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APRESENTAÇÃO
    Esta obra foi desenvolvida para educadores e
pais, que orientam crianças e adolescentes, com

o objetivo de facilitar o conhecimento sobre
temas como Saúde Ambiental e Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável para o público

infanto-juvenil.
Saúde Ambiental, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde, são "todos aspectos da Saúde

Humana, incluindo a qualidade de vida, que
estão determinados

 por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais
e psicológicos no meio ambiente (OMS, 1993).

Nesta perspectiva, elencamos alguns Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que

abordam assuntos
 relacionados à Saúde Ambiental, para que as

crianças e adolescentes possam conhecê-los de
forma lúdica e divertida.
Curitiba, julho de 2022.

OS AUTORES.
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INTRODUÇÃO

 

Para tentar acabar com a fome e a pobreza
extrema, destinar a toda a população educação de
qualidade, ocupar-se com as questões ambientais e

promover sociedades pacíficas e inclusivas, os países
integrantes da Organização das Nações Unidas se
comprometeram a definir e executar várias ações
relacionadas a estes assuntos até o ano de 2030.

 
São metas que foram estabelecidas e fazem parte

dos chamados Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS). São 17 objetivos para incentivar

melhorias na qualidade de vida da população,
sempre pensando na sustentabilidade.

 
Focando nas questões relacionadas à Saúde do

Ambiente em que vivemos, destacam-se: 
 

ODS 3 - Saúde e Bem Estar
ODS 4 - Educação de Qualidade

ODS 6 - Água Potável e Saneamento
ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis

ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima. 
 

Vamos conhecer alguns pontos desses ODS e as metas
que o Brasil deve trabalhar para alcançar até

2030. 
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  A garantia de uma vida saudável e a promoção do
bem-estar da população são indispensáveis para uma
sociedade construir a prosperidade. No entanto, o
acesso a esses fatores é dificultado pelas desigualdades
sociais e sanitárias, que afetam inúmeras famílias pelo
mundo.
 Neste sentido, a ONU propôs o ODS 3, que tem como
propósito a garantia de uma vida saudável e a
promoção do bem-estar para todos, em todas as idades. 
 Para que tal objetivo possa se concretizar, foram
estabelecidas algumas metas a serem cumpridas até
2030. Vamos conhecer algumas delas:

ODS 3 - SAÚDE E
BEM-ESTAR

Reduzir a taxa de mortalidade materna global
para menos de 70 mortes por 100.000
nascidos vivos;
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Acabar com as mortes evitáveis de recém-
nascidos e crianças menores de 5 anos;
Acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose,
malária e doenças tropicais negligenciadas, e
combater a hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças transmissíveis;
Reduzir em um terço a mortalidade prematura
por doenças não transmissíveis, e promover a
saúde mental e o bem-estar;
Aumentar a prevenção e o tratamento do
abuso de substâncias;
Reduzir pela metade as mortes e os ferimentos
globais por acidentes em estradas;
Assegurar o acesso universal aos serviços de
saúde sexual e reprodutiva, incluindo o
planejamento familiar, informação e educação,
bem como a integração da saúde reprodutiva
em estratégias e programas nacionais;

ODS 3 - SAÚDE E
BEM-ESTAR
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Atingir a cobertura universal de saúde,
incluindo a proteção do risco financeiro, o
acesso a serviços de saúde essenciais de
qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas
essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a
preços acessíveis para todos;
Reduzir substancialmente o número de mortes
e doenças por produtos químicos perigosos,
contaminação e poluição do ar e água do solo.

ODS 3 - SAÚDE E
BEM-ESTAR

7



  O quarto objetivo do desenvolvimento sustentável
nos lembra da grande importância da educação, essa
que é essencial para a construção de conhecimentos
baseados na ciência, favoráveis ao meio ambiente e à
sociedade. Sem ela, como saber se o que estamos
fazendo será realmente benéfico à sociedade que
vivemos e ao meio ambiente? 
   

ODS 4 - EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

   A educação deve ser inclusiva e
nunca um motivo de exclusão social.
Desse modo, o objetivo propõe
atitudes que respeitem pessoas de
qualquer gênero, classe social,
idade, principalmente relacionadas
à educação. Os países que aderiram
à Agenda 2030 devem se atentar,
até o ano de 2030, que: 
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1) A educação deve ser igual para todos, sem
diferenciar cor de pele, gênero, etnia e deficiências;
estimular a educação infantil para preparar as
crianças para aprenderem cada vez mais; os ensinos
técnico e superior (universidades) não devem ser
exceção!

