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Resumo: Este artigo visa relatar a experiência da implementação, planejamento e gestão de um programa 

de saúde ambiental no âmbito da estratégia saúde da família em uma região periférica da cidade de São 

Paulo. A inclusão das questões ambientais nas ações de promoção da saúde, objetivando a incorporação de 

novos valores e práticas, pautadas na concepção de espaços saudáveis e sustentáveis, tem sido estratégico 

para o fortalecimento da Atenção Básica. A partir de Agosto de 2015 o Programa Ambientes Verdes e 

Saudáveis (PAVS) fora incorporado em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) no Distrito Administrativo (DA) Jardim  ngela, sendo inserido um (1) Agente de Promoção 

Ambiental (APA) em cada UBS. Os gestores locais, apoiados pelos gerentes das unidades, realizaram 

capacitação, monitoramento e acompanhamento das ações dos APA e ESF. Desde a inserção do Programa 

em 2015, foram realizadas mais de 4.680 atividades coletivas e aproximadamente 14.600 visitas 

socioambientais domiciliares, atingindo mais de 80 mil pessoas. Verificou-se por meio de uma avaliação 

aplicada a todos os profissionais das UBS, que em um ano de inserção o PAVS fora considerado, um 

programa de boa atuação na ESF. Um programa de saúde ambiental, como o PAVS, na atenção básica, 

potencializa substancialmente a disseminação de tecnologias e relações sustentáveis em virtude da 

capilaridade, descentralização e conhecimento de território que nela se constitui, com boa aceitação por 

parte de seus profissionais, por meio de um planejamento e gestão atentos às demandas de saúde 

territoriais. 
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I. INTRODUÇÃO 

É notável que a condição de saúde esteja relacionada intrinsecamente com o contexto socioambiental do 

indivíduo, da família e da comunidade e suas interrelações. E esta compreensão é fundamental no processo 

de trabalho dos profissionais da saúde para o entendimento do processo saúde-doença, o que repercutirá na 

definição e implementação das ações para a promoção à Saúde.(1) 

O setor saúde se encontra frente a um grande desafio. As mudanças climáticas ameaçam as conquistas e 

os esforços de redução das doenças transmissíveis e não-transmissíveis. Ações para construir ambiente 

mais saudável poderiam reduzir um quarto da carga global de doenças, e evitar cerca de 13 milhões de 

mortes prematuras.(2) 

Portanto, o setor saúde deve tomar medidas e intervenções de “adaptação”, para reduzir ao máximo os 

impactos no ambiente, que de outra maneira serão inevitáveis. Essa adaptação deve começar por: 

discussões intersetoriais, investimento estratégico em programas de proteção da saúde para populações 

ameaçadas pelas mudanças climáticas e ambientais, como sistemas de vigilância de doenças transmitidas 

por vetores, suprimento de água e saneamento, bem como a redução do impacto de desastres. (3) 

A Rio+20 Conferência das Nações Unidades sobre o Desenvolvimento Sustentável declara em O futuro 

que queremos: “Reconhecemos que a saúde é, simultaneamente, uma condição prévia, um resultado e um 

indicador de todas as três dimensões do desenvolvimento sustentável. Estamos convencidos de que é 

importante concentrar a ação sobre os determinantes sociais e ambientais da saúde, tanto para os pobres e 

os vulneráveis como para toda a população, para criar sociedades inclusivas, justas, produtivas e saudáveis. 

Apelamos para a plena realização do direito de se desfrutar do mais alto nível de saúde física e mental.” (4) 

O campo da saúde ambiental compreende a área da saúde pública, afeita ao conhecimento científico e à 

formulação de políticas públicas e às correspondentes intervenções (ações) relacionadas à interação entre a 

saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e 

influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser humano sob o ponto de vista da 

sustentabilidade. (5,6) 

Nesta perspectiva a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo incorporou o Programa Ambientes 

Verdes e Saudáveis como um programa da Estratégia Saúde da Família, na Coordenação da Atenção 

Básica, com a percepção de estimular novas práticas de Promoção de Saúde no nível local e fortalecer a 

capilaridade das ações dos Agentes Comunitários de Saúde nos seus territórios.(7) 

