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AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA: A EXPERIÊNCIA DO PARQUE LAGOAS DO NORTE EM TERESINA-PI 

 
 

RESUMO: Partindo-se de pesquisa bibliográfica e documental, 
analisou-se as condições de saúde das famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Família após a implementação do 
Programa Lagoas do Norte em Teresina(PI). Os resultados 
mostram que as vulnerabilidades e riscos que perpassam o 
cotidiano dessas famílias, apresentam demandas, sobretudo, 
para as políticas de habitação e de saúde, contexto em que a 
requalificação ambiental, a recuperação das lagoas, a 
realocação de famílias, bem como a reconstrução e reforma de 
moradias tem promovido a melhoria da qualidade de vida e de 
saúde da referida população. 
 
PALAVRAS CHAVE: Saúde, Programa Lagoas do Norte e 
Programa Bolsa Família. 
 
ABSTRACT: Starting from bibliographic and documentary 
research, analyzed the health conditions of the beneficiary 
families of the Bolsa Família Program after the implementation 
of the North Lakes Program in Teresina (PI). The results show 
that the vulnerabilities and risks that pervade the daily lives of 
these families, have demands, especially for housing and 
health policies, the context in which the environmental 
rehabilitation, recovery of the ponds, the relocation of families 
as well as the reconstruction and reform of housing has 
promoted the improvement of quality of life and health of that 
population. 
 
KEYWORDS: Health, North Lakes Programand Family Grant 
Program. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O contexto socioeconômico do Brasil encontra-se cada vez mais comprometido 

com a problemática da pobreza e da desigualdade que, notadamente, tem se acentuado a 

partir do advento da globalização, consoante a ausência do Estado em face da realidade. 

Esse sistema tem se apresentado como uma resposta aos ajustes neoliberais cujos 

principais vetores convergem para a lógica de “um Estado mínimo para o trabalho e máximo 

para o capital” (NETO E BRAZ, 2006, p.227). 

A realidade social permeada por altos níveis de diferenças e associada aos 

problemas referentes ao processo da metropolização e urbanização acelerada dos grandes 

centros e da grande maioria dos municípios brasileiros vem recrudescendo. Em face disso, 

a situação de precarização das formas de sobrevivência prevalece diante do contexto da 
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desigualdade que repercute, sobretudo, nos moldes de moradia; de acesso a renda, de 

alimentação, de educação e de mobilidade, resultando no agravamento da problemática da 

saúde. 

No âmbito das iniciativas do Estado em resposta às mazelas sociais da 

contemporaneidade, registra-se a constituição de um sistema de proteção social destinado a 

promover a intervenção e regulação social respondendo às necessidades dos cidadãos, no 

tocante aos problemas de reprodução social dos trabalhadores e da população em geral, 

sob a perspectiva da cidadania e da justiça social (TEIXEIRA, 2013) 

Conquanto, entre as providências tomadas, de forma ampla e efetiva, pelos 

Países membros da ONU, ressalte-se a Declaração do Milênio cujas Metas do Milênio, 

pactuadas no ano 2000 pela ONU, estão com prazo expirando, visto que chegou-se a 

vigência do ano 2015, período para o qual as metas foram estabelecidas. Contudo, as ações 

pactuadas nesse documento ainda vigoraram na sua integralidade. 

Assim como o Brasil, o Estado do Piauí vem sofrendo com a problemática da 

pobreza e da desigualdade, resultante das profundas transformações que perpassam o 

cotidiano histórico, político e econômico da sociedade cujos reflexos têm maior rebatimento 

na vida dos menos favorecidos. 

Com base nessa reflexão, insere-se a discussão acerca da realidade das 

famílias pobres que residem no município de Teresina, notadamente, sobre as condições de 

saúde dos beneficiários do PBF a partir da implementação do Programa Lagoas do Norte 

cuja proposta de melhoria nas condições de vida e de saúde das pessoas que residem em 

seu entorno foi a tônica principal. 

