elimina o que for impureza. 

C- Evitar problemas gastrointestinais. 

D- È de uma extrema importância, para que mate os microorganismos existentes na 

água, principalmente aqui que não vemos os responsáveis para tratar a água. 

E- É de importância fundamental para se manter a saúde das pessoas 

F- É necessário que se ferva e filtre para que todas as impurezas sejam descartadas 

e assim tenha-se uma água de qualidade. 

5-Como você orienta seus usuários para a diminuição do desperdício de água? 

A-Eu oriento os usuários para não desperdiçarem água, pois a quantidade de água 

potável do nosso planeta é pouca e o tratamento e conversão da não potável é 

extremamente cara e difícil. Por isso eu oriento a não escovar os dentes na pia com 

a torneira ligada, a não se ensaboar com o chuveiro ligado, ao lavar vasilhas em 

primeiramente retirar os restos dos alimentos das vasilhas, depois ensaboar todos e 

depois enxaguar todos de uma vez. Eu peço também para que eles verifiquem se a 

água da descarga está vazando pedindo para eles depositarem sal no vaso, se ele 

escoar é sinal de desperdício de água. 

B- Está faltando água doce e potável para o consumo, então precisamos evitar o 

desperdício da mesma, aproveitando o máximo que pudermos e com muita 

consciência. 

C - Reaproveitar a água da lavagem de roupa para lavar varandas, consertar 

torneiras que pingam. 

D- Explicando para eles a importância da água no mundo, que o desperdício de 

hoje, pode ser a falta no futuro para seus filhos, netos e etc. 

E - Nunca orientei neste sentido. 

F-Que evitem lavar calçadas com mangueiras e aproveitem a mesma água usada na 

lavagem de roupas; não ensaboem embaixo do chuveiro, não escovar os dentes 

com a torneira ligada, verificar se há vazamentos na descarga ou em outro 

encanamento da casa, etc. 
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6-Durante suas visitas domiciliares, quais são os elogios ou queixas das famílias 

com relação à quantidade e qualidade da água disponibilizada para o consumo? 

 

A-Os moradores alegam que a qualidade da água é boa, no entanto nos primeiros 

dias que a água é clorada o gosto é forte e a água fica ruim para cozinhar. Outra 

queixa é que de vez em quando eles ficam sem água de dois a três dias por 

problemas técnicos da CESAMA, um exemplo é quando o gerador da bomba 

queima. 

B-Na maioria das vezes só ouço queixas sobre a falta de água na minha microárea, 

quanto à qualidade não tenho ouvido reclamações. 

C- Nenhum elogio só queixas. 

D- Reclamam a maioria das vezes, pois falta água sempre no bairro, as vezes eles  

falam que tem cloro demais ( cheiro e gosto muito forte). 

E - Muito raramente reclamam da falta d’agua, algumas vezes reclamam do cheiro 

forte de cloro que tem na água. 

F- Minha área é um pouco dividida, pois algumas casas (50% aproximadamente) 

costumam faltar água e com isso as pessoas reclamam muito, para quem tem poço 

particular é um pouco melhor. Em relação à qualidade, as pessoas que tem água 

tratada reclamam às vezes do exagero de cloro colocado (A água chega a sair 

BRANCA por um bom tempo) e às vezes as pessoas que tem poço reclamam pela 

falta de tratamento adequado.       

7-Descreva com suas palavras, como você considera a qualidade da água 

disponibilizada em seu micro região? 

 

A-A água é clorada, no entanto ela deveria também ser Fluoretada para que os 

índices de cáries diminuíssem principalmente nas crianças. 

B-A água é boa, mas poderia ser melhor se além do Cloro colocassem Flúor 

também para prevenir cáries. 

C-A qualidade eu considero média, muito clorada, sem filtro e sem filtração. 
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D-Acho que ainda tem muito que melhorar, apesar de considerar a minha micro área 

a melhor a ser atendida. Falta mais entrosamento com os responsáveis da CESAMA 

com a população para que saibam melhor sobre a importância, e o nível de 

satisfação da água. 

E-Na minha micro área a maioria a maioria das famílias tem água tratada e boa para 

o consumo, porém tem aqueles que usam água de Mina ou até água de poço 

artesanal.Eu observo que são limpos mas não tenho como falar que é boa porque 

tem que ser analisada num laboratório para ter certeza. 

F-Onde tem água tratada, geralmente a qualidade é boa, pois tem um tratamento 

bem rigoroso, já as pessoas que dependem de Poço a qualidade já não é tão boa 

como há muitos anos atrás quando não havia tanta poluição no lençol freático como 

agora com esta fábrica aqui tão perto. Com alguns cuidados e orientações pode-se 

obter essa tão esperada qualidade. 