O Jardim Ângela é um dos distritos mais populosos de São Paulo, localiza-se uma das áreas de maior 

vulnerabilidade socioeconômica da cidade, no que diz respeito à infraestrutura urbana e ao acesso às 

políticas públicas. A configuração espacial do Jardim Ângela é uma expressão direta do processo de 

formação das periferias desiguais, resultante de políticas deliberadas de segregação urbana e marcadas pela 

ausência de diretrizes capazes de estruturar a ocupação do território. (8,9) 

A cidade formal foi expulsando sua população mais pobre para fora da área de atuação do mercado, 

atingindo as regiões de proteção ambiental. Este é o caso do Jardim Ângela, que além de concentrar toda a 

problemática comum aos bairros periféricos, vê somada às suas necessidades mais prementes a complexa 

equação de lidar com importantes questões ambientais, visto quase totalidade de seu território apresentar-se 

inserida em Área de Proteção aos Mananciais. (9) 

Essa situação vem sendo gradualmente revertida através da intensa mobilização de suas organizações 

sociais, grupos organizados e por ações governamentais que têm levado a uma reconhecida diminuição 

desses índices, em especial a implantação maciça da Estratégia Saúde da Família, com seus mais de 400 
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Agentes Comunitários de Saúde, cobrindo 100% do território e ocupando os lugares antes reservados 

apenas a carências e desassistências. (10) 

Visto tais particularidades, implica-se o estabelecimento de um programa que fomente a abordagem de 

questões socioambientais no âmbito das ações de promoção realizadas pelas equipes da Saúde da Família 

de forma que contribua substancialmente para a consolidação de uma concepção de saúde e meio ambiente 

mais abrangente, com evidência para os determinantes sociais do processo saúde doença. Nessa perspectiva 

o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, PAVS, atende ao grande desafio no campo da intervenção, na 

busca da construção de políticas públicas integradas, compatibilizando desenvolvimento urbano e humano 

com conservação e proteção ambiental. (7) 

Este artigo vem relatar os processos de implementação, planejamento e gestão desse programa em saúde 

ambiental no âmbito da Estratégia Saúde da Família, na incorporação de novos valores e práticas de saúde, 

pautadas na concepção de espaços saudáveis e sustentáveis, para a melhoria da qualidade de vida da 

população do distrito administrativo do Jardim Ângela, região periférica da zona sul de São Paulo. 

II. MÉTODO 

Por meio de um contrato de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a Organização Social 

de Saúde Centro de Estudos e Pesquisas Doutor João Amorim – OSSCEJAM gesta a rede assistencial do 

Distrito Administrativo Jardim Ângela da Supervisão Técnica de Saúde de Mboi Mirim, no qual possui 19 

Unidades Básicas de Saúde Estratégia Saúde da Família (UBS/ESF). A partir de Agosto de 2015, por meio 

da contratação de Gestores Locais específicos e Agentes de Promoção Ambiental (APA), o Programa 

Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS) fora incorporado nas UBS/ESF.  

Foram contratados 2 gestores locais PAVS, sendo esses biólogo e gestor ambiental de formação, que em 

processos seletivos puderam constituir a equipe de APA com profissionais de minimamente nível médio de 

escolaridade, atentando-se a critérios relacionados a demonstrações de habilidades e experiências com 

mobilização comunitária, educação ambiental e práticas saudáveis/sustentáveis. Foi inserido um (1) APA 

em cada Unidade Básica de Saúde, num total de 19 profissionais e, conforme art. 4º da Portaria nº 

1573/2011 SMSSP-G, ficaram subordinados ao gerente da UBS e planejando e desenvolvendo suas 

atividades em articulação com o Gerente da UBS, o Gestor Local do PAVS e os Agentes Comunitários de 

Saúde. 

Os Gestores Locais PAVS, atribuídos à gerência de integração de serviços da atenção básica da 

Coordenação Técnica Administrativa da OSS CEJAM, iniciaram a implementação do programa com a 

inserção dos APA em suas respectivas UBS, capacitando-os em temas vinculados aos sete eixos temáticos 

propostos pelo programa, sendo eles (i) água, ar e solo, (ii) biodiversidade e arborização, (iii) revitalização 

de espaços públicos, (iv) gerenciamento de resíduos sólidos, (v) horta e alimentação saudável, (vi) cultura e 

comunicação e (vii) Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P (que visa a implantação de 

responsabilidade socioambiental nas atividades interinas das unidades). Posteriormente, demais categorias 

profissionais das UBS, foram capacitadas contextualizando-as quanto às diretrizes do programa, baseadas 

em legislação vigente e materiais técnicos elaborados pela SMS-SP. Como estratégia de interiorização do 

programa nas UBS foi imperativa a participação dos APA periodicamente em Treinamentos e Reuniões 

Internas das UBS, principalmente reuniões de equipe Saúde da Família e de conselhos gestores. 

