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Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que é responsabilidade
do Estado à avaliação, correção, controle e prevenção dos fatores de riscos ambientais,
que podem afetar de forma adversa a saúde humana. Nesta perspectiva, o
UNILESTE-MG, sistematizou e viabilizou o projeto de extensão “Educação
Ambiental: Proteção das águas superficiais” tendo como premissa o desenvolvimento
de uma reação em cadeia, estimulando a adoção das medidas de contenção dos
distúrbios ambientais. Neste trabalho, se realizou estudo relativo ao conteúdo, práticas
pedagógicas e resultados alcançados em oficina educativa direcionada para
colaboradores do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuavam no município de
Ipatinga-MG. Objetivo: Explicitar técnicas utilizadas para discutir questões básicas
ambientais e alternativas na condução do sistema de gestão ambiental para
profissionais do SUS, utilizando como referencial a Resolução do Conselho Nacional
do Meio Ambiente nº. 306, de 05/07/2002 e a International Organization for
Standardization (ISO) 14001:2004. Metodologia: Durante a aplicação da oficina
educativa com trinta e dois participantes foram sendo transcritas as opiniões mais
relevantes que os participantes emitiram sobre os assuntos abordados. Além disso,
objetivando uma interpretação crítica com relação ao desenvolvimento do trabalho, se
sistematizou entrevista oral para coleta de informações. Buscou-se a identificação
quanto ao nível de satisfação, assimilação, percepção quanto à importância dos
conteúdos e a disposição dos participantes quanto à inclusão da temática no exercício
profissional. Resultados: Os profissionais do sexo feminino foram predominantes, na
oficina educativa correspondendo a 100% dos participantes. Em relação à idade
constatou-se que 44% estavam na faixa de 18 até 29 anos; 32% entre 30 até 39 anos e
24% acima de 39 anos. Estes resultados sugeriram grandes possibilidades quanto à
replicação do treinamento através da atuação daqueles profissionais no SUS. Com
relação às especialidades profissionais foi verificado que 60% eram assistentes sociais,
28% eram enfermeiros e 12% eram psicólogos, sendo que todos trabalhavam com
grupos terapêuticos formados em função do agravo à saúde instaurado. A dinâmica
utilizada para apresentação dos instrutores e participantes buscou fazer com que as
pessoas reconhecessem os direitos e os deveres que todos têm com a sustentabilidade
do planeta. Em relação aos problemas ambientais os participantes apontaram à
poluição do ar, o grande volume de lixo urbano, ruído, trânsito e radiações. As práticas
de reciclagem e/ou reaproveitamento de resíduos foram aprovadas pela totalidade dos
entrevistados. Os participantes indicaram que nos grupos de pacientes é importante o
desenvolvimento de ações associadas ao controle do stress e ansiedade e pontuaram
quanto à viabilidade da aplicação das técnicas aprendidas em seu cotidiano.
Conclusão: A educação ambiental precisa ser um processo permanente e coletivo,
minimizando os impactos ambientais. A alta receptividade dos participantes e o nível
de conscientização atingido comprovaram que são possíveis avanços a partir da
formação de agentes multiplicadores. Entende-se que o projeto demanda continuidade
com integração de instituições e afins.
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