8-Existem outras fontes de abastecimento de água utilizadas em sua área de 

atuação? 

A-SIM 

B-NÃO 

C-SIM 

D-SIM  

E-SIM 

F- SIM   

8.1- Se existem quais são? 

A- Uma Mina na Rua da Estação em frente ao Bar e Loja da Madalena. 

B- Não existe 

C- Uma Mina 

D- Alguns Poços Artesanais 

E- Nascentes (Minas) e Poços Artesanais 



                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                        131                                                                                                                             

                                                                                                                              

   

F- Minas, Poços e Nascentes 

C- Aspectos relacionados aos responsáveis pelos serviços operacionais de 
Água oferecidos ao bairro Igrejinha 

1- Em sua opinião, quem seriam os responsáveis pelos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário do bairro Igrejinha? 

A-A CESAMA e a Prefeitura de J. FORA 

B-A CESAMA junto com a Secretaria Municipal de Saúde 

C- A CESAMA 

D- A CESAMA juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde 

E- A CESAMA juntamente com a Secretaria de Saúde 

F- A CESAMA 

1.1-Os responsáveis pelo abastecimento costumam aparecer com qual freqüência 

no Bairro? 

A - Aparecem quando solicitados 

B- Aparecem quando solicitados 

C- Presentes sempre 

D- Aparecem quando solicitados 

E- Presentes sempre 

F- Aparecem quando solicitados 

2- Quando rompem redes de água ou esgoto, existe morosidade na normalização 

destes serviços? 

A-Sim 

B-Sim 

C-Às vezes 

D-Às vezes 

E-Às vezes 

F-Às vezes 

 

3-Existe algum tipo de mobilização da comunidade com relação à quantidade e 

qualidade de água disponível para o consumo? 
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A-Não 

B-Não 

C- Não tenho conhecimento sobre este assunto 

D- Não 

E- Não 

F- Não 

4- O que você pensa a respeito da quantidade e qualidade do abastecimento de 

água oferecido a comunidade de Igrejinha? 

A-A quantidade supre a comunidade, mas deixa a desejar na qualidade, pois além 

da Cloração excessiva não é Fluoretada. 

B-A quantidade não está boa porque está sempre faltando água no Morro, quanto à 

qualidade está faltando só o Flúor. 

C-Ainda não é o ideal, mas é melhor do que há dois anos atrás. 

D-Acho que a quantidade oferecida é muito pouco, a qualidade ainda tem coisas que 

podem ser melhoradas, excesso de Cloro, sem Flúor. 

E-Eu penso que é boa, porém a quantidade não é suficiente, pois os moradores da 

parte alta estão constantemente sem água. 

F-A quantidade eu diria que é defasada, pois muitas vezes não sei porque falta água 

em meu próprio domicílio, e a qualidade poderia melhorar muito. 

5- Em sua opinião, qual Instituição deveria fiscalizar a quantidade e a qualidade da 

água consumida no bairro Igrejinha? 

A-A Prefeitura de JF e a Secretaria Municipal de Saúde, através da Análise da Água 

periodicamente em laboratórios. 

B-A CESAMA 

C- A Secretaria Municipal de Saúde 

D- A Secretaria Municipal de Saúde 

E- A Secretaria Municipal de Saúde 

F- O setor saúde representado pela Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, 

pois precisamos de água de boa qualidade. 

6 -  Como seus usuários  costumam definir o aspecto da água consumida ( COR, 
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ODOR e SABOR). 

A-Eles reclamam só do cheiro, cor e sabor nos primeiros dias em que a água é 

clorada. 

B-Nos primeiros dias que colocam o Cloro, reclamam que a água está branca, com 

cheiro forte de agua sanitária e um gosto horrível, depois de alguns dias não 

reclamam mais. 

C-Às vezes muito clorada com gosto, cheiro e sabor ruim. 

D-Com gosto, cheiro e cor esbranquiçada em excesso por causa do cloro colocado 

pelo funcionário da CESAMA. 

E-Às vezes a água vem com muito Cloro, cor, gosto e sabor do Cloro em excesso. 

F-Reclamam em relação ao sabor, odor e cor pelo excesso de Cloro. 

 
D- Aspectos sobre a Saúde da Comunidade relacionada à Água de Consumo 
Humano. 

1-Pelas observações e conversas com seus usuários, quais os comentários sobre a 

ocorrência de problemas de saúde transmitidos pela água encontrados? 

A-Eles acham que só as micoses são transmitidas pela água, eles não acreditam 

que doenças como as gastrenterites são causadas pela má qualidade da água. 

