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Resumo 

As questões ambientais vêm se tornando cada vez mais problemáticas à saúde. A 

enfermagem está vinculada ao cuidado humano e ações de promoção a saúde, 

mantendo um ambiente saudável ao individuo. O Projeto de extensão “PET Verde 

com Saúde” busca recolher informações e opiniões e tratar as orientações 

essenciais para o desenvolvimento de um projeto educativo que está centrado em 

uma comunidade, que resultará posteriormente em ações educativas com temas 

relativos à prevenção, sintomas e tratamento de doenças de causas ambientais.  

Introdução 

Regulamentado pela Lei Nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, e pelas portarias 

MEC Nº 3.385, de 29 de setembro de 2005, e nº 1.632, de 25 de setembro de 2006, 

o Programa de Educação Tutorial (PET) destina-se a apoiar grupos de alunos que 

demonstrem potencial, interesse e habilidades destacados em curso de graduação 

das Instituições de Ensino Superior (IES), orientados sob três eixos: ensino, 

pesquisa e extensão (BRASIL, 2006).  Seu objetivo é desenvolver atividades 

acadêmicas, elevar a qualidade da formação acadêmica dos alunos da graduação, 

desenvolver novas estratégias de modernizar o ensino superior no país, estimular a 

formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, 

tecnológica e acadêmica; incentivar o espírito crítico, bem como a atuação 

profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior 

(BRASIL, 2006). O projeto de extensão “PET Verde com Saúde” é uma atividade 

prevista no planejamento anual, na qual os integrantes do grupo PET Enfermagem 

da Pontifícia Universidade Católica de Campinas realizam um projeto de ações 

educativas direcionado aos moradores de um bairro na periferia do município de 

Campinas, São Paulo, sensibilizando a comunidade sobre os riscos de saúde 

advindos do meio ambiente. 

Verifica-se que as questões ambientais vêm se tornando cada vez mais 

problemáticas à saúde. Os avanços em detrimento da natureza são de inteira 

responsabilidade dos seres humanos; são esses que causam os enormes danos 

ecológicos e é nesse sentido que a educação ambiental traz as reflexões acerca de 

tudo que traz ou poderá trazer problema para o bem-estar do planeta. A 

responsabilidade e a conscientização de proteger o ambiente contra a degradação é 

de todos. Há, portanto, a necessidade de se formular políticas de prevenção e de 



promoção do ambiente saudável, além de um incentivo que promova a participação 

dos cidadãos nesse processo. De um modo efetivo a educação pode ser vista como 

uma norteadora para um futuro sustentável, com intervenções coerentes com a 

realidade, conduzindo a população a uma autodeterminação para executar ações 

saudáveis em seu ambiente. A enfermagem está diretamente relacionada ao 

cuidado humano e ações de promoção da saúde, e objetiva manter um ambiente 

saudável ao indivíduo. (BESERRA; ALVES; PINHEIRO; VIEIRA, 2010). 

Objetivos 

Capacitar os acadêmicos do curso de Enfermagem na socialização de informações 

acerca de questões gerais relacionadas aos riscos socioambientais; Promover 

atitudes e comportamentos adequados às aprendizagens; Promover a capacidade 

dos alunos em falar em público; Potenciar a reflexão e a crítica nos alunos 

participantes do projeto; Fomentar os valores da cidadania e da democracia; 

Melhorar a participação dos atores e parceiros educativos; Propiciar aprendizagens 

significativas; Promover o bem-estar e a segurança da comunidade; Prevenir os 

comportamentos de riscos. 

 

Metodologia 

A metodologia de trabalho é participativa e desenvolve-se numa perspectiva 

ascendente e descendente. Ascendente quando se trata de recolher informação e 

opinião, descendente quando se trata de traçar as orientações essenciais para o 

desenvolvimento do projeto educativo. Para tanto, o processo foi centrado na 

comunidade, envolvendo os acadêmicos que por meio de observação e rodas de 

conversas com moradores e profissionais do centro de saúde local, resultou em 

captação de informações, para o diagnóstico situacional epidemiológico e 

posteriormente em oficinas de trabalho e palestras com os diferentes membros da 

comunidade, constituindo-se em ações educativas, com temas relativos a prevenção, 

sintomas, e tratamentos de doenças de causas ambientais. 

 

Desenvolvimento e Resultados Preliminares 

 

Como resultados esperados do projeto, espera-se a consolidação do mesmo, 



seguindo linhas orientadoras que constituem elementos de análise, reflexão e 

promoção de boas práticas pedagógicas em torno dos resultados dos alunos e, da 

sensibilização da comunidade para uma adequada relação com o meio, na redução 

de riscos para doenças advindas do ambiente. Como resultado parcial foi realizado 

um primeiro contato com moradores da comunidade em um mutirão de saúde em 

parceria com o Hospital Universitário da PUC-Campinas. Uma parte dos alunos 

permaneceu no local, realizando aferição de pressão arterial e glicemia, enquanto 

outra parte dos alunos saiu em busca de evidencias de riscos ambientais pelos 

arredores. Identificou-se acúmulo de lixo espalhado nas ruas e canteiros, bem como 

esgoto a céu aberto. Devido ao alto grau de violência e acesso restrito a pessoas 

estranhas no bairro dominado pelo tráfico de drogas definiu-se desenvolver o projeto 

dentro de uma creche, para segurança dos envolvidos. Após o contato com a 

direção e os demais funcionários da creche na cidade de Campinas –SP, foram 

levantadas as primeiras informações e opiniões para o diagnóstico situacional 

epidemiológico. Foram identificados como riscos ambientais para abordagem nas 

oficinas de trabalho e palestras os seguintes temas: escabiose, doenças diarreicas, 

leptospirose, dengue, hepatite A, e a importância da higienização das mãos para 

prevenção de doenças. Após a identificação dos focos às ações educativas foi 

elaborado um cronograma para a atividade, quinzenalmente às quintas-feiras no 

período da tarde, entre as catorze e dezessete horas, abordando os assuntos de 

forma lúdica para as crianças e expositiva para os adultos, com recursos próprios do 

PET, sem qualquer ônus para os sujeitos ou para a comunidade.  
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