2) A educação deve sempre ser estimulada por causa
de seu caráter engrandecedor. Uma das exigências do
objetivo é garantir que todas as pessoas, tendo
acesso à educação de qualidade, possam aprender e
aplicar habilidades técnicas para se inserirem na
pesquisa, na docência (afinal, professores formam
mais profissionais capacitados!) e  seguir seus sonhos!

ODS 4 - EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE
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Por último, mas não menos importante:
3) Esse objetivo ressalta a importância de uma
educação de qualidade como formadora de valores e
conhecimentos de mundo que, no futuro, irão
estimular decisões sustentáveis, tomadas por adultos
conscientes. Com acesso à uma educação inclusiva, as
oportunidades podem ser usufruídas de maneira mais
democrática, para que todas e todos possam se
desenvolver! Para isso, os países precisam correr
atrás de:
Construir escolas seguras, com estrutura adequada para
pessoas com deficiência, e que possuam boas condições
de aprendizagem;

Disponibilizar bolsas de estudo para estimular mais
pessoas a buscar educação;.

 Aumentar a quantidade de professores qualificados
e valorizar essa profissão.

ODS 4 - EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE
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Alcançar o acesso universal e equitativo à água
potável e segura para todos;
Alcançar o acesso a saneamento e higiene
adequados e equitativos para todos, e acabar
com a defecação a céu aberto, com especial
atenção para as necessidades das mulheres e
meninas e daqueles que estão em situação de
vulnerabilidade;

     Esse ODS tem como objetivo garantir  a 
 disponibilidade e gestão sustentável da água
potável e saneamento para todos! Ou seja, que o
maior número de pessoas no mundo tenham acesso à
água potável, segura e de qualidade para beber,
tomar banho, lavar roupa e outras necessidades!
Para fazer isso, todos os países que participam da
Agenda 2030 concordaram que, até 2030, eles
pretendem:

ODS 6 - ÁGUA
POTÁVEL E

SANEAMENTO
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Melhorar a qualidade da água, reduzindo a
poluição, eliminando os despejos e minimizando
a libertação de produtos químicos e materiais
perigosos, reduzindo para metade a
proporção de águas residuais não-tratadas e
aumentando substancialmente a reciclagem e
a reutilização, a nível global;
Aumentar a eficiência no uso da água em
todos os setores e assegurar extrações
sustentáveis e o abastecimento de água doce
para enfrentar a escassez de água, e reduzir
substancialmente o número de pessoas que
sofrem com a escassez de água;
Implementar a gestão integrada dos recursos
hídricos em todos os níveis, inclusive via
cooperação entre as fronteiras dos países
envolvidos, conforme apropriado;

ODS 6 - ÁGUA
POTÁVEL E

SANEAMENTO
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Proteger e restaurar ecossistemas relacionados
com a água, incluindo montanhas, florestas,
zonas húmidas, rios, aquíferos e lagos;
Ampliar a cooperação internacional e o apoio à
capacitação para os países em desenvolvimento
em atividades e programas relacionados à água
e saneamento, incluindo extração de água,
dessalinização, eficiência no uso da água,
tratamento de efluentes, reciclagem e
tecnologias de reutilização;
Apoiar e fortalecer a participação das
comunidades locais, para melhorar a gestão da
água e do saneamento.

ODS 6 - ÁGUA
POTÁVEL E

SANEAMENTO
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O ODS 11 visa cidades mais inclusivas, seguras e
sustentáveis. Para alcançar esse objetivo, precisamos
alcançar dez metas:

1. Que todo mundo possa morar em uma casa boa, 
 segura e com acesso a serviços básicos, urbanizar as
favelas.
2. Que todos possam usar meios de transporte seguros
e sustentáveis; investir em um sistema rodoviário mais
seguro, com número de ônibus suficiente e que levem
em consideração as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade: mulheres, crianças,
pessoas com deficiência e idosos.
3. Desenvolver cidades inclusivas e sustentáveis,  que
consigam administrar os assentamentos humanos -
sempre tendo em vista que esses sejam participativos,
integrados e sustentáveis.

ODS 11 - CIDADES
E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
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4. Aumentar a proteção do patrimônio cultural e
natural do mundo.
5. Diminuir o número de pessoas que são afetadas por
catástrofes (como enchentes); Diminuir a perda de
dinheiro causada por essas catástrofes (sempre
lembrando de proteger os pobres e as pessoas em
situação de vulnerabilidade).
6. Diminuir o impacto negativo que as cidades têm
sobre o meio ambiente - prestando atenção especial
à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e
outros.
7. Que todo mundo possa ter acesso a espaços públicos
seguros, inclusivos e verdes - principalmente as
mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas com
deficiência.
8. Que todo mundo se apoie, independentemente de
onde vive, para podermos crescer juntos como
comunidades. 