Nesse contexto o presente artigo, sistematiza os estudos que fundamentam o 

projeto de pesquisa “As condições de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família que residem no entorno do Parque Lagoas do Norte em Teresina-Pi”, apresentado 

ao Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí - 

UFPI, nível de mestrado, e aborda: o conceito de saúde na contemporaneidade; o Programa 

Bolsa Família no município de Teresina e o Programa Lagoas do Norte em Teresina e as 

condições de saúde da população face à pobreza e a desigualdade. 

 

 

2 O CONCEITO DE SAÚDE NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

A saúde, durante um longo tempo, foi predominantemente concebida como 

ausência de doenças físicas e mentais, razão pela qual os serviços de saúde priorizavam 
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sua atenção e organização nos moldes curativos, privilegiando, dessa forma, a lógica 

biologicista do cuidado centralizada na prática da medicina curativa. 

A partir do contexto, historicamente, marcado pelo movimento da reforma 

Sanitária no Brasil, ocorrido entre as décadas de 70 e 80, a saúde passou a ser vista sob 

uma nova ótica, com base na concepção ampliada do conceito de saúde e não somente 

como ausência de doença.  

Inspirada no novo conceito de saúde elaborado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) cujo enfoque nos aspectos biopsicossociais foi a tônica de destaque, ao 

definir que “saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não a simples ausência 

de doença”, a concepção ampliada de saúde proporcionou um quadro de mudanças, 

também, para o âmbito interventivo. Determinando, inclusive, a requisição de outros 

profissionais para atuar nessa área levando a superação da prática exclusivamente médica 

e apontando para a necessidade do enfoque interdisciplinar e intersetorial. 

De acordo com Cohn e Elias (1999) a saúde como direito de todos e dever do 

Estado, com acesso universal e igualitário à promoção, proteção e recuperação, foi 

instituída pelo texto constitucional e sua evolução resultou na Lei Orgânica da Saúde (LOS) 

a partir da qual a saúde passou a ser vista sob uma perspectiva ampla – promoção, 

proteção e recuperação da saúde - e não somente sob a lógica curativa, que se materializou 

por meio do Sistema único de Saúde (SUS).  

O SUS, como sistema que regulamenta e materializa uma política de Estado, 

interage com as reflexões e os movimentos da sociedade na busca de promover a melhoria 

da qualidade de vida e da afirmação do direito à vida e à saúde dos seus cidadãos. Como 

estratégia de promoção da saúde, o SUS aponta como fatores condicionantes e 

determinantes: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o esporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais 

(BRASIL, 1990). 

Na intenção de ampliar as ações do SUS o governo adotou a estratégia de 

saúde da família que tem se destacado como um dos pilares da saúde pública no Brasil, 

buscando reorganizar a assistência à saúde a partir da atenção básica cuja atuação tem 

como alvo a família e a comunidade. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), esta área caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a prevenção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.  

E a partir de então, estudiosos e pesquisadores passaram a defender práticas 

baseadas no alcance das dimensões históricas, políticas e sociais no âmbito das vivências 

individuais e coletivas. Tendo em vista que a relação existente entre as mazelas sociais 
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produzidas pela pobreza, desigualdade e exclusão social torna as pessoas vulneráveis às 

doenças, ou seja, conduz ao adoecimento (ALVES, 2012).   

Entendeu-se, então, que a identificação e o combate dos fatores prejudiciais à 

saúde perpassam a dimensão biológica. Portanto, concluiu-se que as condições sociais, 

econômicas e ambientais influenciam profundamente na saúde dos indivíduos (BUSS E 

PELEGRINI FILHO, 2007). 

Nesse sentido, estudiosos e pesquisadores passaram a defender práticas 

baseadas no alcance das dimensões históricas, políticas e sociais no contexto das vivências 

individuais e coletivas, considerando-se a relação existente entre as mazelas sociais 

produzidas pela pobreza, desigualdade, exclusão social e a vulnerabilidade às doenças. 

