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Resumo: As tecnologias educacionais podem ser utilizadas como ferramentas
de auxílio na promoção da saúde e prevenção de doenças. Quando aplicadas
na Atenção Básica (AB) podem potencializar a educação e orientação sobre os
cuidados para saúde, a partir da troca de informações e experiências cotidianas
entre usuários e profissionais. Objetiva-se descrever a construção da ferramenta
educacional Bingo da Saúde. Trata-se de um estudo metodológico de
construção de tecnologia educacional, elaborada pelos estudantes do Estágio
Supervisionado em Saúde Coletiva do curso de graduação em Enfermagem de
uma universidade pública da região do Cariri. Foi realizada a construção de um
Bingo da Saúde através de um álbum seriado com perguntas escritas sobre
saúde, e respostas por meio de figuras geradoras. O material foi confeccionado
em folha A4 sobre papel madeira, contendo 20 perguntas e respostas. As
cartelas foram elaboradas através de figuras geradoras com 15 possibilidades
de acertos cada. A tecnologia educacional foi construída com temas comuns na
AB, o qual seguiu os seguintes passos: o primeiro constou da análise de
assuntos relevantes a serem abordados na AB, mediante necessidades
identificadas nas consultas de enfermagem. Em seguida ocorreu a construção
das perguntas e respostas a serem utilizadas. No terceiro passo realizou-se o
levantamento das imagens que melhor expressassem às respostas. No quarto a
confecção do álbum seriado e das cartelas e por último aplicação da ferramenta
na AB junto aos pacientes em sala de espera. Nesta explicou-se a dinâmica do
bingo e foram entregues as cartelas e canetas aos participantes. A medida que
eram lidas as perguntas os usuários que soubessem as respostas respondiam,
e em seguida era apresentada a imagem correta e uma pequena explanação
sobre o assunto. Por fim, quem completasse uma linha horizontal ganhava um
prêmio simbólico. Conclui-se que, a ferramenta educacional Bingo da Saúde é
de baixo custo, fácil de construir e dinamizador do processo ensinoaprendizagem, uma vez que, fixa a atenção dos usuários e contribui para o
processo de educação em saúde nos serviços.
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