Foram determinadas metas mensais aos APA de 40 Visitas Socioambientais Domiciliares (sendo essas 

compartilhadas aos ACS obrigatoriamente), minimamente 4 palestras/rodas de conversa e oficinas em 
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grupos da ESF e encaminhamento de demandas locais para setores e secretarias competentes. Além disso, 

um processo de diagnóstico situacional socioambiental do território foi estabelecido aos APA para 

desenvolverem com as equipes SF que posteriormente seria utilizada como ferramenta de apropriação do 

agente no território e contribuição na discussão e planejamento de ações com a ESF.  

Garantindo uma transversalidade ao programa, o PAVS passou a agregar demais áreas técnicas e 

interfaces da atenção básica vinculadas a ESF por meio de rodas de discussões, reuniões e planejamentos 

compartilhados. Assistência Farmacêutica, Saúde Bucal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), 

Programa de Acompanhante de Idosos, equipes de Saúde Mental, Programa Saúde na Escola, Vigilância 

em Saúde, foram algumas delas. 

A partir desse arranjo multidisciplinar e de interfaces os APA priorizaram o estabelecimento de parcerias 

locais, identificando equipamentos de alto potencial de apoio às demandas de saúde do seu território e os 

Gestores Locais atuaram no contato e pactuação de parcerias em demais instâncias superiores como 

supervisões, diretorias, departamentos, gerências e secretarias, e grandes empresas. 

As UBS foram instruídas a reservar em seu calendário de ações datas para o desenvolvimento de práticas 

de maior foco em educação ambiental e foi estabelecido um evento anual que permitisse a troca de 

experiências voltadas ao programa, em que representantes de todas as UBS deveriam participar. 

Os Gestores locais, apoiados pelos Gerentes das UBS, realizaram monitoramento e acompanhamento das 

ações dos APA por meio da implantação de instrumentos físicos (Registro e Descritivo de Atividade 

Diária, Ficha de Acompanhamento de Visita Socioambiental Domiciliar, Mapa de Grupo), on-line (Planilha 

Mensal de Ações e Projetos PAVS, Planilhas de Monitoramento de Atenção a Saúde de Populações 

Específicas, Tabelas de Mapeamento Socioambiental, Ferramentas de Georreferenciamento online, Agenda 

online) e espaços de troca (Reuniões Mensais de APA – compostas por energização, informes/atualizações, 

inserção de processos/rotinas e capacitação teórico-prática -, Visitas Técnicas Periódicas do GLPAVS – in 

loco na UBS – e “laboratório” de projetos – momento reservado para construção de saberes e alternativas 

para desenvolvimento de projetos entre o APA e profissional de interesse). De forma que consolidasse o 

programa na instituição, foi estabelecido ainda reuniões de prestação de contas junto a Superintendência, 

Gerência Executiva e Coordenação da OSS CEJAM, ampla divulgação em redes sociais e mídias e 

estreitamento junto ao Instituto de Responsabilidade Social da instituição. 

A gestão do programa estabeleceu uma Avaliação de inserção do PAVS, com a meta de participação de 

90% de todos os profissionais das Unidades Básicas de Saúde, por meio de um questionário 

semiestruturado, online, constituído por questões relacionadas ao conhecimento, aceitação, 

envolvimento/engajamento, inserção e interfaces do programa por parte dos profissionais. 

