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INTRODUÇÃO
 

A experiência propôs o fortalecimento e a territorialização das ações das Operações Cata Bagulho. A Operação Cata Bagulho é um 
Programa da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. Na microrregião Cidade Ademar, esse programa é de responsabilidade da 
Subprefeitura local e conta com o apoio da Supervisão Técnica de Saúde de Santo Amaro e Cidade Ademar e da Estratégia Saúde da Família 
das Unidades Básicas de Saúde de gestão da OS-ACSC. As ações foram desenvolvidas por meio de planejamento participativo dos Gerentes 
das Unidades de Saúde, profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, dos educadores ambientais do Programa Ambientes 
Verdes e Saudáveis – PAVS e profissionais das equipes de saúde da família.

 OBJETIVOS

Desenvolver a relação entre meio ambiente, promoção a saúde e educação, dentro de uma metodologia de construção participativa e 
integrada de intervenções locais, com ações de sensibilização e mobilização socioambiental.
 
METODOLOGIA

Na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde, com Estratégia Saúde da Família são realizadas oficinas de sensibilização, com os 
Agentes Comunitários de Saúde. No dia da operação, para a organização das equipes, são realizadas reuniões, para a logística das ações 
educativas e assistenciais na Unidade e no território. Para contemplar a teoria e prática são distribuídos aos participantes e os usuários, 
materiais educativos, como cartilhas, folders e acessórios.

RESULTADOS

Os resultados do ano de 2009 foram a realização de 13 ações, totalizando 84 horas e a retirada de 483,56t de resíduos das áreas de 
abrangência dos serviços de saúde de Cidade Ademar.

CONCLUSÃO

 Com esta experiência beneficiamos toda a comunidade da região de Pedreira e Cidade Ademar, com uma população de 
aproximadamente 500 mil habitantes (IBGE - 2007).

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Por meio de parcerias intersetoriais é possível o desenvolvimento de ações integradas para a promoção e a prevenção à saúde, bem 
como o desenvolvimento da cidadania. 
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