
A Promoção da Saúde é uma das principais estratégias em busca da 

melhoria da qualidade de vida da população. Com esta preocupação, a 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), através da disciplina Saúde e Sociedade do Curso Técnico em 

Registros e Informações em Saúde planejou uma visita para 

reconhecimento dos territórios em volta do campus universitário, visando 

aproximar seus alunos das diferentes realidades do processo saúde e 

doença nesses territórios. Este trabalho teve o objetivo de levantar as 

condições ambientais e sanitárias da comunidade, das moradias e dos 

ambientes de trabalho, identificando possíveis problemas e necessidades 

sociais da população.
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Para atingir tais objetivos fizemos uma caminhada na região limítrofe 

entre o campus da UFRN e o bairro de Capim Macio orientados por 

um mapa e um roteiro de observação, com registro fotográfico dessas 

imagens. Em seguida realizamos uma pesquisa bibliográfica, onde 

obtivemos informações mais detalhadas em relação aos aspectos 

demográficos e de infraestrutura do bairro.

Concluímos que a população do referido bairro, com o apoio da UFRN, 

necessita melhorar sua participação comunitária, no sentido de 

enfrentar estes problemas que atingem a todos, implementando 

programas que atendam às reais necessidades da população referentes 

à promoção da saúde e à preservação do meio ambiente. Os possíveis 

problemas de saúde a serem enfrentados pela população poderão ser 

as doenças provocadas pelos mosquitos e ratos devido ao acúmulo de 

lixo e de água parada. Da mesma forma, há que se lutar pela 

instalação de equipamentos de segurança pública que evitem danos à 

integridade física da população, evitando assim, que apenas os 

residentes mais favorecidos economicamente possam resolver seu 

problema, de forma individual.
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Foi possível verificar que a população, apesar de dispor de belas 

residências e de uma boa arborização, em seu entorno convive 

com acúmulo de lixo a céu aberto, terrenos baldios sem a devida 

limpeza, buracos nas ruas, uma lagoa de captação de águas 

pluviais inativa e sem manutenção, casas desocupadas com 

possíveis fontes de contaminação (piscinas descobertas) e 

especialmente uma flagrante falta de segurança pública, na 

medida em que foi comum observar durante a visita, a presença 

de seguranças privadas nas residências.
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