Portanto, entre as iniciativas destinadas ao combate às essas mazelas sociais e 

redução das desigualdades, que repercutem na problemática da saúde, ressalta-se o 

Programa Bolsa Família que constitui-se num importante mecanismo de política pública 

criado para atender às demandas advindas da pobreza.  

 

3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE TERESINA 
 

 

No bojo do processo histórico político de avanços das políticas públicas, 

ressalta-se o recrudescimento das formas precárias de sobrevivência presentes na vida de 

milhares de famílias brasileiras, dada a falta de cobertura e ação eficaz do sistema de 

proteção social do País, que têm repercutido no advento da focalização compreendida como 

uma tendência recente na trajetória das políticas sociais em determinados segmentos e 

programas assistenciais (CARVALHO E LIMA, 2009). 

Paradoxalmente ao desenho organizativo em vigor, que versa sobre as políticas 

públicas de cunho universalizantes, instituídas pela lógica da democratização, insere-se a 

vertente das políticas focalizadas, cuja discussão, no âmbito das políticas de transferência 

de renda, de acordo com Cunha (2009), passou a fazer parte da agenda do poder público 

nos anos 90 na medida em que a pobreza passou a ser considerada como questão social e 

coletiva por parte das políticas sociais.  

No marco da ampliação e universalização dos direitos sociais, no campo da 

proteção social, os programas de transferência de renda, de acordo com Silva (2007), 

começaram a fazer parte do debate da agenda pública a partir do Projeto de Lei nº 80/1991 

de autoria do senador Eduardo Suplicy que visava o alcance de todos os brasileiros 

residentes no País cuja renda tivesse o valor de 2,25 salários mínimos. E assim, iniciam-se 

as proposições por programas de Renda Mínima/Bolsa Escola que foram unificados após a 

criação de vários modelos instituídos ao longo dos Estados e municípios do País. 
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A esse respeito, Silva (2007) aponta que o pressuposto básico idealizado era de 

que as políticas sociais aliadas às econômicas constituíssem importante mecanismo de 

enfrentamento à pobreza. Desde que essa Política Econômica viesse a dar respostas ao 

fomento da redistribuição da renda, da valorização do trabalhador, da valorização da renda 

do trabalho, a geração de emprego, a proteção social do trabalhador, a inclusão integral – 

formais e informais -, do campo e da cidade - dos trabalhadores etc. 

Nessa linha de ação, o governo federal, observando a prioridade estabelecida no 

combate à fome e à pobreza, instituiu o Programa Fome Zero cujo Programa Bolsa Família 

constitui sua principal estratégia. Criado em outubro de 2003, esse programa corresponde a 

um dos benefícios ofertados pela política de transferência de renda, no tocante ao repasse 

de recursos financeiros, que segundo Silva (2007), veio com a missão de unificar todos os 

Programas Nacionais de Transferência de Renda e trouxe em seu arcabouço um volume 

maior de recursos destinados a atingir os mais pobres de forma gradual. Não obstante as 

críticas e restrições advindas de alguns setores internos do governo e da própria sociedade. 

Como parte do escopo do sistema de proteção social, o Programa Bolsa Família 

representa uma medida voltada para a superação da situação de exclusão e suas formas de 

reprodução na sociedade. Nesse município o PBF é operacionalizado pela política de 

assistência social, pois encontra-se inserido na dinâmica de trabalho do CRAS – Centro de 

Referência da Assistência Social - e articulado às Políticas de Saúde e de Assistência 

Social, além da interface com a área da educação em decorrência das condicionalidades 

instituídas pelo programa. 