B-Na maioria das vezes reclamam sobre micoses e vermes. 

C- Diarréias com grande freqüência. 

D- Diarréias principalmente, e dores abdominais. 

E- Na maioria das vezes não reclamam, a doença mais comum é a Diarréia. 

F-Diarréias e Vômitos. 

 

2- Você é procurado por uma mãe que relata a existência de Diarréia em seu filho a 

mais de três dias. O que você orientaria a esta mãe? 

A-A procurar a UAPS local, mas antes, usar o soro de reidratação na criança, se na 

UAPS não tiver, oriento usar o caseiro, feito com água fervida e filtrada. 

B- Tomar o soro de reidratação fornecido na UAPS (Unidade de Atenção Primária 

em Saúde), se não melhorar, levar a criança na UBS para uma consulta médica. 

C- Começar a usar o soro imediatamente e levá-lo ao médico para avaliação. 

D- Orientaria que ela reidratasse a criança e que a levasse a UBS para mais 
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esclarecimentos. 

E - Orientaria a procurar o médico na UBS (Unidade Básica de Saúde). 

F-A fazer o uso do soro oral e procurar o médico na UBS ou em outro serviço de 

saúde mais próximo. 

 

3- Em sua opinião, a sua comunidade visitada sabe fazer o soro caseiro (TRO)? 

A- Não 

B- Creio que mais da metade da comunidade (50%) sabe preparar o soro caseiro 

C- Creio que mais da metade da comunidade (50%) sabe preparar o soro caseiro 

D- Creio que mais da metade da comunidade (50%) sabe preparar o soro caseiro 

E- Sim 

F- Creio que mais da metade da comunidade (50%) sabe preparar o soro Caseiro. 

OBS: Quando não sabe nós ensinamos. 

3.1- Explique como você orienta sua comunidade a preparar o soro caseiro (TRO)? 

A-Para cada litro de água usar duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de 

chá de sal, sendo que a água deva estar fervida e filtrada e beber goles de 10 em 10 

em 10 minutos. 

B- Colocar em um litro de água filtrada ou fervida duas colheres de açúcar e uma de 

sal e tomar toda hora. 

C- Em um litro de água coloque duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de 

chá de sal. 

D- Em um copo de água limpa filtrada e fervida coloque duas colheres de chá de 

açúcar e uma colher de chá de sal. Misture e beba. Sempre trocando, nunca 

bebendo o que fica de resto. 

E- Encher um copo de água limpa filtrada e fervida, colocar uma pitada de sal e dois 

punhados de açúcar ou duas colheres de chá de açúcar e uma colher de café rasa 

de sal. 
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F- Em um copo de 200 ml uma colher (sopa) de açúcar e uma colher (café) de sal. 

3.2- Quem ensina o ACS a preparar o soro caseiro? Em sua opinião, para que serve 

tal alternativa? 

A - Aprendi em casa. Tal alternativa serve para evitar a desidratação. 

B- Não lembro onde aprendi a fazer o soro, mas sei que tem a mesma eficácia do 

soro que vem para a UBS, e é dado quando a pessoa está desidratada. 

C- Ninguém me ensinou. È usado para prevenir a desidratação. 

D- A mim nunca me ensinaram, aprendi vendo na televisão há muito tempo. Serve 

para que não deixe a “pessoa” ficar desidratada. 

E- Aprendi na televisão, mas teve um curso que ensinou também. Tal alternativa 

serve para reidratar. 

F- A enfermeira da UBS (quando entramos). Esta alternativa serve para orientarmos 

as mães como hidratar seus filhos na falta do soro na UBS ou mesmo famílias com 

difícil acesso ao serviço. 

3.3- Em sua opinião, as famílias que você visita utilizam com muita frequência o soro 

caseiro? 

A- Não. (eles usam o soro fornecido na UAPS) 

B- Às vezes 

D- Às vezes 

E- Às vezes 

F- Às vezes 

4- Explique com suas palavras, como você orienta seus usuários a prática de se 

obter hábitos saudáveis de higiene pessoal e a importância de se manter os 

domicílios limpos? 

A- Eu oriento os usuários a usarem água limpa para ter uma boa higiene física, falo 

que é importante que ela esteja limpa (casa), para lavar os alimentos e os vestuários 
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evitando assim o contágio de doenças e que o domicílio limpo, arejado evita também 

não só verminoses e infecções intestinais como evita também doenças respiratórias 

e doenças alérgicas. 

B- através dos hábitos de higiene pessoal e do domicílio você evita várias doenças e 

sua proliferação para a família toda. 

