O IMAASUS tem somado esforços e construído
conhecimento acerca de saúde pública, meio ambiente e
divulgação dos ODS’s em São Paulo; já foram realizadas
mais de 70 palestras em ONGs, escolas públicas e
particulares, UBS’s, condomínios e equipamentos culturais,
atingindo mais de 10 mil pessoas. Já coletou 2.530 litros de
óleo usado, deixando de contaminar 50 milhões e 600 mil
litros de água potável, contando com a participação de
diversas ONGs da Zona Sul de São Paulo;

Os 193 países que compõem a Organização das Nações
Unidas (ONU), numa grande reunião, realizada no dia 25 de setembro
de 2015, adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, composta por 17 Objetivos e 169 Metas que deverão ser
alcançados até 2030.
Esses objetivos determinarão o curso global de ação para
acabar com a pobreza e a fome, promover a prosperidade, o bemestar para todos e proteger o meio ambiente.

Metas a serem trabalhadas nesta pesquisa:
* Acabar com as epidemias de aids, tuberculose, malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças
transmissíveis (ODS 3, meta 3.3)
* Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial
atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros (ODS 11, meta 11.6)
* Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes
(ODS 11, meta 11.7)
* Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, peri-urbanas
e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento (ODS 11, meta
11.a)
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Acreditamos e trabalhamos no processo, através do qual o
indivíduo e a coletividade constrói valores sociais,
conhecimento, atitudes, interesse ativo e competências
voltadas para uma abordagem estratégica que privilegia a
participação da sociedade civil na busca de soluções viáveis
para as dificuldades de saneamento ambiental.
Uma das ferramentas mais importantes é a educação
sanitária, saúde e meio ambiente, pautada na concepção
de um planejamento que visa evolução de indicadores
positivos de saúde social e ambiental e benefícios para
a qualidade de vida em todos os sentidos.

Qual a relevância dessa pesquisa
para o território (diagnóstico)? De
que forma este trabalho já vem
sendo realizado?

O que iremos agregar às ações já
realizadas?

Planejamento de conteúdo programático e ações sobre
saúde ambiental em três focos:
• Promoção da saúde ambiental e humana;
• Ações educativas de saúde ambiental;
• Educação em saúde
Observamos que a educação ambiental é um tema que
engloba o bem estar, sendo necessárias ações de promoção a
saúde que capacitem o indivíduo e a comunidade a exercerem
seu empoderamento e autonomia.

Quais as práticas possíveis para mudança de
comportamento?

Práticas de saúde ambiental sustentáveis

APORTES TEÓRICOS:

* OMS (Organização Mundial da Saúde);
* Declaração Universal dos Direitos Humanos;
* ODS agenda 2030;
* Constituição Federal Saúde (Parág. 1\Art.196);
* Constituição Federal (Promoção da saúde\ Art. 194 a 196);
* Princípios do SUS (universalidade, equidade, integralidade,
descentralização e participação popular);
* Lei Federal 8080 de 1990 (dispõe sobre promoção e
prevenção da saúde. Art. 3. Condicionantes e
Determinantes);
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