As famílias vulneráveis da região do Parque Lagoas do norte contam com a 

inclusão no Programa Bolsa Família que, ao utilizar uma de suas principais diretrizes no 

âmbito da estratégia de transferência de renda, visa à superação da pobreza e da extrema 

pobreza, bem como a quebra do ciclo intergeracional da pobreza, ou seja, a interrupção da 

continuidade da pobreza de geração a geração. 

Considerando-se o total de famílias inscritas no Cadastro Único em dezembro de 

2014 que correspondia a um total de 132.039, o PBF no contexto da realidade de Teresina-

PI apresenta o seguinte desenho de cobertura, quanto aos benefícios: 78.052 com renda 

per capita familiar de até R$77,00; 25.818 com renda per capita familiar entre R$77,00 e R$ 

154,00; 19.127 com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo e 9.042 

com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

Conforme Bronzo (2009), diferentes ideias de pobreza revelam diferentes 

formatos de identificação de pessoas ou famílias pobres, bem como diferentes respostas a 

serem desenvolvidas por parte das políticas públicas e suas estratégias de intervenção. E 

dentre as diversas situações de vulnerabilidades e de riscos pelos quais as famílias pobres, 

naturalmente, estão submetidas aponta-se àquelas que envolvem a ausência de renda. Pois 
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a destituição das formas de aquisições, de autonomia, e, por conseguinte de cidadania, 

configuram as situações nas quais o PBF deve atuar, de forma efetiva, com vistas a redução 

das desigualdades, como resposta às demandas das famílias beneficiárias do PBF, dentre 

as quais aquelas que residem no entorno das Lagoas do Norte. 

 

4 O PROGRAMA LAGOAS DO NORTE EM TERESINA E AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA 
POPULAÇÃO FACE À POBREZA E A DESIGUALDADE 

 

A cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, localizada na região Nordeste, 

na confluência dos rios Poti e Parnaíba, compreende a única capital de estado nordestino 

situada fora da faixa litorânea, razão pela qual exerce forte influência sobre os estados do 

Maranhão, Ceará, Tocantins e Pará nas áreas do comércio e nos serviços de educação e de 

saúde.  

Teresina caracteriza-se pelos seguintes aspectos: apresenta um contingente 

populacional de 814.230 habitantes (15ª do Brasil); distribuída em 1.392 km2 de área; com 

um PIB de R$ 10,5 bilhões (47,8% do PI) e  PIB per capita: R$ 12.941,00; um índice de 

mortalidade infantil de 16,1 (PI: 23,1 e BR: 16,7) – 3ª do NE; uma rede de abastecimento de 

água – rede geral - que abrange 96,5% dos domicílios e uma rede de esgotos que cobre 

apenas 17,0% dos domicílios e na área da habitação com 42,6% dos domicílios 

classificados entre semi adequados e inadequados (IBGE, Prefeitura de Teresina, 2010). 

A região norte de Teresina, que compreende a área de atuação do Programa 

Lagoas do Norte, é reconhecida como uma das áreas mais baixas da cidade e é formada 

por um conglomerado de 34 (trinta e quatro) lagoas, naturais e artificiais, que compõem um 

sistema natural de acumulação de água da região. Contudo, nesse domínio lacustre há um 

conjunto de 9 (nove) lagoas interligadas, localizadas entre os rios Poti e Parnaíba, que 

abriga no seu entorno um grande número de famílias de baixa renda instaladas na região 

por meio de ocupações desordenadas e irregulares que representam risco à saúde e à 

segurança dessa população, respectivamente, pelas suas condições precárias e insalubres 

e pelas grandes escavações decorrente do trabalho das olarias (FORTES, 2012). 

