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GRUPO PET ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA INFLUENZA A (H1N1)
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Influenza A é uma doença respiratória aguda, causada pelo vírus H1N1, transmitida de
pessoa a pessoa através do contato com secreções respiratórias de pessoas
infectadas. A Influenza A (H1N1) teve seus primeiros casos confirmados no México e
espalhou-se rapidamente pelo mundo. No Brasil, até o dia 22 de agosto de 2009, foram
notificados 30.854 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo que
5.206 foram confirmados para o novo vírus de Influenza A. Destes 557 evoluíram para
óbito. Ainda, as evidências científicas mostram uma maior taxa de agressão na população jovem, com
idade mediana de 27 anos. No estado do RS no mesmo período registrou-se 461 casos
confirmados e 98 óbitos (BRASIL, 2009). A cidade do Rio Grande por localizar-se em
uma região portuária e por ser uma cidade com uma comunidade universitária oriunda
de várias regiões do país investiu nas ações de promoção de saúde e prevenção ao
H1N1. A Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em
parceria com a Secretária Municipal de Saúde (SMS) e por intermédio do Programa de
Educação Tutorial - PET Enfermagem atuou de forma ativa nestas ações com o
objetivo de diminuir a propagação do vírus e evitar agravos à saúde da população em
decorrência dessa patologia. O grupo PET Enfermagem contou também com a
colaboração voluntária de acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem e,
após um processo de capacitação oferecido pelo setor de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal da Saúde, atuou em diversos cenários do município. Inicialmente
na “Tenda” da Prevenção, montada no Largo Dr. Pio (centro da cidade) e na Estação
Rodoviária. Posteriormente, com o reinício das atividades letivas, discentes e docentes
da Escola de Enfermagem foram às escolas da rede pública de ensino informar sobre a
Gripe A, esclarecer dúvidas e distribuir folhetos explicativos. Assim, foram oferecidas
informações à população sobre as medidas de prevenção, os modos de transmissão,
os sinais e sintomas e principalmente para alertar sobre a pandemia. Durante as ações
desenvolvidas foi possível perceber o interesse da população em receber
esclarecimentos, principalmente sobre como estavam sendo tratados os casos
suspeitos e de que maneira poderiam se prevenir. Nas escolas destaca-se a recepção
pelos alunos, que demonstraram conhecimento prévio acerca do assunto, devido às
informações repassadas pela mídia e pelo trabalho realizado por professores nas salas
de aula. Aproveitou-se a oportunidade para enfatizar medidas de higiene pessoal e a
importância da nutrição adequada para manter uma qualidade de vida saudável. O

mailto:cesar@ibest.com.br


VIII Mostra da Produção Universitária – 2009

XII Seminário de Extensão

¹ Mestre em enfermagem, docente da Escola de Enfermagem-FURG. enf.cesar@ibest.com.br
2 Doutora em Enfermagem, docente da Escola de Enfermagem-FURG
3Acadêmicas do 6° semestre da Escola de Enfermagem e bolsistas PET/ENF – FURG.
4 Acadêmica do 7° semestre da Escola de Enfermagem e bolsista PET/ENF – FURG.
5 Acadêmica do 4° semestre da Escola de Enfermagem e bolsista PET/ENF – FURG.

trabalho foi executado com êxito e se atingiu ao objetivo proposto de orientar a
população. Neste sentido, o PET Enfermagem atuou não somente na academia, mas
em conjunto com a comunidade do município de Rio Grande, cumprindo seu
compromisso social durante o período crítico da doença.
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