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INTRODUÇÃO 

Diante da implantação do Programa Ambientes Verdes e Saudáveis na 

UBS Jardim Herculano, no ano de 2015, identificou-se o desafio de integrar ações 

de promoção de saúde as questões socioambientais com a concepção de 

ambientes saudáveis e sustentáveis junto aos Agentes Comunitários de Saúde. 

No processo de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), o agente 

comunitário de saúde (ACS) tem sido um personagem muito importante realizando 

a integração dos serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde com a 

comunidade (Brasil, 2009). 

Próximo à unidade situa-se o Centro para Criança e o Adolescente Nossa 

Senhora de Fátima, da parceira Sociedade Santos Mártires, atendendo cerca de 

60 crianças e 25 adolescentes, onde a Agente de Promoção Ambiental da UBS 

Herculano identificou a possibilidade de desenvolvimento de um projeto de meio 

ambiente e saúde. 

 Inicialmente, foram desenvolvidos projetos isolados às duas necessidades – 

Projeto “Momentos Saudáveis” para os ACS da UBS e Projeto “Agentes Mirins 

Ambientais” para o CCA -, porém a proximidade dos dois equipamentos 

oportunizou o compartilhamento de ações entre os dois projetos, fortalecendo o 

engajamento de ambos os públicos.  
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Promover práticas sustentáveis de forma compartilhada a Agentes Comunitários 

de Saúde e crianças e adolescentes; 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas oficinas socioambientais conduzindo o público alvo por 

diversos temas tais como alimentação saudável, cultura de paz, horta e consumo 

responsável. A Agente de Promoção Ambiental desenvolveu atividades práticas 

que propiciassem interatividade entre os grupos. 

Inicialmente foi oferecido momento de cultivo de plantas ornamentais na 

área externa da unidade, revitalizando o espaço, no intuito de incentivar a 

valorização do meio ambiente verde. Visto que muitos domicílios não possuem 

espaço para cultivo, foi realizado também uma oficina de costumização e 

elaboração de vasos e terrário, como prática de demonstração das possibilidades 

de plantio em pequenos espaços. 

 

 Os Agentes Comunitários de Saúde realizaram uma visita temática ao 

Parque Municipal do Herculano, onde tiveram contato com área de manancial 

preservada e puderam ser sensibilizados sobre o consumo responsável de água 



 

potável, e durante a semana de Comemoração do Dia do Meio Ambiente, 

desenvolveram uma ação de incentivo ao consumo responsável da água.  

 

 Juntamente com as crianças e adolescentes, participantes do projeto, 

realizou-se oficinas de pintura e artesanato com temas ambientais, especialmente 

a oficina de “cuca verde”, em que de forma lúdica fomenta o cuidado com as 

plantas. 

 

 O projeto viabilizou durante todas as semanas, em 6 meses, os ACS 

realizarem mutirão de avaliação da área externa da UBS em prevenção ao Aedes 

aegypti, com identificação de possíveis focos de proliferação do mosquito.  



 

 

 O gerenciamento de resíduos foi um dos temas 

também abordado. Os Agentes Comunitários de 

Saúde, bem como as crianças foram orientados sobre 

o descarte correto dos resíduos sólidos, 

especificamente óleo de cozinha usado, pilhas e 

baterias usados, raios-x e medicamentos obsoletos.  

 

 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Os projetos “Momentos Saudáveis” e “Agentes Mirins Ambientais” somaram 

potencialmente à sensibilização dos profissionais e crianças participantes. Mais de 

70 crianças e adolescentes participaram, e aproximadamente 20 colaboradores da 

UBS. 

As crianças e adolescentes a cada encontro demonstram-se mais 

receptivas as abordagens e interessadas nos assuntos. Cuidadosamente 

desenvolvem as atividades, o que poderá refletir beneficamente no cuidar de seu 

meio ambiente.  



 

 

Os ACS, interagindo com as crianças, também vivenciam boas práticas de 

meio ambiente que durante suas rotinas administrativas e processos de trabalho 

podem transitar desapercebidamente: “Eu achei muito produtivo e agradável os 

momentos de atividades na unidade e fora da mesma, pois houve uma interação 

maior com os colaboradores da unidade e jovens do CCA. Gerando assim um 

bem-estar maior para todos os envolvidos. Que essas atividades sempre 

aconteçam em nossa unidade e bairro.” (Relato de ACS participante) 

Além disso, por meio desse projeto um PEV de óleo de cozinha usado foi 

instalado no CCA, possibilitando as crianças e suas famílias descartarem 

corretamente, pode-se revitalizar espaços externos ociosos da unidade básica de 

saúde, apresentar melhoras significativas nas abordagens em visitas domiciliares 

e no olhar apreciativo dos Agentes frente as demandas socioambientais do 

território. 
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