O Instituto Saúde e Sustentabilidade é uma OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
fundado em dezembro de 2008, que atua com soluções para promover a saúde humana nas cidades por
meio de projetos que envolvam os mais diversos atores, como órgãos do governo, organizações da
sociedade civil, empresas, instituições de ensino, comunidades, entre outros.
A união dos temas saúde e sustentabilidade torna a causa do Instituto inovadora. Essa característica,
somada à grande capacidade de articulação intersetorial em prol de um objetivo comum, são as grandes
forças da organização.

Missão: Propiciar a melhoria da saúde humana e o viver nas grandes cidades por meio da transformação
do conhecimento científico em informação clara e acessível, do incentivo à mobilização e da
construção de políticas
Eixos estratégicos:
1. Reunir, organizar, e traduzir o conhecimento científico em linguagem acessível.
2. Disseminar a informação e mobilizar a sociedade.
3. Apoiar e construir políticas públicas.
MANTENEDORES INSTITUCIONAIS

No Brasil, os acidentes domésticos, são a principal causa de morte entre crianças e adolescentes
de 5 a 19 anos de idade.
Para cada morte, existem outras 15 vítimas que ficarão com sequelas definitivas.
Os principais casos ocorridos no domicílio são representados pelas quedas, queimaduras,
aspirações ou introduções de corpos estranhos, afogamentos e intoxicações exógenas.
Os acidentes domésticos em crianças são significativos e contribuem para elevar
a morbimortalidade da epidemiologia destas ocorrências. No entanto, eles podem ser
prevenidos.
Fonte: PLANO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROJETO OBSERVATÓRIO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Mapeamento da Ação Finalística Evitando Acidentes na Primeira Infância

A orientação de crianças e responsáveis com o cuidados com a casa são a melhor forma para que dados
como esses não ocorram.
Qualquer criança, independentemente de sua classe social, está vulnerável à ocorrência deste cenário.

A tabela abaixo mostra o número de hospitalizações no ano de 2012, pelo Datasus/Ministério da Saúde.

ativa

O projeto “Minha Casa Segura” é uma instalação
de uma casa, com proporções reais, para
apresentar de forma lúdica como adotar
comportamentos e hábitos que previnam
acidentes domésticos infanto-juvenis.
Coordenado
pelo
Instituto
Saúde
e
Sustentabilidade, em parceria com o médico Dr.
Rogério Toledo.
O projeto foi aprovado para o FUMCAD do
Município de São Paulo e está liberado para a
captação com os incentivos fiscais.

rativa

Para mostrar o que pode ser feito de forma prática
e didática, serão criados ambientes de uma casa,
abertos para visitação. Nesses ambientes, estarão
sinalizados os principais riscos de acidentes
infanto-juvenis e como preveni-los.
A casa contará ainda com uma equipe treinada
para conduzir a visitação, educar para prevenção
de acidentes e tirar as dúvidas do público.
A intervenção tem foco na educação de famílias e
prevenção de acidentes com crianças e
adolescentes.

ativa

A casa terá a medida de até 20 m², disposto com
objetos cênicos e
comunicação visual com
conteúdo técnico desenvolvido pelo Dr. Rogério
Toledo, médico-fundador
da Comissão de
Prevenção de Acidentes Domésticos de São Paulo,
reunindo uma série de medidas preventivas que
podem ser implementadas imediatamente pelo
público em suas casas.

lustrativa

1) Coordenação geral, contratação da equipe e
gestão dos fornecedores;
2) Criação da cenografia e construção da casa;
3) Design das peças de divulgação e comunicação
visual da casa;
4) Registro fotográfico das ações;
5) Divulgação nos canais de comunicação do
Instituto

O PROJETO MINHA CASA SEGURA FOI APROVADO NO FUMCAD NO VALOR DE R$ 782.896,30 E O
PROJETO PODERÁ PATROCINADO EM COTAS A DEFINIR

Este valor inclui:
•
•
•
•
•
•
•

Cenografia e construção da Casa Segura;
Montagem e desmontagem da estrutura na cidade de São Paulo;
Equipe de planejamento e produção do projeto;
Assessoria de Imprensa e fotógrafo;
6 intervenções com a “Minha Casa Segura” (Cada intervenção com 7 dias de duração)
42 dias de exposição na cidade de São Paulo;
Em cada dia de exposição podem participar até 150 pessoas. Serão 7 dias em cada
uma das 6 intervenções, totalizando o público máximo de 6.300 pessoas

• Possibilidade de sugerir locais nos quais tenha interesse na exposição da Casa Segura
desde que abrangidos no projeto do FUMCAD;
• Possibilidade de realizar exposições extras após a realização do projeto no FUMCAD,
inclusive na sua sede, mediante custo a ser verificado posteriormente;
• Inserção da logomarca do patrocinador em toda a Instalação;
• Divulgação do patrocinador do projeto nos releases para a imprensa;
• Divulgação da ação nos canais de comunicação do Instituto (site, newsletter mensal e
mídias sociais);
• Logomarca na camiseta da equipe (monitores);
• Recebimento de fotos e relatório da atividade;
• Oportunidade de divulgar os seus serviços e a sua atuação.
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