C- Explico que sujeira traz consigo muitas doenças, então devemos manter a casa 

arejada, limpa com pano úmido, retirar o pó dos móveis (evita IRAS), limpar os 

terreiros, recolher o lixo para não dar ratos, porque se eles estiverem por perto 

podem fazer xixi nos alimentos, nas vasilhas. 

D- Infelizmente fico muito triste, pois a maioria das pessoas da minha microárea não 

tem uma higiene legal, mesmo orientando, pedindo que limpe a casa sempre, que 

deixem janelas abertas, que lavem as mãos a cada refeição, que escovem os 

dentes, que tomem banho todos os dias, que coloquem o lixo no lixo ( não no 

quintal). A maioria não me houve. 

E- Sempre nas minhas visitas, elogio as casas limpas e as que não são limpas falo 

da importância da higiene tanto da casa como o da pessoal que hábitos simples 

como tomar banho pelo menos uma vez ao dia, lavar as mãos antes das refeições e 

após usar o banheiro, escovar os dentes, deixar a casa limpa, lavar roupas de cama 

e toalhas de banho, escovar os dentes após as refeições e antes de dormir evita 

várias doenças. 

F- Primeiramente em relação à higiene do domicílio para que se evite a proliferação 

de pragas e com isso as doenças por elas causadas. Em relação à higiene, 

principalmente, lavar as mãos sempre, pois são o mais rápido e fácil meio de 

transporte das doenças. O banho e a escovação após cada refeição ou pelo menos 

três vezes ao dia (manhã, almoço, noite) 

4.1- Como você orienta seus usuários, onde a água consumida não possui nenhum 

tratamento, a utilizar o hipoclorito de Sódio a 25%, fornecido pela Secretaria 

Municipal de Saúde para residências sem água tratada? 

A- Eu não oriento nada a respeito, pois nossa UAPS não recebe este insumo. 

B- Não oriento sobre o hipoclorito porque só veio ma vez para a comunidade, depois 
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não mandaram mais, não me lembro como era a recomendação de uso. 

C- Aqui nunca chegou, desconheço tal tratamento. 

D- não oriento, pois nunca vem, só uma única vez há mais de cinco anos. 

E- Não oriento, pois a nossa unidade não recebe este hipoclorito 

F- Normalmente eu não realizo esse procedimento. Só o fiz há aproximadamente 

cinco anos atrás quando houve uma grande enchente no bairro. 

5- Que orientações vocês recebem dos demais profissionais da ESF sobre doenças 

veiculadas ou transmitidas pela água? 

A- Que a Hepatite A, a Cólera, verminoses e Leptospirose são transmitidas pela 

água sem tratamento. 

B- Geralmente só recebemos orientações das dentistas sobre a falta de flúor na 

água o que poderia estar evitando a cárie. 

C- Nenhuma orientação 

D- Nenhuma  

E- Nenhuma  

F- Não recebemos orientações sobre isso, só quando entramos no serviço ( 

aproximadamente a 7 anos atrás) 

5.1- Quem ensina, explica e atualiza os conhecimentos sobre saúde para o ACS? 

A- A Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura fornecem de vez em quando 

cursos de capacitação, no entanto eles só falam dos problemas vividos como a 

Dengue, por exemplo. 

B- A Secretaria de Saúde sempre manda avisos sobre os treinamentos que vão 

acontecer lá na cidade. 

C- Desconheço este procedimento. 

D- Ninguém 
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E- Ninguém  

F- Algumas dúvidas são esclarecidas pelos outros profissionais da UBS, o restante 

nos atualizamos por livros, internet e entre nós mesmas (ACS). 

6- Que instruções você transmite a seus usuários sobre a prevenção de doenças 

oriundas de micróbios ou microorganismos patogênicos transportados pela água? 

A- Eu digo a eles que é importante o tratamento da água, pois diarréias, vômitos, 

verminoses, hepatites, doenças intestinais dentre outros são causados pela ingestão 

de água contaminada por microorganismos. 

B- É muito importante que a água seja tratada porque assim evita a proliferação de 

certas doenças 

C- Filtrar e ferver a água, manter filtros e caixas d’agua limpas para não ficarem 

doentes por microorganismos.  

D-. Não falo sobre instruções e sim de orientações sobre como usar uma água sem 

impurezas e microorganismos causadores de doenças e mortes. 

E- Oriento sobre a necessidade de ingerir águas de boa qualidade para não adoecer 

F- A fazer sempre o uso de uma água tratada, seja Clorada, fervida, filtrada, etc. 

Para que não desenvolva nenhum tipo de doenças. 

7- As famílias sob sua responsabilidade procuram a Unidade Básica de Saúde 

quando estão com diarréias? 