ODS 11 - CIDADES
E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
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9. Aumentar o número de cidades e fazer políticas
inclusivas, eficientes, que aliviem o impacto sobre o
meio ambiente e se adaptem às mudanças climáticas -  
melhorar o gerenciamento de riscos de desastres.
10. Apoiar os países menos desenvolvidos para que
eles possam fazer construções sustentáveis e
resilientes utilizando materiais locais.

ODS 11 - CIDADES
E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
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ODS 12 -
CONSUMO E
PRODUÇÃO

RESPONSÁVEIS

Formas de produção mais sustentáveis! Ou seja,
elas devem trazer o mínimo de impacto à
natureza, e isso em todos os países, seja ele
desenvolvido ou não.

     Este ODS busca tornar aquilo que consumimos no
dia-a-dia em algo feito e consumido de maneira
sustentável! E o que isso significa? Isso dá abertura
para que menos comida seja jogada fora, menos
produtos químicos afetem a nossa saúde, tornar
empresas menos poluentes e que essas informações a
respeito da conscientização sejam conhecidas por
pessoas de todos os lugares, até 2030! Assim,
formaremos uma sociedade que produz e consome de
maneira sustentável, evitando desperdícios
relacionados à comida e lembrando sempre dos 3 R’s
quando se trata de resíduos: Reduzir, Reciclar e
Reutilizar! 
 Desse modo, até 2030 os países devem buscar:
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ODS 12 -
CONSUMO E
PRODUÇÃO

RESPONSÁVEIS

Utilizar e gerir recursos naturais de forma
responsável;
Diminuir o desperdício de alimentos pelas
pessoas em geral, dos produtores aos
comerciantes, para que a comida não seja
jogada fora!
Em 2020, utilizar de forma ambientalmente
saudável os produtos químicos e resíduos ao
longo dos seus ciclos de vida, e diminuir a
liberação destes para o ar, água e solo, para
que não impacte a nossa vida e a do meio
ambiente!
Diminuir resíduos de acordo com os 3 R’s!
Incentivar pequenas e grandes empresas a
adotar práticas sustentáveis.
Promover práticas de compras públicas
sustentáveis, de acordo com as políticas do seu
país.
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ODS 12 -
CONSUMO E
PRODUÇÃO

RESPONSÁVEIS

Garantir que pessoas de todos os lugares sejam
conscientizadas a respeito da vida sustentável e
em harmonia com a natureza!
Apoiar países que ainda estão se desenvolvendo
para que eles também sejam mais sustentáveis
ao produzir e consumir.
Elaborar e colocar em prática ferramentas
para monitorar o impacto que o
desenvolvimento sustentável traz.
Repensar os subsídios aos combustíveis fósseis
para reduzir seu uso exagerado, observando
que países em desenvolvimento possuem
necessidades específicas, e minimizar os
impactos adversos desta ação para a proteção
da população mais pobre e de comunidades que
sejam afetadas por isso.
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ODS 13 - AÇÃO
CONTRA A
MUDANÇA

GLOBAL DO CLIMA

Este ODS tem como objetivo tomar medidas urgentes
para combater as mudanças climáticas e seus
impactos. Com o passar dos anos o clima no planeta
vem mudando e essas mudanças têm gerado risco à
vida de todos os seres vivos do planeta, como
catástrofes naturais e destruição de habitats. As
mudanças climáticas podem ter causas naturais, como
alteração da radiação solar, porém boa parte delas
são consequência das atividades humanas, como a
queima de combustíveis fósseis para geração de
energia, transporte e atividades industriais, descarte
de resíduos sólidos (lixo) e desmatamento. O objetivo
central desse ODS é que possamos nos adaptar aos
riscos que essas mudanças trazem, mas também por
meio de planejamento e conscientização possamos
mudar o cenário futuro. 
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Aumentar o cuidado e a capacidade de
adaptação a riscos relacionados ao clima e a
catástrofes naturais em todo o país.;
Integrar medidas da mudança climática nas
políticas, estratégias e planejamentos do país;
Melhorar a educação, a conscientização, a
capacidade humana e institucional para
atenuar, adaptar, reduzir o impacto e alertar  
 situações de mudanças climáticas ;
Mobilização de verba para atender às
necessidades dos países em desenvolvimento no
contexto da implementação do desenvolvimento
sustentável do clima;
Promover mecanismos para capacitar atores
para o planejamento relacionado à mudança do
clima e a gestão eficaz, nos países menos
desenvolvidos.

