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A AULA PRÁTICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DURANTE
CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Fernanda Kelle Rodrigues Gregorio 1,Ygor Cleiton de Oliveira Sampaio 2,
Joseph Dimas de Oliveira 3, Maria de Fátima Vasquez 4
A vacinação é um método artificial usado para prevenção contra doenças
infectocontagiosas com o intuito de modificar perfis epidemiológicos. Apesar de
algumas doenças terem sido erradicadas no Brasil, no presente ano houve
reincidência de doenças como o sarampo, fortalecendo ainda mais a
necessidade da vacinação. Com isso, há um aumento da demanda de trabalho
nas Unidades Básicas de Saúde necessitando assim do apoio universitário,
que contribui com as atividades extensionistas possibilitando a atuação em
campo real que é de suma importância tanto para os acadêmicos como para a
sociedade, pois é nesse momento que a teoria é colocada em prática ao
mesmo tempo em que proporciona benefícios à população. Objetivou-se relatar
a experiência da atividade de aula prática em campo clínico na atenção
primária em saúde no dia D de vacinação contra sarampo e poliomielite. Tratase de um estudo descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido por
estudantes de Enfermagem vinculados ao Grupo de Pesquisa e Extensão de
Saúde da Criança e do Adolescente, da Universidade Regional do Cariri
realizado em três Unidades Básicas de Saúde no município de Juazeiro do
Norte, Ceará, no mês de setembro de 2018, sendo o público-alvo crianças de 1
a menos de 5 anos. Sabendo-se que durante as campanhas de vacinação,
mais precisamente no dia D as demandas aumentam, os profissionais se
organizam na divisão prévia de tarefas para facilitar o fluxo de trabalho. Os
acadêmicos encarregaram-se de realizar atividades como formar vínculos com
a criança por meio da comunicação terapêutica, brincadeira não-estruturada,
na tentativa de desmitificar a vacina como algo ruim, no preparo e
administração das vacinas e orientações aos pais ou responsáveis quanto aos
efeitos adversos que poderiam ocorrer assim como a importância da vacinação
para a prevenção de doenças. Conclui-se que quando o processo envolve
crianças, tais atividades acabam sendo ainda mais minuciosas, pois a eficácia
do procedimento depende da qualidade de vínculo formado entre o profissional
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e criança. É perceptível, portanto, a importância da atuação dos estudantes de
enfermagem em campanhas de vacinação, promovendo o desenvolvimento de
experiências e competências que não são proporcionadas na sala de aula para
tais, como ainda beneficiando a comunidade com o objeto de trabalho da
enfermagem com o cuidado embasado em evidências científicas.
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