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3 de AGOSTO
DIA DO AGENTE DE 
PROMOÇÃO AMBIENTAL

O dia 03 de agosto, data da publicação 
da Portaria PAVS 1573/2011-SMS.G, foi 
instituído pela Coordenadoria de Atenção 
Básica da Secretaria Municipal da Saúde para 
homenagear o Agente de Promoção Ambiental 
(APA), um dos profissionais que compõem 
a equipe do Programa Ambientes Verdes e 
Saudáveis – PAVS, que tem como objetivo 
fortalecer a gestão intersetorial em questões 
ambientais com impacto sobre a saúde, 
envolvendo ações voltadas à preservação, 
conservação e recuperação ambiental e à 
promoção e proteção da saúde da população.

O PAVS desenvolve uma agenda integrada, 
com enfoque no desenvolvimento de políticas 
de saúde e meio ambiente, tendo como eixo 
o fortalecimento da intersetorialidade no nível 
local, a sustentabilidade das intervenções 
no território e o empoderamento e efetiva 
participação da comunidade, buscando 
evidenciar os determinantes do processo 
saúde- doença. Este enfoque tem sido 
estratégico no fortalecimento da Atenção 
Básica no Município de São Paulo.

O APA tem papel essencial junto aos demais 
profissionais da UBS. Através do seu olhar único 
é capaz de levantar as potencialidades e riscos 
socioambientais, identificando, elaborando e 
desenvolvendo ações de intervenção local na 

UBS e no território. Através do seu olhar único 
é capaz de levantar as potencialidades e riscos 
socioambientais, identificando, elaborando e 
desenvolvendo ações de intervenção local na 
UBS e no território. 

O APA se torna referência para os 
profissionais da UBS e comunidade no que 
abrange as questões de saúde ambiental, 
também desempenha um importante papel 
junto aos Conselhos Gestores das Unidades 
e a outros setores atuantes nos territórios, 
como escolas, ONGs, Subprefeituras e 
outros parceiros para o desenvolvimento 
dos projetos e ações socioambientais do 
Programa. O Agente de Promoção Ambiental 
divulga os serviços de interesse da sociedade, 
como coleta de resíduos, Pontos de Entrega 
Voluntária (PEV) de resíduos recicláveis, 
campanhas de castração e vacinação de 
animais domésticos, entre outros serviços 
disponíveis pelo Portal 156. Também 
desempenha um papel fundamental na 
prevenção às Arboviroses e apoio a outras 
ações de Vigilância em Saúde. 

Por todo o seu compromisso à promoção 
da saúde, homenageamos nesta data 
especial esse importante profissional que faz 
a diferença na saúde pública do município de 
São Paulo.                                                                                                                                          
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A Coordenadoria da Atenção Básica (CAB) 
propôs a realização de ações bimestralmente 
organizadas para alinhamento, monitoramento 
e avaliação da assistência à saúde no âmbito da 
Atenção Básica no contexto “pós pandêmico”, 
nas quatro áreas elencadas no momento como 
prioritárias: Doenças Crônicas não transmissíveis, 
Saúde da criança e do Adolescente, Saúde da 
mulher e Vigilância em Saúde. Esses eixos estão 
sendo trabalhados através das ações do “Avança 
Saúde”.

O Programa Ambientes Verdes e Saudáveis 
(PAVS) também contribuiu com ações de Saúde 
e meio Ambiente no “Avança Saúde”, através de 
orientações e ofi cinas direcionadas a melhoria da 
qualidade de vida e consumo reduzido de sal e 
açúcar no caso das ações direcionadas a Promoção 
à Saúde e atenção as DCNT que foi o tema trabalhado 

PAVS NO AVANÇA SAÚDE
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em abril e maio/2022; no tema sobre Vigilância 
em Saúde, abordado em junho e julho/2022 o 
PAVS intensifi cou as ações de combate ao Aedes 
e as arboviroses, esporotricose e visitas ambientais 
domiciliares de orientações a esses temas; nos 
meses de agosto e setembro trabalharemos 
o tema Saúde da Criança e Adolescente com 
ações educativas sobre: animais sinantrópicos, 
gerenciamento de resíduos, doenças de veiculação 
hídrica e dicas de plantio e estímulo a alimentação 
saudável, essas ações serão desenvolvidas com as 
crianças e adolescentes para o desenvolvimento do 
olhar crítico ao ambiente em que vivem, procurando 
incentivar a melhoria na qualidade de vida e saúde 
ambiental dos territórios; nos meses de outubro e 
novembro/2022 trabalharemos juntamente com as 
equipes de saúde o tema: Saúde da Mulher.

O PAVS integra todas as ações do Avança Saúde 
contribuindo com a Promoção à Saúde e Prevenção 
dos agravos e doenças.