A- SIM 

B- SIM 

C- SIM 

D-SIM 

E- Às vezes 

F- SIM 

8- Como você descreve a opinião dos demais profissionais do PSF com relação à 
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qualidade do Abastecimento de água do bairro Igrejinha? 

A- Médico: Não sei; Dentista nº1: Ruim, Dentista nº 2: RUIM; Técnico em Saúde 

Bucal: Ruim; Enfermeira: Satisfatória; Auxiliar de Enfermagem: Satisfatória; A 

maioria das ACS (mais de 50%): Satisfatória. 

B-Médico: Satisfatória; Dentista nº 1: Satisfatória, Dentista nº2: Satisfatória; Técnico 

em Saúde Bucal: Satisfatória; Enfermeira: Satisfatória; Auxiliar de Enfermagem: 

Satisfatória; A maioria das ACS (Mais de 50%): Satisfatória 

 C-Médico: Não sei OBS: Ele nunca teve tempo, como a demanda do bairro é 

enorme, não sobra tempo para conversar; Dentista nº1: Ruim, Dentista nº 2: Ruim; 

Técnico de Saúde Bucal: Ruim; Enfermeira: Não sei; Auxiliar de Enfermagem: Não 

sei; A maioria das ACS (mais de 50%): Satisfatória. 

D-Médico: Satisfatória, ELE está sempre muito ocupado; Dentista nº 1: Ruim, 

Dentista nº 2: Ruim; Técnico em Saúde Bucal: Ruim; Enfermeira: satisfatória; 

Auxiliar de Enfermagem: Ruim; A maioria das ACS (mais de 50%): Considera 

satisfatória. 

 

E- Médico: Satisfatória; Dentista nº 1: Satisfatória, Dentista nº 2: Satisfatória; Técnico 

em Saúde Bucal: Muito Boa; Enfermeira: Satisfatória; Auxiliar de Enfermagem: 

RUIM; A maioria das ACS (mais de 50%): Satisfatória. 

F- Médico: Não sei (ele não tem tempo); Dentista nº1: Não sei Dentista nº 2: Não sei; 

Técnico em Saúde Bucal: Não Sei; Enfermeira: Não sei; Auxiliar de Enfermagem: 

Não sei; A maioria das ACS (Mais de 50%): RUIM 

OBS: São dois Dentistas, e um Técnico em Saúde Bucal. Não existe o profissional 
Auxiliar de Saúde Bucal no PSF de Igrejinha 
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ANEXOS 
 

      Anexo 1     - Relatório de Acompanhamento Semestral das Ações do VIGIAGUA nos Municípios 

 

 

  1 - Identificação:  Período da Avaliação: Semestral/2010  
    
 UF: MG Município: JUIZ DE FORA     a  
 Setor Responsável pelo VIGIAGUA: Nome do Responsável pelo VIGIAGUA:  
  DEPARTAMENTO DE VIG EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL  BIOLª MARTA JUCIARA DE ASSIS PEREIRA DELMONTE  
 Telefone e Fax: Fax:  
  32-36907509  32-36907783  
 E-mail: Data Preenchimento:  
  chefiaepidemio@pjf.mg.gov.br 19/07/2010  
 População estimada do Município: 526.709  
  2 - Receber dos prestadores de serviços os relatórios mensais de controle dos SAA cadastrados Número  
  Número total de relatórios de controle recebidos no período  52  
  Número de relatórios de controle necessários para cumprimento da meta no período  39  
  Percentual de relatórios de controle recebidos no período  133,33%  
  3 - Realizar a vigilância da qualidade da água para consumo humano pelo monitoramento 

  dos parâmetros: cloro residual livre, turbidez e coliformes totais  
Número  

  Número de amostras realizadas de cloro residual livre no período  0  
  Número de amostras de cloro residual livre necessárias para cumprimento da meta no período  159  
  Percentual de amostras de cloro residual livre realizadas no período  0,00%  
  Número de amostras realizadas de turbidez no período  0  
  Número de amostras de turbidez necessárias para cumprimento da meta no período  159  
  Percentual de amostras de turbidez realizadas no período  0,00%  
  Número de amostras realizadas de coliformes totais no período  0  
  Número de amostras de coliformes totais necessárias para cumprimento da meta no período  120  
  Percentual de amostras de coliformes totais realizadas no período  0,00%  
  4 - Justificativas e Comentários (A resposta está limitada para 2000 caracteres)  

 Estamos estruturando o setor de Vigilância Ambiental em Saúde, onde o Vigiágua está incluido, conforme o estabelecido pela Port. 518/2004 do 
Ministério da Saúde e em conformidade com as pactuações do VIGISUS para Municípios prioritários, com mais de 100.000 habitantes, onde Juiz 
de Fora - MG se inclui. 

