
 A transformação do ambiente em acentuadas 

proporções provoca o desiquilíbrio do meio e das 

necessidades humanas básicas. A saúde é 

constituída como um produto de diversas ações 

que a condicionam, dentre elas, o ambiente 

equilibrado. Existe uma relação entre a educação 

e o meio ambiente que é denominada educação 

ambiental.. Essa, como política educativa, visa 

que a cidadania seja desenvolvida para a 

mudança como garantia da qualidade de vida 

(PELICIONI, 2014).  
 

 A Figura 1, traz o levantamento de atividades 

realizadas com foco na educação ambiental por 

região do Brasil. A Figura 2 mostra os temas  

desenvolvidos em cada experiência realizada 

pelos profissionais de saúde.  

 Analisar como os profissionais de saúde têm 

utilizado a educação ambiental no cotidiano da 

atuação profissional, com base em relatos de 

experiência da Comunidade de Práticas do 

Ministério da Saúde. 

 A metodologia deste trabalho é documental, 

desenvolvida por meio da análise de relatos de 

experiências profissionais publicadas na 

Comunidade de Práticas do Ministério da Saúde. 

 De acordo com os dados apresentados 

percebe-se que o desenvolvimento de técnicas 

educativas voltadas à educação ambiental no 

Brasil é escassa, desproporcional entre as regiões 

e em grande maioria desenvolvidas em virtude 

da epidemia de dengue. Quanto ao público alvo 

das experiências a comunidade com 32,33% é o 

maior público, seguido dos alunos 22,58%.  

  

 Conclui-se que o meio ambiente não tem sido 

o foco central de atuação dos profissionais da 

saúde. Além disto, as experiências desenvolvidas 

são em maior parte relacionadas à dengue, 

devido a epidemia. O que sinalizada que esta é 

uma atividade realizada para resolver problemas 

emergenciais e não uma atividade sistemática 

planejada. 
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