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OBJETIVO

O estudo objetiva relatar a experiência das acadêmicas de

enfermagem da Universidade do Estado do Pará, durante a

realização da ação sobre meio ambiente e saúde a estudantes

da rede pública de ensino de Santarém-PA.

A água e o meio ambiente quando insalubres são veículos e

geradores de diversas patologias. Nas patologias de veiculação

hídrica, dá-se a capacidade de carregar um grande número de

organismos nocivos à saúde humana e animal, como

protozoários, parasitas, vermes, vírus e bactérias. A ocorrência

desse tipo de doença pode ser minimizada ou até mesmo

evitada mediante a adoção de práticas adequadas de

saneamento, coleta de lixo e tratamento do mesmo,

esgotamento sanitário e tratamento de águas de abastecimento.

INTRODUÇÃO

Constatou-se, a importância da realização de atividades de educação em

saúde pelos acadêmicos, como medida de prevenção, e como forma de

reduzir os impactos ambientais, através do compartilhamento de informações

a respeito da temática, contribuindo com ações promissoras para atuação

em educação em saúde e descobertas de novas tecnologias educacionais.

Visto que na atuação da enfermagem é preciso manter-se atualizado sobre

as mudanças ambientais e controles de endemias.

CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

A ação consistiu na oferta e troca de informações a respeito de

meio ambiente, saneamento básico, doenças de veiculação

hídrica, quais parasitas eles conheciam e sobre sua profilaxia e

tratamento, além da importância da preservação ambiental. Os

participantes deste estudo foram 58 alunos do 7º e 9º ano, de

ambos os sexos que estavam presente no momento da ação.

Destaca-se a aceitação e a interatividade durante a realização

da atividade, além do entendimento sobre o saneamento básico

e a importância da preservação ambiental, com o intuito de

reduzir os impactos ambientais e os riscos para o aparecimento

de doenças de veiculação hídrica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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AÇÃO EM SAÚDE SOBRE PARASITOSES E MEIO AMBIENTE PARA ESTUDANTES DA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO EM SANTARÉM-PA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência

com foco no compartilhamento de informações e na participação

dos estudantes durante o momento da intervenção. A ação foi

realizada no mês de novembro de 2016, pelo período matutino

de uma sexta-feira, ocorreu em sala de aula de uma escola

pública do município de Santarém.
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Figura 1. Acadêmicos de Enfermagem e alunos da escola púbica após

encerramento da ação.

Figura 1. Os acadêmicos de Enfermagem focaram durante a ação,

principalmente, na preservação ambiental.