 

  5 - Análise sucinta das ações realizadas pelos Estados e Municípios (A resposta está limitada para 2000 caracteres)  

 O Cadastro já foi realizado pela SMS, o Controle é encaminhado mensalmente para a SMS pela Concessionária de Saneamento Municipal - 
CESAMA, porém ainda de forma precária, a Vigilância não é realizada porque não temos laboratório e recursos humanos necessários. As 
Inspeções Sanitárias aos sistemas de abastecimento também não foram realizadas pelo Setor Saúde do município ( SMS) pelos mesmos 
motivos que os da Vigilância. Existem problemas graves intersetoriais que precisam ser sanados e encabeçados pela Secretaria Estadual de 
Saúde de Belo Horizonte - MG, para tentarmos organizar os diversos setores envolvidos com o Programa Vigiágua, determinando suas 
competências, objetivos e necessidades do município em relação a água de consumo humano. A SMS através deste Departamento já solicitou 
por diversas vezes este encontro para equacionarmos o problema. 

 

  Responsável pela informação:  
 BIOª MARTA JUCIARA DE ASSIS PEREIRA DELMONTE  

 Local e Data: Juiz de Fora, 19 / 07 / 2010 
 

 
 Secretário Municipal de Saúde 

 

Fonte: SISAGUA - Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. 
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Anexo 2 – Cadastro dos Poços Tubulares de Igrejinha no SISÁGUA – MS. 
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        Anexo 3 – Agentes Etiológicos das Doenças Diarréicas 

   

Fonte: Brasil, 2005(MDDA) 
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 Anexo 4 - Doenças Relacionadas com Água Contaminada 
 
 
 

Grupos de Doenças Formas de Transmissão Principais Doenças Formas de Prevenção 

Transmitidas pela via 
feco-oral (alimentos 
contaminados por 
fezes) 

O organismo 
patogênico (agente 
causador da doença é 
ingerido 

Diarréias e Disenteria, 
como a Cólera e a 
Giardíase  
Leptospirose 
Amebíase 
Hepatite Infecciosa 

Proteger e tratar as águas 
de abastecimento e evitar 
o uso de fontes 
contaminadas, 
Fornecer água em 
quantidade adequada e 
promover a higiene 
pessoal, doméstica e dos 
alimentos 

Controladas pela 
limpeza com água 

A falta de água e a 
higiene pessoal 
insuficiente criam 
condições favoráveis 
para sua disseminação 

Infecções na pele e nos 
olhos, como o Tracoma e o 
Tifo relacionado com 
piolhos e escabiose. 

Fornecer água em 
quantidade 
Adequada e promover a 
higiene pessoal e 
doméstica 

Associadas à água (uma 
parte do ciclo de vida do 
agente infeccioso 
ocorre em um animal 
aquático) 

O Patogênico penetra 
pela pele ou é ingerido 

Esquistossomose Adotar medidas 
adequadas para a 
disposição de esgotos; 
Evitar o contato de 
pessoas com águas 
infectadas; 
Proteger mananciais 
Combater o hospedeiro 
intermediário 

Transmitidas por 
vetores que se 
relacionam com a água 

As doenças são 
propagadas por insetos 
que nascem na água ou 
picam perto dela 

Malária 
Febre Amarela 
Dengue 
Elefantíase 

Eliminar condições que 
possam favorecer 
criadouros; 
Combater os insetos 
transmissores; 
Evitar o contato com 
criadouros; 
Utilizar meios de proteção 
individual. 

 
Fonte: FUNASA, 2002. 
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Anexo 5 - Riscos Relacionados por Contaminação de Fezes na Água (CID 10ª ed.). 

Doenças ( CID) Agente Patogênico Transmissão Medidas 
Bactéria 
Febre Tifóide ( A 01.0)  
Paratifóide  (A 01.4) 
 
Cólera (A 00.9) 
 
Diarréia Aguda 
 (A 04.5),(A 03.9) e 
 (A 04.6) 
 

 
Salmonella typhi e paratyhi 
 
 
Vibrio cholerae O1 e O139 
 
Shigella sp. Escherichia coli, 
Campylobacter sp e Yersínia 
enterocolítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecal-oral  em  
relação a água 

 
Abastecimento de água 

(implantação e/ou 
ampliação de 

sistema) 

Vírus 
Hepatite A e E  
 ( B 15.9) e ( B 17.2) 
 
Poliomielite ( A 80.9)  
 
Diarréia Aguda 
(A 08.00 e ( A.08.4) 