Para o desenvolvimento sustentável do clima, a ONU
introduziu algumas metas, sendo elas:

ODS 13 - AÇÃO
CONTRA A
MUDANÇA

GLOBAL DO CLIMA
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PASSATEMPOS
CAÇA-PALAVRAS DO ODS 3

ACESSO   BEMESTAR   DESENVOLVIMENTO  
 DESIGUALDADE   DOENÇAS   MATERNIDADE   SAÚDE 

 SOCIEDADE    VIDA 
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PASSATEMPOS
LABIRINTO DO ODS 3

Pedrinho não está se sentindo muito
bem, ajude-o a chegar no hospital para

ele poder melhorar.
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PASSATEMPOS
PALAVRAS-CRUZADAS DO ODS 3

As dicas estão na próxima página!
Leia e descubra qual a palavra

certa!
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PASSATEMPOS
PALAVRAS-CRUZADAS DO ODS 3
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PASSATEMPOS
DESENHO PARA COLORIR DO ODS 3

Pinte o desenho de forma criativa. Quanto mais
cores melhor !
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PASSATEMPOS
CAÇA-PALAVRAS DO ODS 4

ALFABETIZAÇÃO  ESTUDANTES   PROFESSORES  IGUALDADE   
TRABALHO   EDUCAÇÃO  PROFISSÃO UNIVERSIDADES  

 ESCOLAS  OPORTUNIDADES  QUALIDADE
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PASSATEMPOS
LABIRINTO DO ODS 5

Ajude as amigas a encontrar o caminho
para a escola!
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PASSATEMPOS
PALAVRAS-CRUZADAS DO ODS 4

As dicas estão na
próxima página!
Leia e encontre

as respostas!
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PASSATEMPOS
PALAVRAS-CRUZADAS DO ODS 6
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PASSATEMPOS
DESENHO PARA COLORIR DO ODS 4

Pinte o desenho e use a sua criatividade!!

31



PASSATEMPOS
CAÇA-PALAVRAS DO ODS 6

COOPERAÇÃO   ESCASSEZ   RECURSOS HÍDRICOS 
 SUSTENTABILIDADE   VULNERABILIDADE  

 ECOSSISTEMAS   QUALIDADE  EQUITATIVO  SANEAMENTO  
ÁGUA POTÁVEL 
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PASSATEMPOS
LABIRINTO DO ODS 6

Oh não! Zezé está com muita sede e não sabe chegar até
o copo de água potável! Ajude-o a atravessar o

labirinto e matar sua sede!
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PASSATEMPOS
PALAVRAS CRUZADAS DO ODS 6

As dicas estão na próxima página!
Leia e descubra qual a palavra

certa!
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PASSATEMPOS
DICAS DAS PALAVRAS CRUZADAS DO ODS 6
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PASSATEMPOS
DESENHO PARA COLORIR DO ODS 6

Pinte o desenho com cores lindas e chamativas! Use sua
criatividade!
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PASSATEMPOS
CAÇA-PALAVRAS DO ODS 11

CASA CATÁSTROFE
CIDADES COMUNIDADE  INCLUSÃO SEGURANÇA

DINHEIRO TERRITÓRIOS TRANSPORTE 
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PASSATEMPOS
PALAVRAS CRUZADAS DO ODS 11

As dicas estão na próxima página!
Leia e descubra qual a palavra

certa!
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PASSATEMPOS
DICAS DAS PALAVRAS CRUZADAS DO ODS 11
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PASSATEMPOS
LABIRINTO DO ODS 11

Ajude o carro elétrico a chegar em seu ponto de
carregamento! 40



PASSATEMPOS
DESENHO PARA COLORIR DO ODS 11

Pinte o desenho com cores lindas e chamativas! Use sua
criatividade!
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PASSATEMPOS
CAÇA-PALAVRAS DO ODS 12

COMUNIDADE   CONSCIENTIZAR   DESENVOLVIMENTO
MEIO AMBIENTE   REUTILIZAR   RECICLAR   REDUZIR

RESPONSABILIDADE   SUSTENTÁVEL   PROTEÇÃO 
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PASSATEMPOS
PALAVRAS-CRUZADAS DO ODS 12

As dicas estão na próxima página!
Leia e descubra qual a palavra

certa!
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PASSATEMPOS
PALAVRA-CRUZADA DO ODS 12
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PASSATEMPO
LABIRINTO DO ODS 12

É hora de reciclar! Leve esta
latinha ao lixo apropriado e
permita que ela seja reciclada e
vire outro material de consumo!
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PASSATEMPOS
DESENHO PARA COLORIR DO ODS 12