Os espaços que compõem a região das Lagoas do Norte, compreendem áreas 

que reúnem carências múltiplas, principalmente nos âmbitos da habitação, do saneamento 

ambiental, da geração de renda e da acessibilidade - no que se refere à mobilidade urbana 

de um modo geral. Além disso, a área de Preservação Ambiental (APP) existente encontra-

se inteiramente afetada tanto pela ação das ocupações irregulares quanto pela ausência de 

um sistema de tratamento específico de esgotos e pela sua utilização como espaço de 

despejo de resíduos e de drenagem urbana (MRI, 2014).  
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O Parque Lagoas do Norte se traduz no resultado de um projeto implantado pelo 

poder público municipal como resposta às demandas por intervenções sociais, econômicas, 

habitacionais, de infraestrutura e de requalificação do meio ambiente que têm como objetivo 

melhorar as condições de vida e o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da 

população em geral, através da urbanização das áreas que margeiam as lagoas. O 

empreendimento visa à reconstrução da qualidade de vida da população do seu entorno, 

através da melhoria habitacional - pela reforma e construção de domicílios-, da inclusão 

produtiva e, no contexto socioeconômico cujas ações têm ênfase na educação sanitária e 

ambiental.   

O referido programa visa atender a um quantitativo de 110 (cento e dez) mil 

pessoas dos 13 (treze) bairros que formam o conjunto das lagoas - Acarape; Aeroporto; Alto 

Alegre; Alvorada; Itaperu; Mafrense; Matadouro, Mocambinho; Nova Brasília; Olarias; Poty 

Velho; São Francisco e São Joaquim -, tem como objetivos promover a integração da região 

às demais áreas da capital e implementar infraestrutura de saneamento e de drenagem, 

além de utilizar medidas interventivas voltadas para a requalificação urbana e ambiental, 

através de ações do governo municipal (RMI, 2014). 

As obras do Programa Lagoas do Norte destinam-se a recuperação e ao 

saneamento das lagoas, o tratamento de suas margens e a implantação de um parque 

linear como uma nova concepção de intervenção urbana adotada pelo poder público em 

algumas capitais - São Paulo, Curitiba e Cuiabá. Consoante a essas ações o parque visa à 

recuperação de vales e grotões que se encontram degradados ambiental e socialmente; a 

programação e a implantação do ajardinamento e a arborização das áreas marginais; a 

construção de vias para passeios, a instalação de equipamentos esportivos; e a 

disponibilização de áreas verdes voltadas para o lazer e a contemplação do público em 

geral (Fortes, 2012). 

A finalidade econômica do programa está relacionada às ações de geração de 

emprego e renda que compreende os pequenos empreendimentos mercantis que estão 

sendo instalados nos locais específicos do parque na forma de pequenos comércios de 

artesanato e de quiosques de comidas típicas. O espaço tem aproveitamento definido 

também no âmbito do turismo e no desenvolvimento de atividades culturais na região, uma 

vez que, integra o Projeto o Teatro do Boi, um importante centro de manifestações culturais 

que já se encontra em atividades por meio do funcionamento da biblioteca; de cursos de 

capacitação profissional – cabeleireiro e informática – e de cursos de arte e cultura – dança, 

balé e música. 

Na concepção de Bronzo (2009), as famílias pobres e vulneráveis, além da 

multiplicidade de privações de ordem subjetiva, manifestam também aspectos psicossociais 

de cunho negativo que representam um entrave no enfrentamento ou na superação da 
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pobreza, tais como: apatia, baixa autoestima, baixo nível de protagonismo e autonomia, 

desesperança etc. Assim sendo o acompanhamento social pode representar a mobilização 

de potencialidades a partir de ações intensas e sistemáticas na vida das pessoas no âmbito 

das relações intrafamiliares, sociais e comunitárias. 

Nesse sentido, foi previsto o acompanhamento das famílias beneficiárias do PLN 

durante todo processo do reassentamento – antes, durante e após a relocação das famílias, 

por um período de no mínimo 06 meses. As atividades realizadas foram registradas em 

forma de Projeto Socioambiental – PSA, documento que retrata o compromisso da PMT 

com o trabalho socioambiental e nele deverão estar descritas todas as atividades que 

permeiam a ação de reassentamento e a sua interface com a comunidade. 