 
Vírus da hepatite A 
 
 
Vírus da poliomielite 
 
Vírus Norwalk  ( A  08.1) 
Rotavírus  (A 08.0) 
Atrovírus 
Adenovírus (A 08.2)  
Calcivírus 
 

 
Imunização 

 
Qualidade da 
água/desinfecção 

 
 

Protozoário 
Diarréia aguda 
Giardíase 
Cryptosporidiose 
Balantidíase 
 
Toxoplasmose(B 58.9) 

 
Entameba histolytica  (A 06.00) 
Giardia lamblia  ( A 07.2) 
Cryptosporidium sp.  ( A 07.2) 
Balantidium coli  ( A 07.0) 
 
Toxoplasma gondi 

 
Instalações sanitárias 

(implantação e 
manutenção) 

Helmintos 
Ascaridíase (B 77.9)  
 
Tricuríase  (B 79.0) 
 
 
Ancilostomíase 
(B 76.0) 

 
Ascaris lumbricóides  
 
Trichiuris trichiura 
 
 
Ancylostoma duodenale 

 
 
Fecal oral em 
relação ao solo 
(geohelmintose) 

 
 
 
 
 

Esgotamento sanitário 
(implantação e/ou 

ampliação de sistema) 
 Esquistossomose 

(B 65.1) 
Schistosoma mansoni Contato da pele com 

água contaminada 
Teníase Taenia solium  (B 68.0) 

Taenia saginata ( B  68.1) 
 
Ingestão de carne 
mal cozida 

Cisticercose Taenia solium (B 69.0) Fecal-oral, em 
relação à água e 
alimentos 
contaminados 

Higiene dos alimentos 

 

        ** Doenças de Veiculação ou Transmissão Hídrica de Notificação Compulsória pelo MS. 

        ** Doença de Veiculação ou Transmissão Hídrica que Não São Notificadas Compulsoriamente pelo MS. 

           Fonte: Portarias do MS n° 2.325/2003 e n° 104 de 25/01/2011; Resolução n° 1481 de 16/05/2008 da SES de MG - 
Dispõem sobre Agravos de Notificação Compulsória. 
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                        Anexo 6 - Doenças Relacionadas com o Abastecimento de Água (CID.10ª Ed.) 

Transmissão Doenças (CID) Agente Patogênico Medidas 
Pela água Cólera (A 00.9) 

Febre Tifóide  
(A 01.0) 
Giardíase( A 07.1) 
Amebíase((A 06.0) 
Hepatite Infecciosa 
(B.15.9) e (B 17.2) 
Diarréia Aguda 
(A 08.0) e (A 08.4) 

Vibrio cholerae  O 1 e O 139; 
Salmonella typhi ; 
 
Giardia lamblia; 
Entamoeba histolytica; 
Hepatite: vírus A e E; 
 
Balantidium coli, Cryptosporidium sp., 
Baccilus cereus, 
S.aureus,Campylobacter,E.coli 
enterotoxogênica 
E.enteropatogênica, enterohemolítica, 
Shigella, 
Yersínia enterocolitica, Astrovirus, 
Calicivirus, 
Norwalk, Rotavirus A e B; 

Implantar sistema de 
abastecimento e 
tratamento da água, 
com fornecimento 
em quantidade e 
qualidade para 
consumo 
humano, uso doméstico 
e coletivo; 
Proteger de 
contaminação os 
mananciais 
e fontes de água; 
 

Pela falta  
de limpeza, 
higienização 
com 
a água 

Escabiose (Sarna) 
(B 86) 
Pediculose (Piolho) 
(B 85.2 ) 
Tracoma (A 74.9) 
Conjutivite 
Bacteriana Aguda 
(H.10.3) 
Tricuriase ( B  79) 
Enterobiase (B 80) 
 
Ancilostomíase 
(B 76.0) 
Ascaridíase 
(B 77.9) 
 
 

Sarcopes scabiei; 
 
Pediculus humanus; 
 
Clamydia trachomatis; 
Haemophilus aegyptius; 
Salmonella typhimurium, S. Enteritides; 
 
Trichiuris trichiura; 
Enterobius vermicularis; 
 
Ancylostoma duodenale; 
 
Ascaris lumbricoides; 

Implantar sistema 
adequado de 
esgotamento sanitário; 
Instalar abastecimento 
de água 
preferencialmente com 
encanamento no 
domicilio; 
Instalar melhorias 
sanitárias domiciliares e 
coletivas; 
Instalar reservatório de 
água adequado com 
limpeza sistemática (a 
cada seis meses); 

Por vetores que 
se relacionam 
com a água. 

