PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES: SUA VIDA VALE MUITO.
Algarves CN
Núcleo de Promoção à Saúde, Área da Saúde do Grupo Marista. Imaculada
Conceição, 1155. +55 41 3271-1134. E-mail: milanogueira10@hotmail.com.
Faz-se necessário assumir o desenvolvimento de novas práticas na saúde
pública, como acolhimento, vínculo humanizado e educação em saúde, a fim
de garantir a equidade, a acessibilidade e a integralidade da assistência.
Rodrigues et al (2009), afirma a importância da realização de atividades de
educação em salas de espera, para reduzir a ansiedade, angustia, revolta,
tensão e comentários negativos em torno do atendimento dos serviços
públicos de saúde, relacionados ao tempo de espera. Diante do exposto, é
por meio da educação em saúde, que o Núcleo de Promoção à Saúde, da
Área da Saúde do Grupo Marista, desenvolve atividades que extrapolam o
cuidado, proporcionando acolhimento efetivo e um atendimento humanizado
aos usuários do Ambulatório do Hospital Universitário Cajuru. As atividades
realizadas possuem o objetivo de estimular o pensar reflexivo nos usuários
do Ambulatório, propondo ações que levem o indivíduo a sua autonomia e
emancipação enquanto sujeito histórico e social, capaz de propor e opinar
nas decisões de saúde para cuidar de si, de sua família e da coletividade.
As ações de educação em saúde são realizadas nas salas de espera do
Ambulatório, onde os usuários são abordados de forma lúdica, com
orientações sobre segurança no trânsito e sensibilizados quanto a
importância do trânsito solidário. Tendo início em Setembro de 2014, as
oficinas de educação em saúde têm o alcance médio de 2.400 usuários/ mês.
Conclui-se que o estimulo a ações de educação em saúde são de extrema
importância, pois além de levar informações à população em vulnerabilidade
social, trazendo uma maior conscientização sobre os riscos de acidentes de
trânsito, propiciam um atendimento acolhedor e humanizado nos serviços de
saúde.
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