III. RESULTADOS 

A. Ações desenvolvidas 

O PAVS CEJAM, por meio de sua implementação, planejamento e gestão no território do Jardim Ângela 

possibilitou o desenvolvimento de ações socioambientais que acolhessem os diferentes eixos temáticos 

propostos pelas diretrizes do programa e atendendo demandas de saúde específicas de cada território, 

identificadas por meio de seus diagnósticos socioambientais. Foram totalizadas mais de 4.680 atividades 

coletivas dentre mutirões, oficinas educativas e palestras, além de aproximadamente 14.600 visitas 

socioambientais domiciliares, atingindo mais de 80 mil pessoas, durante seus 2 primeiros anos. 
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O tema água destacou-se nos projetos e ações realizadas pelas equipes Saúde da Família por meio do 

PAVS. Mais de 40 nascentes foram identificadas em todo o território, passando a ser acompanhadas e 

algumas incluídas no planejamento das unidades para projetos de conservação e preservação. Foram 

implantados cinco sistemas de captação de água de chuva em equipamentos públicos com a participação da 

comunidade e profissionais do território, incentivando a preservação dos recursos hídricos. Além disso, 

questões relacionadas à ocupação de solo também foram registradas identificando-se mais de 260 terrenos 

ociosos, indicando mais de 25 ocupações irregulares e viabilizando a adequação de mais de 35 espaços 

irregulares. 

Foram instituídos projetos específicos de horta e alimentação saudável em 11 unidades Básicas de Saúde, 

sendo implantadas 30 hortas em espaços públicos, dessas três de grande porte, além de revitalizar e apoiar a 

reativação de mais cinco hortas do território. O programa inseriu abordagens de Plantas Alimentícias Não 

Convencionais, tema que ainda não se encontrava no escopo de trabalho das unidades básicas de saúde, e 

potencializou ações quanto ao aproveitamento integral dos alimentos, plantas medicinais e uso de 

hortaliças, frutas e verduras e ervas condimentares/aromáticas na alimentação. 

O PAVS CEJAM estabeleceu ainda um projeto institucional denominado “Devolva-me” que estabeleceu 

82 novos pontos de entrega voluntária de pilhas e baterias usadas, lixo eletrônico de pequeno porte, 

radiografias obsoletas e óleo de cozinha residual distribuídos em unidades de saúde, garantindo, por meio 

da descentralização, acesso aos usuários e resultando num grande número de resíduos coletados (Tab. 1) e 

70% das unidades de saúde passaram a realizar coleta seletiva e três unidades aderiram sistema fechado de 

vermicompostagem para resíduos orgânicos. 

Resíduo  Óleo de cozinha 

(L) 

Raios-X (Kg) Pilhas e Baterias 

(Kg) 

Lixo Eletrônico 

(Kg) 

Quantidade 1837 146 256,31 532,54 

Tabela 1: Quantidade de resíduos coletados pelo projeto Devolva-me (Ago/2015-Ago/2017) 

Foram identificados, por meio do programa, mais de 300 catadores de materiais recicláveis, sendo 45% 

desses identificados como usuários não ativos na UBS e 10% como não cadastrados na ESF. Constatou-se 

que 35% dos catadores não realizaram procedimentos em UBS no último ano e 75% das UBS não 

possuíam parceria com catadores, além que, em sua grande maioria, os catadores apresentavam histórico de 

absenteísmo em consultas, não adesão de tratamentos e resistência às visitas domiciliares. Em um ano o 

PAVS CEJAM possibilitou garantir a atenção domiciliar, minimamente trimestral, para 98% dos catadores 

do território, viabilizando com que mais de 20% realizasse consulta médica, mais da metade realizasse 

algum procedimento não médico na UBS e fosse cadastrado na ESF 50% dos catadores anteriormente não 

cadastrados. 

Por meio de parcerias, o PAVS CEJAM possibilitou o plantio de mais de 80 espécies arbóreas, 

elaboração de grandes projetos e extensões de atenção integral a animais domésticos, atendendo mais de 

1.115 animais em situação de alta vulnerabilidade clínica e ambiental. Também contribuiu com melhores 

comunicações da ESF com setores de vigilância ambiental local, fortalecendo ainda a atenção de indivíduos 

em situação de acúmulo de animais trazendo a visibilidade tal problemática, identificando mais de 44 casos 

que passaram a possuir projetos terapêuticos singulares, que anteriormente não possuíam. 

Foram revitalizados mais de 20 espaços públicos, dentre praças, passeios e muros, por meio de mais de 

250 mutirões comunitários com a participação de mais de 2.600 pessoas. Além de contribuir com o 
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embelezamento de 22 UBS com plantio de mudas, arborização, jardins suspensos e demais técnicas 

paisagísticas, propiciando espaços de bem estar e contemplação ao natural. 