Malária  
 
Dengue (A 50) 
 
Filariose (B 74.9) 
 

Plasmodium vivax (B 51), P. Malarie  
(B 52) e P. Falciparum ( B  50); 
Grupo B dos arbovírus; 
RNA vírus; 
Wulchereria bancrofti ; 
 

Eliminar o 
aparecimento de 
criadouros de  
vetores com inspeção 
sistemática e medidas 
de controle (drenagem, 
aterro e outros); 
Dar destinação final 
adequada aos resíduos 
sólidos; 

Associada à 
água 

Esquitossomose 
(B 65.1) 
Leptospirose 
(A 27.9) 

Schistosoma mansoni; Controlar vetores e 
hospedeiros 
intermediários. 

 

** Doenças de Veiculação ou Transmissão Hídrica de Notificação Compulsória pelo MS. 

** Doenças de Veiculação ou Transmissão Hídrica que Não São Notificadas Compulsoriamente pelo MS. 

           Fonte: Portarias do MS n° 2.325/2003 e n° 104 de 25/01/2011; Resolução n° 1481 de 16/05/2008 da SES de MG - 
Dispõem sobre Agravos de Notificação Compulsória. 
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Anexo 7 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – UNESA 
Rua-Riachuelo, 27, Centro- Unidade Arcos da Lapa – Rio de Janeiro-RJ 
Mestrado em Saúde da Família 
Pesquisadora Responsável: Marta Juciara de Assis Pereira Delmonte 
Endereço: Rua Barão de Cataguases, 164/802 – Santa Helena 
CEP: 36.015.370 Juiz de Fora – MG 
Fone: (32) 3211 2381 
Email: martajuape@acessa.com 
 

            TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da 
Pesquisa: - A Influência da Água Consumida na Saúde Humana: - “Percepção de 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Programa Saúde da Família no Bairro 
Igrejinha, Município de Juiz de Fora - MG”. 

Neste estudo pretendemos investigar a percepção e vivências dos Agentes 
Comunitários de Saúde do PSF do local Igrejinha, com relação à água consumida 
pelas comunidades em suas micro áreas adstritas. 

Para o estudo adotaremos os seguintes procedimentos: 
Um único encontro, com horário previamente agendado com os ACS que se 

dará na própria Unidade Básica de Saúde, bairro Igrejinha, Juiz de Fora - MG. 
Os instrumentos que utilizaremos para a investigação no local serão: 
Um estudo sobre a percepção dos Seis ACS de cunho qualitativo, com 

utilização de entrevistas semi estruturadas constituídas por questões abertas e 
fechadas, visando à obtenção de conhecimentos a partir de: 

.Inventários sobre a realidade do local Igrejinha sobre aspectos relacionados 
à profissão dos ACS do PSF local. 

.Aspectos relacionados ao Saneamento Básico e Meio Ambiente local, em 
particular a percepção da qualidade e quantidade da água destinada ao consumo 
humano do território. 

.Relacionar as competências e atribuições dos setores responsáveis pelos 
serviços operacionais de saneamento oferecidos à comunidade de Igrejinha. 

.Investigar aspectos sobre os serviços de saúde disponibilizados à população 
estudada e a relação destes com doenças de veiculação ou origem hídrica. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá 
qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em 
qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. 
Poderá retirar seu consentimento e interromper a participação a qualquer momento. 
Sua participação é voluntária e sua recusa não acarretará qualquer penalidade ou 
modificação de forma a ser entendida plenamente pela pesquisadora. A 
pesquisadora irá tratar sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa estarão a sua disposição quando finalizada. Seu 
nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 
permissão. 

O (A) senhor (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa 
aparecer no resultado deste estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 
uma cópia será arquivada pela pesquisadora responsável, no local do estudo e a 
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outra fornecida a você. 
Eu,........................................................................................................................

.......Portador(a) do Documento de Identidade nº ...................................fui 
informado(a) dos objetivos  do estudo - A Influência da Água Consumida na Saúde 
Humana: -“Percepção de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Programa 
Saúde da Família, no bairro Igrejinha,Município de Juiz de Fora – MG,de maneira 
clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas.Sei que a qualquer momento poderei 
solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 
desejar. 
 Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde me foi dada a oportunidade de ler 
e esclarecer as minhas dúvidas. 
           Juiz de Fora,         de                         de  20     . 
 

Assinatura do Participante:                                                                        Data: 

 

Assinatura do Pesquisador:                                                                       Data: 

 

Assinatura da Testemunha:                                                                       Data: 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, consulte o: 

CEP- COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNESA- UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
UNIDADE ARCOS DA LAPA 
RUA RIACHUELO, 27 - CENTRO  
CEP: 20.230-010 - RIO DE JANEIRO-RJ 
 

 

 

 

 

 


