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Introdução: O saneamento básico (SB) é o controle de todas as condições do meio físico do 

homem, que prejudicam ou podem prejudicar o bem-estar físico, mental e social [1]. No 

Brasil, o SB é um direito garantido pela Constituição e definido pela Lei 11.445/2007, a qual 

estabelece suas diretrizes nacionais, como conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e drenagem urbana, manejos de 

resíduos sólidos e de águas pluviais [2]. O déficit de saneamento básico pode ser encontrado 

em diversas localidades, dentre eles a comunidade Bom Jesus, localizado no município de 

Belém-PA, na foz do Igarapé Mata Fome. Seu processo de habitação iniciou-se na década de 

1980, momento em que ocorria o crescimento urbano desordenado do município de Belém. O 

Igarapé ganhou esse nome por conta da grande atividade de pesca que acontecia no local, e a 

diversidade de árvores frutíferas, onde muitas famílias tiravam o seu sustento e o seu alimento 

[3]. Associado as precárias condições sanitárias tem-se uma constante exposição a diversas 

doenças, tais como: doenças de transmissão fecal-oral, por vetores, doenças parasitarias, por 

protozoários , entre outras. Com base na teoria ambientalista de Florence Nightingale, a qual 

sugere que aspectos fundamentais relacionados a condições sanitárias e de moradias, tais 

como: ar limpo, água potável, drenagem eficiente, salubridade, iluminação adequada, dentre 

outros fatores, são considerados vitais para a manutenção da saúde do indivíduo [4]. Frente a 

isto, o enfermeiro deve identificar a incidência de tais doenças relacionadas às questões 

socioeconômicas, culturais e ambientais, atuando como educador em saúde, para fim 

promover medidas profiláticas com objetivo de proporcional a tal população uma melhor 

qualidade de vida. Objetivos: Relatar uma experiência vivenciada pelos acadêmicos de 

Enfermagem sobre a importância da atuação do enfermeiro na saúde familiar frente às 

condições sanitárias e o risco de doenças na comunidade Bom Jesus Descrição da 

Experiência: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência realizada pelos acadêmicos de 

enfermagem do terceiro e quarto semestre de enfermagem de uma Instituição de Ensino 

Superior, localizada na cidade de Belém-Pará. A atividade foi realizada em uma comunidade, 

localizado em um bairro da periferia da cidade de Belém, do Pará, no dia 24 e 29 de outubro 

de 2019. A atividade foi realizada em três momentos: I- Avaliação diagnóstica da 

comunidade; II- Ação educativa na comunidade com os moradores e III- Game educativo. O 

primeiro momento foi desenvolvido com intuito de ser conhecer as principais necessidades da 

população no local. Fomos recebidos pelo líder da comunidade e a diretora de uma escola 

onde foi desenvolvida a ação educativa. Foram pautados sobre as dificuldades que eles 

possuem sobre o déficit de saneamento básico e o aumento de doenças na população. No 

segundo momento os acadêmicos de enfermagem se reuniram com a comunidade por meio de 

uma roda de conversa. Buscou-se abordar sobre o saneamento básico e as formas básicas de 

profilaxia como o uso do hipoclorito de sódio e o filtro de água, também foi citado hábitos de 

higiene que podem ser executados diariamente e que previnem diversas doenças. O grupo 

decidiu utilizar a roda de conversa para que houvesse uma participação mais abrangente das 

pessoas que estavam no local. No início houve dificuldade em relação a participação deles, 
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mas logo após alguns minutos de conversa obtivemos uma participação ativa. Após a roda de 

conversa realizou-se a terceira etapa a partir da realização de um game educativo como 

método de avaliação por meio da utilização de placas contendo “SIM” e “NÃO” sobre água 

potável, coleta de lixo, esgoto e as doenças mais comuns como a diarreia, amebíase e 

leptospirose. A cada resposta os acadêmicos de enfermagem explicavam sobre as temáticas. 

Resultados: A partir do encontro com a comunidade verificou-se que a população do local 

apresenta vários obstáculos quanto as condições sanitárias como a presença de água com 

odor, coloração escura, prurido na pele e presença de diarreia. Foi possível realizar 

orientações aos moradores quanto as formas de se prevenir das doenças, como o uso do 

hipoclorito de sódio na água, higienização adequada dos alimentos e das mãos, e foi 

incentivado a busca pelo posto de saúde. Foi alcançado grande aceitação dos moradores, que 

o tempo todo participaram, relatando as suas experiências diárias. O levantamento teórico 

sobre tais condições e a experiência vivenciada em uma comunidade foi gratificante para o 

grupo onde o conteúdo discutido na ação pode ter boas influências na vida das pessoas que 

moram na comunidade, além disso, permitiu um conhecimento enriquecedor fortalecendo 

quanto pessoas e futuros profissionais da área da saúde. Conclusão: A equipe pode ver a 

realidade vivida por aquelas pessoas e o quanto prejudica a vida delas a falta do saneamento 

básico. A ação educativa permitiu refletir sobre a importância do enfermeiro no processo de 

educação em saúde, pois através de ensinamento e orientações profiláticas os moradores 

podem ter uma melhor qualidade de vida. A falta de saneamento básico tem forte impacto na 

qualidade de vida dos moradores, constantes alagamentos, a insatisfação por parte deles e o 

surgimento de doenças. Sendo assim, cabe ao profissional de saúde promover atividades 

educativas que permitam uma melhora nas condições de saúde da população. 
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