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AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE A PARTIR DAS RELAÇÕES COM A ÁGUA 

CYNTHIA ISABEL RAMOS VIVAS PONTE; ALESSANDRA NODARI GIOLLO; JAURI FRANCISCO DA SIQUEIRA JUNIOR 

Introdução: A água é considerada recurso ambiental e econômico, pois afeta, direta ou indiretamente, a saúde, a segurança, o bem estar 
da população e atividades sociais e econômicas. É tema que abrange saúde e meio ambiente de extremo interesse, pois dados 
epidemiológicos mostram números alarmantes de mortes em função da má qualidade ou da falta de água. Todos os anos 1,5 milhões de 
pessoas morrem por diarréia relacionada à água, 90 por cento das quais crianças com menos de 5 anos.de idade.Objetivos: Discutir as 
relações da água com a saúde e o meio ambiente, visando a reflexão e o comprometimento dos sujeitos a temática envolvidos em ações 
de promoção à saúde. Materiais e métodos: A partir de metodologias participativas, envolvendo a Universidade e a sociedade, foi 
desenvolvida  oficina sobre a água, em parceria com estudantes de escolas públicas de Porto Alegre, abordando assuntos como a 
distribuição da água no planeta, o ciclo da água, o seu tratamento, doenças relacionadas, o consumo e o desperdício da água. 
Resultados: Cada participante desenvolveu e apresentou suas reflexões sobre “A minha relação com a água é...” que foram classificadas 
pelo grupo de acordo com as seguintes categorias: água e o meio ambiente; água e saúde e água e o consumo.  Estas reflexões 
permitiram a confecção de material de divulgação a partir das construções e produções realizadas pelos estudantes. Conclusão: O tema 
desenvolvido em parceria com os estudantes da rede estadual, universitários da área da saúde, professores do Ensino Fundamental e da 
Universidade propiciou espaço para ações de promoção à saúde a partir das relações com a água.  
  

 