O PAVS CEJAM iniciou o desenvolvimento de ações de promoção de saúde ambiental do Programa 

Saúde na Escola que até então não eram realizadas no território do Jardim Ângela. 

Foram estabelecidas aproximadamente 32 novas parcerias locais com setores de primeiro, segundo e 

terceiro setor, estreitando relações com cerca de 5 secretarias diferentes. 

B. Avaliação de inserção PAVS 

Participaram da avaliação anual do PAVS CEJAM mais de 1.200 colaboradores de diversas categorias 

profissionais. Verificou-se que em um ano de inserção o PAVS fora considerado um programa de boa 

atuação na ESF, por parte dos profissionais das UBS, sendo que mais de 70% dos profissionais avaliou boa 

ou ótima a atuação do programa junto à unidade e território, e mais de 60% se avaliaram boa ou ótima suas 

próprias participações nas ações desenvolvidas pelo programa. 

Foi percebido que houve uma atuação maior dos gerentes, ACS e enfermeiros no desenvolvimento de 

ações do programa durante o ano de avaliação. A categoria profissional de menor atuação foi a médica, 

atingindo apenas 46% de médicos que declararam ter desenvolvido alguma intervenção/atividade do 

programa (Fig.1). 

 

 

FIGURA 1: Percentual de colaboradores que declararam ter 

desenvolvido alguma intervenção/atividade PAVS em 2016 

por categoria profissional. 

 

FIGURA 2: Programas/setores/espaços relatados por 

profissionais que o PAVS deveria dedicar-se a ser [mais] 

inserido/fortalecido em 2017. 

O potencial intersetorial e interdisciplinar do programa foram enormemente evidenciados pela percepção 

dos profissionais ao relatarem programas/setores/espaços da UBS que o programa deveria dedicar-se e ser 

[mais] inserido/fortalecido no ano conseguinte, destacando-se o Programa Saúde na Escola (58,82%), 

Doenças transmitidas pelo Aedes (58,82%), Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (47,06%), 

Conselho Gestor (29,41), Unidade de Vigilância em Saúde-UVIS (29,41%) e Núcleo de Prevenção à 

Violência-NPV (23,53%). (Fig. 2) 

Além disso, verificou-se que o PAVS teve um ótimo percentual de aceitação por parte dos profissionais, 

visto que apenas 5,3% dos registros feitos pelos profissionais se constituíram por críticas e/ou insatisfação, 
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sendo os demais 94,7% compostos por elogios e sugestões (Fig. 3), sendo 30% dessas atribuídos a inserção 

do Agente de Promoção Ambiental e Gestor Local como apoiadores.  

 

FIGURA 3: Percentual de sugestões, críticas e 

elogios ao PAVS registradas por profissionais 

em avaliação de 2016. 

IV. CONCLUSÕES 

O Programa Ambientes Verdes e Saudáveis apresenta-se como um facilitador na efetivação de práticas 

socioambientais e potencializa a atuação na promoção de saúde das equipes Saúde da Família em seus 

territórios, visto contribuir substancialmente no fortalecimento da intersetorialidade e intersecretariedade, 

na expansão da concepção da interdisciplinaridade em seus profissionais e na participação efetiva da 

comunidade.  

A implementação de um programa de saúde ambiental, como o PAVS, na atenção básica, especialmente 

na Estratégia Saúde da Família, potencializa substancialmente a disseminação de tecnologias e relações 

sustentáveis em virtude do potencial de capilaridade, descentralização e conhecimento de território que nela 

se constitui. 

A inserção de profissionais Gestores Locais e Agentes de Promoção Ambiental permite uma acelerada 

adequação das equipes Saúde da Família frente a novos conceitos e abordagens norteados por diretrizes e 

contextos de um programa de saúde ambiental, transmitindo referência e acolhimento frente às demandas 

socioambientais do território para os profissionais de saúde. 

Os profissionais de saúde estabelecem uma aceitação positiva e rápida frente a propostas de um 

programa de saúde ambiental a partir de um planejamento e gestão atentos às demandas de saúde 

territoriais. 
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