As atividades acima mencionadas compreendem: Divulgação e informação das 

ações do programa; Acompanhamento e controle da execução das obras; Informação e 

esclarecimento da população sobre a importância do Programa e seus potenciais impactos; 

Atendimento diário à população beneficiária para atender reivindicações e 

reclamos;Indicação dos grupos de remoção por áreas geográficas; Negociação individual 

com as famílias; Acompanhamento do reassentamento propriamente dito e Atividades de 

apoio a reinserção da população no novo espaço.  

Portanto, considerando-se que as políticas e os programas sociais representam 

elementos capazes de dar respostas às demandas apresentadas por diferentes contextos 

de vulnerabilidades e riscos que perpassam o cotidiano dessas famílias, o Programa Lagoas 

do Norte revela-se num importante mecanismo de política pública destinado a solucionar a 

problemática da habitação e da saúde instalada naquela região, pela sua proposta de 

requalificação ambiental; recuperação das lagoas e relocação das famílias a partir da 

reconstrução e reforma de moradias adequadas. Promovendo, assim, a reconstrução da 

qualidade de vida da população do seu entorno.   

Segundo a percepção de Alves (2012), os diferentes formatos de convívio e 

relacionamento das pessoas em sociedade reflete, de modo significativo, nas condições de 

saúde. Sendo assim a saúde se concebida como necessidades básicas dos seres humanos, 

como um meio de se conviver de forma digna, equivale ao entendimento de que o processo 

saúde-doença está vinculado à determinação social sob a égide da cidadania. Consoante a 

esse entendimento, essa autora menciona que a própria OMS tem fundamentado seus 

estudos e concepções no entendimento de que a análise da saúde deve perpassar os 

determinantes biológicos tais quais idade, fisiopatologia, fatores genéticos etc. 

Com base nesse entendimento a saúde deve ser considerada em seu contexto 

social integral, respeitando-se a diversidade de vivências e relações. Pois, face a essa 

compreensão, a Organização Mundial de Saúde (OMS) assinala que entender a saúde, 

como uma necessidade humana básica e como um recurso de vida com dignidade, significa 
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compreender o processo saúde-doença no âmbito da determinação social e sob a ótica da 

cidadania (ALVES, 2012).   

Com efeito, foi com base nessa concepção ampliada que a Constituição Federal 

de 1988 legitimou a saúde cuja materialidade ocorreu por meio da Lei Orgânica – LOS nº 

8080 de 1990, período a partir do qual essa categoria ganhou status de política pública 

propiciando, porém, a descontinuidade das lutas pela reforma da saúde que, segundo 

Ferreira (2001), torna fértil a noção de que “com a lei são resolvidas as questões sociais 

concorre para que a maioria dos direitos se torne inexequível” (p.167). 

Pautados nessa concepção, autores como Buss e Pelegrini Filho (2007), assim 

também como Alves (2012), chamam atenção para o fato de que a análise do processo 

saúde-doença não reside somente nos determinantes biológicos, pois os determinantes 

sociais que se apresentam nos diferentes formatos de renda; níveis de educação; condições 

de vida e de trabalho e situação de pobreza são fatores significativos que remetem à 

natureza social do adoecimento. 

A situação de vulnerabilidade e risco na qual se encontram as famílias do 

entorno das lagoas no norte, além da destituição de renda, deve-se ao fato de terem fixado 

moradia em local impróprio – não somente por compreender uma área de preservação 

ambiental, mas, também, por ser um espaço insalubre -  cujas ocupações foram 

construídas, de forma desordenada e em espaço sujeito a inundações. E ainda por se 

localizarem às margens das lagoas nas proximidades dos espaços nos quais são lançados 

esgotos e lixo e pela utilização de água contaminada. Resultando, assim, num local cujo 

potencial de contaminação é bastante elevado devido ao fato de toda a área ter se 

transformado em grandes focos de doenças para a população (MOURA E LOPES, 2006). 

