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OBJETIVO

Propõe-se relatar as experiências de

acadêmicos de enfermagem na participação

das ações da Extensão Saber Tuberculose.

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa

muito antiga, transmitida pelo ar e causada pela

bactéria Mycobacterium tuberculosis, tendo as

vias aéreas como principal via de transmissão,

apresentando-se sob as formas clínicas pulmonar

e extrapulmonar. O padrão para o diagnóstico da

TB é a baciloscopia e cultura com a identificação

da espécie.

INTRODUÇÃO

O projeto possibilitou aos acadêmicos de enfermagem

ampliarem o conhecimento com relação à Tuberculose, além

de contribuir atuando com a aprendizagem dos alunos,

garantindo de forma ativa a educação em saúde.

RESULTADOS
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A CONTRIBUIÇÃO DA EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO “SABER TUBERCULOSE: 

APRENDENDO E ENSINANDO A CUIDAR NA ESCOLA” NA FORMAÇÃO ACADÊMICA

DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo

relato de experiência.

Contato:

E-mail: natalia.moreira806@gmail.com

MÉTODOS

As ações foram realizadas por meio do

desenvolvimento de atividades educativas, de

Setembro à Dezembro de 2017, em escolas

públicas localizadas dentro da região

metropolitana da cidade do Recife-PE,

abrangendo estudantes do ensino médio e

professores das escolas públicas.

Para execução das ações utilizaram-se como ferramentas

metodológicas dinâmicas e gincanas do saber com entrega

de brinde para os participantes, com intuito de instigar a

atenção e dinamizar o processo de aprendizado a fim de

passar informações sobre a tuberculose, seus sintomas e

tratamento. Ao final dessa vivência foi notável o quão

importante e produtivo foram estas trocas de experiência

entre os acadêmicos de enfermagem e os estudantes de

ensino médio.

CONCLUSÃO
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