Pinte o desenho com cores lindas e chamativas! Use sua
criatividade!
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PASSATEMPOS
CAÇA-PALAVRAS DO ODS 13

ADAPTAÇÃO  CATÁSTROFE  CLIMA  HABITAT  IMPACTO
PLANEJAMENTO  PLANETA QUEIMA
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PASSATEMPOS
PALAVRA CRUZADA DO ODS 13

As dicas estão na próxima página!
Leia e descubra qual a palavra

certa!
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PASSATEMPOS
PALAVRA CRUZADA DO ODS 13
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PASSATEMPOS
LABIRINTO DO ODS 13

O pinguim se perdeu, ajude ele a voltar ao seu
habitat natural e rever sua família!!!
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PASSATEMPOS
DESENHO PARA COLORIR DO ODS 13

Pinte o desenho com cores lindas e chamativas! Use sua
criatividade!
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RESPOSTAS
CAÇA-PALAVRAS DOS ODS 

ODS 3

ODS 4

ODS 6

ODS 11

ODS 12

ODS 13
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RESPOSTAS
 PALAVRAS-CRUZADAS DOS ODS

1-FUTURO 2-MUDANÇA 3- ADAPTAÇÃO 4- IMPACTO
5- DESTRUIÇÃO 6-CLIMA 7- LIXO 

ODS 13

ODS 3

ODS 4

ODS 6

ODS 11

ODS 12

1-EQUITATIVO 2-ÁGUAPOTÁVEL 3-ECOSSISTEMA 
4-COOPERAÇÃO 5-SANEAMENTO 6-SUSTENTÁVEL 

7-RECICLAGEM 8-ODS

1-ASSISTÊNCIA 2-SOCIEDADE 3-ACESSO 4-SAÚDE
5-BEM ESTAR 6-DESIGUALDADE 7-DOENÇAS 

8-VIDA

1-DOCENTE 2-EDUCAR 3-UNIVERSIDADES
4-SUSTENTÁVEL 5-INCLUSÃO 6-ALUNO 

 

1-GESTÃO 2-SUSTENTÁVEIS 3-ÔNIBUS 4-
VULNERÁVEIS 5-SEGURA 6-INCLUSIVOS 7-CIDADES

8-PROTEGER

1-SUSTENTÁVEL 2-MEIOAMBIENTE 
3- REDUZIR/REUTILIZAR  5-POLUENTE 
6-DESPERDÍCIO 7-RECICLAR 8-IMPACTO
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ODS 13

RESPOSTAS
LABIRINTO DOS ODS

ODS 3 ODS 4

ODS 6 ODS 11

ODS 12

54



REFERÊNCIAS

OMS. Organização mundial da saúde. In:
Funasa Fundação Nacional da Saúde.
Definição de Saúde ambiental 1993. Disponível
em: http://www.funasa.gov.br/saude -
ambiental-para reducao dos riscos a saude
humana Acesso em: 29 mar 2022.

NAÇÕES UNIDAS. Os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável no Brasil.
Disponível em: https://brasil.un.org/pt-
br/sdgs. Acesso em: 15 mar 2022.

55



AGRADECIMENTOS
Universidade Federal do Paraná e PROEC- Pró

Reitoria de Extensão e Cultura - UFPR

CRÉDITOS
Essa Cartilha Educativa foi produzida na
Disciplina de Saúde Coletiva do curso de

Farmácia da UFPR, vinculada ao Projeto de
Extensão "Educação em Saúde Ambiental e

Sustentabilidade"  do Departamento de Saúde
Coletiva - Setor de Ciências da Saúde da UFPR.

 
ELABORAÇÃO:

 
Cecília Kleina
Isabella Calefi

Manoela Nowakowski Santos
Maria Eduarda Manchenho da Silveira

Mariana Monte Jorge 
Milena Leithold

Beatriz Cristina Konopatzki Hirota 
Cristiane da Silva Paula de Oliveira

 
56



P R O J E T O  D E  E X T E N S Ã OP R O J E T O  D E  E X T E N S Ã O
E D U C A Ç Ã O  E M  E D U C A Ç Ã O  E M  S A Ú D ES A Ú D E

A M B I E N T A L  EA M B I E N T A L  E
S U S T E N T A B I L I D A D ES U S T E N T A B I L I D A D E

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons AtribuiçãoNãoComercial-
CompartilhaIgual 4.0 Internacional.bheading

ufprsaudeambiental@gmail.com

@saudeambientalufpr Saúde Ambiental UFPR


