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OBJETIVOS
Objetivo Geral
• Desenvolver um protocolo de atenção integral à saúde de pessoas
expostas aos riscos do manejo inadequado de resíduos sólidos para a
Atenção Primária à Saúde, visando a implementação de ações de
promoção, proteção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento,
recuperação
ã e reabilitação
bilit ã da
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Objetivo específico
• Identificar os principais diagnósticos em Consultas de Grupos de
Puericultura de crianças de 0 a 5 anos de idade da Equipe de Saúde da
Família (ESF) Lilás do Centro de Saúde da Família Guiomar Arruda, no
Bairro Pirambu, Fortaleza, Ceará, de maio de 2006 a setembro de 2008.

METODOLOGIA
• Revisão de literatura especializada
• Temas: resíduos sólidos, atenção primária à saúde, promoção da
saúde, vigilância em saúde ambiental, indicadores de saúde
ambiental e percepção de riscos e vulnerabilidades
• Revisão de prontuários de crianças de 0 a 5 anos de idade da
área de abrangência da Equipe de Saúde da Família (ESF) Lilás –
principais agravos e queixas no período de Maio de 2006 a
Setembro de 2008
• Termo de fiel depositário

Local do estudo
Bairro Pirambu – Fortaleza ‐ CE
• Densidade populacional: 266,43 hab/km2
• População total: 19.000 mil habitantes
• 2,73% da extensão territorial da cidade de Fortaleza
• Índice de desenvolvimento humano municipal
Pirambu 0,391;
,
; Fortaleza: 0,508
,
Fonte: IBGE (2000)
• ESF Lilás ‐ famílias cadastradas nas micro
micro‐áreas
áreas com ACS: 355; Três
micro‐áreas sem ACS

DOENÇAS RELACIONADAS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS
EM UMA ANÁLISE DA REALIDADE LOCAL
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Doenças respiratórias

Diarréia de origem infecciosa

Doenças dermatológicas

Outros diagnósticos

Doenças parasitárias

O PROTOCOLO EM SI
• Diagnóstico de situações de exposição a riscos e vulnerabilidades
• Ações a serem realizadas pela Equipe de Saúde da Família
ç de indicadores de saúde e ambiente para
p
tomada de
• Criação
decisões
• Participação de membros da comunidade na resolução de
situações locais
• Desenvolvimento de ações de cunho intersetorial

Atuação da Atenção Básica
Exposição aos resíduos sólidos
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Atuação da Atenção Básica
Contato com os Resíduos Sólidos ou solo contaminado/ Contato com vetor/
Contato com água contaminada/ Contato com ar contaminado
• Diagnosticar e tratar
• Realizar interconsulta com Centro de Informação Toxicológica e com o CEREST
(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)
• Elaborar Projeto Terapêutico Singular segundo metodologia proposta por Oliveira
(2008) – descrito adiante
• Caracterizar a exposição e, se possível, estabelecer o nexo causal
para cuidado especializado
p
q
quando necessário
• Encaminhar p
• Orientar quanto à prevenção de novos episódios
• Realizar visita ao local de exposição e ao domicílio
• Verificar calendário vacinal, especialmente relacionado à prevenção de tétano
• Registrar caso e alimentar base de dados

CONSIDERAÇÕES FINAIS

• As dificuldades de ser profissional de saúde em grandes

centros urbanos
• A sinalização de um caminho com o Protocolo

