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RESUMO

Introdução As campanhas de vacinação são uma forma de atrair o
público para a prevenção de muitas doenças. Por ser uma técnica muitas
vezes dolorosa, acaba gerando estresse aos pais, crianças e também aos
profissionais de saúde durante esse processo. Objetivo Avaliar o uso da
Intervenção Assistida por Animais (IAA) como estratégia para tornar o
processo de vacinação menos estressante para crianças, pais e
profissionais de saúde. Metodologia Estudo qualiquantitativo
longitudinal realizado através de um questionário pré estruturado, que
avaliou 53 pais e/ou responsáveis de crianças de 0 à 06 anos de idade e
02 profissionais de saúde que participaram de duas campanhas de
vacinação de uma UBS onde foi desenvolvida uma IAA com as crianças.
Resultados Dos 53 pais e/ou responsáveis que responderam ao
questionário, 13 relataram o uso da técnica como “ótima para distrair as
crianças durante o dia de vacinação”, destes, 75,20 % pontuaram o uso
da técnica como excelente, 21,07% como bom e 3,73 % como regular,
sem nenhuma pontuação como ruim ou péssimo. Corroborando com o
relato dos profissionais, que relatam que a presença do cão distrai as
crianças, diminuindo o estresse das crianças, pais e até mesmo dos
profissionais durante a vacinação. Conclusão A Intervenção Assistida por
Animais é bem aceita por pais, crianças e profissionais de saúde durante
as campanhas de vacinação, tornando o ambiente de vacinação mais
atrativo para as crianças, sendo um meio de distração eficaz para redução
de estresse das crianças que foram vacinadas, pais e cuidados que
acompanham as crianças e também profissionais de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Terapia Assistida com Animais, Vacina, SUS.
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