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A abordagem ecossistêmica para a saúde humana evidencia problemas de saúde complexos, 

levantam questões que nascem dos dois campos e requerem soluções que seriam mais efetivas 

ao integrar componentes dos dois setores. Este é um desafio que necessita ser enfrentado, e o 

auxílio pela pesquisa acadêmica é fundamental para legitimar as possíveis ações de 

articulação. Neste sentido, torna-se importante conhecer a percepção de profissionais, de 

diversas áreas do conhecimento sobre a relação saúde-meio ambiente. Para isso, será realizada 

uma pesquisa de campo, descritiva e de abordagem qualitativa que tem como objetivo geral 

conhecer as percepções de profissionais de equipes multidisciplinares sob a influência do 

meio ambiente na saúde. E específicos: caracterizar social e demograficamente os 

participantes das equipes, verificar se as equipes desenvolvem ações educativas relacionadas 

as influencias do meio na saúde e identificar nos relatos dos participantes os fatores do meio 

ambiente que influenciam na saúde das pessoas. O estudo será realizado no município de 

Sapeaçu, e tem como participantes da pesquisa profissionais que atuam nas Secretarias 

Municipais de Saúde, Educação, Agricultura e Meio Ambiente. O instrumento de coleta de 

dados será um questionário, subdividido em duas partes; a primeira contendo questões 

referentes à caracterização dos respondentes e a segunda com perguntas referentes ao tema da 

pesquisa. O instrumento de coleta de dados será um questionário constituído por 15 questões, 

sendo 7 subjetivas e as outras 8 objetivas. Os questionários serão distribuídos pela própria 

Acadêmica Pesquisadora, nas respectivas Secretarias; neste instante serão fornecidas 

informações detalhadas sobre a pesquisa e sobre os aspectos éticos, quando terão acesso ao 

termo de consentimento livre e esclarecido e, se assinarem, receberão o instrumento de coleta 

dos dados, quando será definida a data de recolhimento dos mesmos. As respostas às 

perguntas subjetivas serão analisadas com base na análise de conteúdo e as demais se 

utilizando técnicas ou métodos da estatistica descritiva. 
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