Inclusive, o processo de relocação de famílias, assim como a reconstrução e 

reforma de moradias, cuja proposta crucial foi de promover a melhoria da qualidade de vida 

e de saúde da referida população, materializou-se no sentido de atender às demandas 

apresentadas pelo contexto acima exposto. 

Na realidade os problemas oriundos da desigualdade refletem em todos os 

aspectos da vida dos cidadãos. Contudo, aqueles referentes à urbanização - moradia e 

ocupações impróprias - que resultam em prejuízos para o meio ambiente e, 

consequentemente, para a saúde, são os mais preocupantes na atualidade. Pois estudos 

têm comprovado que a miséria urbana constitui-se num dos principais fatores de risco 

ambiental de saúde, sobretudo, quando associada à ausência de bens materiais e de 

serviços sociais básicos (ALVES, 2012). 

Entretanto, em face dessas preocupações, há, também, que se destacar que a 

efetivação da saúde pública nessa conjuntura de restrição do papel do Estado e de 

fortalecimento do mercado constitui um dos principais desafios da atualidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Com base nas reflexões expostas, a pesquisa de que trata o presente artigo, 

visa analisar as condições de saúde das famílias beneficiárias do PBF após a 

implementação do Programa Lagoas do Norte, no sentido de entender que mudanças esse 

programa trouxe para essas famílias e se essas mudanças foram qualitativas para esses 

beneficiários. Por tratar-se de pessoas que vivem em condições precárias, em situação de 

pobreza socioeconômica, cultural e ambiental – posto que não possuem moradia digna, com 

condições de saneamento satisfatórias e que são indivíduos que sobrevivem às expensas 

do Programa Bolsa Família, por não possuírem fonte de renda -, certamente, estarão mais 

vulneráveis a várias formas de adoecimento. Uma vez que todos os fatores citados poderão 

desencadear problemas de natureza diversas, inclusive de saúde. 

Contudo, é importante assinalar que os problemas de saúde aqui mencionados 

tratam, necessariamente, da saúde no sentido do risco de adoecimento causado por fatores 

relacionados à pobreza cuja descrição da situação deverá ser registrada com base na 

realidade de um recorte populacional de moradores da região das lagoas. O vultuoso 

volume de recursos investido no PLN e a configuração da situação na qual se encontram as 

famílias elencadas, foram fatores que motivaram essa pesquisa, no sentido de buscar 

entender que benefícios do ponto de vista do saneamento, dos serviços ofertados à 

população e do enfrentamento da pobreza, o PLN trouxe, e que possam ter promovido 

mudanças na saúde das citadas famílias. 

Portanto, pautando-se na trajetória do PLN, oriundo de ações de políticas 

públicas destinadas a proporcionar serviços que propiciem melhorias nas condições de 

saúde das famílias, é salutar que se tenha conhecimento do resultado dessas ações e que 

ao final da referida pesquisa se possa verificar se esses resultados se apresentam de forma 

positiva ou não, ou seja, se houveram mudanças e se essas mudanças se estabeleceram 

no sentido de trazer melhorias para a saúde dessas famílias, no sentido de evidenciar se o 

PLN trouxe benefícios para essas famílias do ponto de vista do saneamento, dos serviços, 

do enfrentamento da pobreza e, por fim, da saúde. 

Nesse sentido, os resultados do trabalho mostram que as vulnerabilidades e 

riscos que perpassam o cotidiano das famílias em estudo, apresentam demandas, 

sobretudo, para as políticas de habitação e de saúde, contexto em que a requalificação 

ambiental, a recuperação das lagoas, a realocação de famílias, bem como a reconstrução e 

reforma de moradias, tem promovido a melhoria da qualidade de vida e de saúde da referida 
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população, revelando que as condições de saúde não são conseguidas isoladamente, mas 

na ação pública integrada aos diversos setores de vivência dos indivíduos e famílias. 
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