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Resumo:  
A educação ambiental tem sido um tema de grande importância em debates 
políticos e socais, em consequência do contexto ao qual vivemos, onde a 
poluição, o aquecimento global, o consumo desenfreado, e desprezo pelas 
pautas ambientais colocam em risco a certeza de um futuro melhor para as 
futuras gerações. Nesse contexto, os debates acerca dos problemas 
ambientais não devem ficar restritos apenas a grandes eventos, mas sim 
sensibilizar a população no desenvolvimento de práticas sustentáveis. Desse 
modo objetivou-se relatar a experiência dos integrantes da Liga Acadêmica de 
Saúde Ambiental e Promoção da Saúde (LISAPS) da Universidade Regional do 
Cariri, na elaboração e execução de uma ação de educação em saúde 
acercada temática educação ambiental. Trata-se de um estudo de relato de 
experiência do tipo descritivo, com abordagem qualitativa, realizada na cidade 
do Crato, CE, Brasil. O estudo foi realizado durante as atividades da 21ª 
Semana de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, no período de 
Maio de 2019.A ação ocorreu no período da manhã em uma praça pública do 
referido município, realizada por discentes da Liga Acadêmica de Ensino, 
Pesquisa e Extensão sobre Saúde Ambiental e Promoção da Saúde – LISAPS. 
Para tanto, utilizou-se de uma metodologia ativa em forma de televisão. O 
intuito foi abordar medidas de controle dos vetores, conhecer os principais 
sinais e sintomas de doenças associadas e compreender a relação existente 
entre meio ambiente e saúde de forma divertida. Diante dos resultados, 
percebeu-se que os participantes possuam alguns conhecimentos acerca de 
medidas voltadas para preservação do meio ambiente e controle de vetores. 
Ao decorrer da ação houve compartilhamento de situações que proporcionou 
troca de saber, dando assim significado a educação em saúde desenvolvida. 
Conclui-se a ação se tornou relevante, pois conseguiu sensibilizar os 
participantes presentes acerca de importância do desenvolvimento de práticas 
sustentáveis, garantindo a preservação e proteção do meio ambiente, 
favorecendo assim medidas de promoção da saúde.  
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