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Introdução: A teoria ambientalista foi fundamentada por Florence Nightingale durante a 

Guerra da Criméia em meados do séc. XIX, por meio desta teoria, a percursora da 

enfermagem observou que as condições do meio externo influenciam o desenvolvimento de 

um organismo, sendo capaz de auxiliar na prevenção de doenças, de suprimir ou contribuir 

com o processo de adoecimento, assim originou-se a Teoria Ambientalista [1]. Esta teoria é 

muito utilizada nos ambientes hospitalares, escolares e na atenção primária por profissionais 

da enfermagem empenhados em disseminar informações como meio de prevenção e 

promoção da saúde refletidos na população, e neste caso, abordar sobre os subtipos do vírus 

da gripe, H3N2 e H1N1, que sofreram mutações desde 2010 implicando na condição de saúde 

das pessoas [2]. Popularmente conhecida como gripe, a Influenza é uma virose aguda 

provocada pelos vírus Influenza dos tipos A, B e C, no entanto o tipo A (de subtipos H1N1 e 

H3N2) é mais predominante no Brasil. Esta infecção atinge a população com maior 

frequência nas mudanças climáticas [3]. A fácil circulação do vírus tem gerado uma epidemia 

de gripe sazonal entre abril e outubro, principalmente em regiões nas quais as condições 

climáticas são mais definidas como no sul e sudeste do Brasil, dentre os fatores relacionados a 

transmissão está o contato direto com objetos infectados, ambientes onde há aglomeração de 

pessoas como escolas, metrôs e ônibus e ambientes com pouca circulação de ar. Há 

aproximadamente 3 a 5 milhões de casos graves por ano e cerca de 250 a 500 mil mortes ao 

ano no mundo, especialmente em idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas [4]. 

Objetivos: Relatar a experiência de um grupo de acadêmicos de enfermagem utilizando a 

educação em saúde como forma de prevenção da gripe com um grupo de idosos do bairro da 

Sacramenta em Belém do Pará, através do Arco de Maguerez. Descrição da Experiência: 

Trata-se de um relato de experiência que descreve ação educativa realizada pelos discentes do 

curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Pará que fazem parte da 

Atividade Integradora e finalizam o componente curricular Enfermagem Comunitária I. A 

ação aconteceu com um grupo de idosas que se reúne semanalmente em uma Igreja no bairro 

da Sacramenta. O presente relato baseou-se nas cinco etapas da metodologia ativa do Arco de 

Maguerez: observação da realidade, levantamento de pontos-chave, teorização, hipótese de 

solução e retorno à realidade, na qual os discentes se locomoveram da UBS da Sacramenta em 

direção ao local da ação, onde o público-alvo estava em atividade com o líder religioso e, ao 

finalizar esta atividade, os mesmos posicionaram em círculo para participar da roda de 

conversa. Inicialmente os acadêmicos se posicionaram em frente ao círculo e se apresentaram, 

explicando como ocorreria a atividade, foram utilizados cartazes para expor o conteúdo sobre 

o Vírus da Influenza, sua forma de contágio, seus sinais e sintomas e o método de prevenção 

fazendo o uso, principalmente, de imunobiológicos e de condições adequadas de higiene por 

meio de uma linguagem acessível e de fácil entendimento. Após a exposição do conteúdo, os 

ouvintes puderam sanar suas dúvidas e em seguida, ocorreu uma demonstração teórica-prática 

de como higienizar corretamente as mãos com água e sabão ou álcool em gel, quando não 

houvesse disponibilidade da primeira opção. Por fim, foi entregue aos ouvintes um brinde que 
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consistia em uma garrafa do tipo squeeze e um pequeno frasco com álcool em gel. O brinde 

foi escolhido como forma de incentivar a prática da higienização das mãos e o não 

compartilhamento de objetos de uso pessoal, como garrafas de água, de maneira a prevenir a 

transmissão do vírus influenza. Após a ação foi feito um registro fotográfico dos ouvintes 

com os discentes e logo em seguida os alunos se despediram e retornaram a UBS da 

sacramenta. Resultados: Durante a roda de conversa, os 16 idosos ali presentes mostraram-se 

bastante atentos a todas as informações a eles transmitidas. Ao surgirem dúvidas, o grupo 

sinalizava com as mãos e questionava o que não haviam compreendido. Entretanto, eles 

também mostraram certa resistência quando a informação divergia de seus conhecimentos 

prévios. Todavia, foi possível observar que ao reforçarmos quanto à mudança de atitudes eles 

demonstraram interesse de corrigir os próprios hábitos para prevenir o contágio pelo vírus 

influenza. Durante a demonstração da higienização correta das mãos, a maioria mostrou 

interesse na atividade, foram participativos mas alguns ainda mantiveram resistência quanto à 

prática que, segundo eles, se limitava aos profissionais da saúde. Reforçamos que esta se 

aplicava a todos os indivíduos e que era importante ter o costume de higienizar as mãos. No 

fim das atividades foram entregues os brindes aos ouvintes, o qual os agradou. Conclusão: O 

objetivo foi alcançado, considerando que os participantes demonstraram interesse quanto ao 

assunto, se mostraram muito participativos durante as dinâmicas e mostraram receptividade 

para as orientações que eram dadas. Dessa forma, é notório que as práticas de monitoramento 

do ambiente desde o contexto de Florence interpretavam as condições ambientais e a maneira 

que estas influenciavam o processo saúde-doença do indivíduo tanto no ambiente domiciliar 

quanto no ambiente hospitalar. Sendo assim, torna-se necessário o reforço da importância das 

ações de Educação em Saúde tendo em vista o custo-benefício da prevenção, proporcionando 

uma melhor qualidade de vida para a população. Os profissionais da enfermagem têm a 

responsabilidade de proporcionar um ambiente saudável e seguro em todos os aspectos para 

seus clientes, de modo a auxilia-los em sua recuperação e na prevenção de reinfecções. Além 

da manutenção das necessidades fisiológicas e psicossociais. 
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