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RESUMO

Introdução: O desenvolvimento das práticas de educação em saúde
direcionadas para homens e mulheres em situação de vulnerabilidade,
são importantes ferramentas para promoção em saúde, principalmente no
combate a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e outras
comorbidades que mais acometem este público, levando em consideração
a realidade socioeconômica e cultural de cada indivíduo. Diante disso,
torna-se necessário a implementação de atividades educativas para
orientar sobre a importância do autocuidado. Objetivo: Relatar a
experiência de acadêmicos e proﬁssionais em uma ação para promoção
do cuidado voltado adultos em um estaleiro portuário no bairro do Jaraguá
na cidade de Maceió-AL. Descrição da Experiência: A ação foi realizada
no estaleiro SIMPETI no mês de outubro de 2019, a partir de uma
explanação sobre autocuidado na prevenção de doenças crônica e IST’s.
No primeiro momento houve a implementação do setting terapêutico
como forma de aproximação e interação entre os envolvidos, logo após foi
realizada uma roda de conversa com conteúdo expositivo orientando
sobre a importância do autoexame das mamas, como também das
principais IST’s por uma enfermeira. No segundo momento, houve a
realização de testagem rápida para HIV/Síﬁlis/Hepatite virais para o
público alvo, bem como, aferição de Pressão Arterial (PA), teste de
glicemia de capilar e encaminhamento para mamograﬁa destinado as
mulheres presentes conforme faixa etária. Os resultados dos testes
rápidos eram encaminhados para uma psicóloga que estava no local, em
que a mesma o chamava individualmente cada indivíduo e os orientavam
de acordo com o resultado. E para ﬁnalizar esse momento foi ofertado um
coﬀee break. Impactos da Experiência :
Observou-se durante a
realização da ação, o déﬁcit de conhecimentos acerca das patologias
abordadas e os métodos preventivos, bem como a escassez de
informações relacionadas aos testes rápidos. Outrossim, percebeu-se a
interação e participação do público durante toda ação contribuindo para
resolução dos questionamentos e dúvidas. Reflexões finais: Ressalta-se
a importância do desenvolvimento das práticas de educação direcionadas
aos adultos, proporcionando assim o incentivo a adesão do autocuidado
através do protagonismo e autonomia desse público em relação a sua
saúde, com o intuito da diminuição da exposição a situação de risco.
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