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Levantamento das condições sanitárias, perfil clinico-laboratorial e orientação 
quanto ao uso correto de medicamentos na comunidade da Vila Cruzeiro

A saúde coletiva como campo científico é um espaço no qual atuam vários 
profissionais sendo caracterizado pela interdisciplinaridade, quando os saberes 
acadêmico e popular interagem. Portanto, a partir dos conhecimentos da 
população sobre saúde e meio ambiente obtemos ferramentas para a 
promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida.Com o objetivo de 
conhecer a visão da comunidade em relação ao meio ambiente e relacionar 
com a promoção da saúde, foi realizada um trabalho com crianças de 6 a 12 
anos que freqüentam núcleos extra-classes da Secretaria Municipal de 
Cidadania e Assistência Social na Vila Cruzeiro em Porto Alegre, RS. Foram 
realizadas oficinas nas quais as crianças construíram cartazes com itens do 
meio ambiente(água, solo, lixo, alimentos, animais ,higiene e lazer) cujos os 
aspectos bons e ruins foram levantados a partir de suas vivências e impressões 
sobre cada tema. Os itens relacionados pelas crianças englobam aspectos de 
seu cotidiano, como limpeza da casa, lixo e beber água. 
 
c) Objetivos

geral: 
· Relacionar os aspectos do meio ambiente com a saúde;

específicos: 
· conhecer a realidade da população em relação ao meio ambiente; 
· relacionar com a promoção da saúde, itens do seu meio ambiente; 
· interagir saberes acadêmico e popular
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