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OBJETIVO

O objetivo deste estudo é relatar a experiência de uma

ação sobre tuberculose em uma escola de Natal/RN com

ênfase no processo de definição da doença.

O Programa Saúde na Escola se dá pela integração entre

Unidade de Saúde e instituições de ensino com o intuito de

oferecer a integralidade da assistência às crianças e

adolescentes, por meio da prevenção de riscos e agravos e

da promoção da saúde. Nesse contexto, a tuberculose é

considerada um importante agravo à saúde pública e assim

optou-se por desenvolver ações de promoção à saúde que

envolvam esta temática.

INTRODUÇÃO

A ação buscou desenvolver e transmitir conhecimentos às crianças

enfatizando aspectos importantes sobre “O que é a Tuberculose”,

buscou-se também reforçar o vínculo com as crianças, para valorizar o

saber e a prática diária, sendo assim um momento de suma

importância aos envolvidos.

Palavras-chaves: Educação em Saúde, Serviços de Saúde Escolar,

Tuberculose

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação iniciou-se com apresentação do grupo presente e

do cronograma do dia. A partir daí a ação foi dividida em

quatro etapas. Na primeira, foi realizada uma palestra

expositiva e dialogada sobre o que é a tuberculose, na

segunda etapa, foi realizada a dinâmica da “forca” com as

crianças. Na terceira, foi realizada a dinâmica do balde, na

qual em fila, cada aluno tinha a missão de tentar acertar

uma bola de papel no balde que estava com o colega da

frente. Na quarta etapa, foi feita a dinâmica do balão, que

aconteceu em grupo, e as crianças revisaram a temática

abordada na ação, por meio de perguntas e respostas

contidas em balões. Ao final, foi relembrado tudo o que

tinha acontecido no início da manhã e finalizado com

agradecimentos e despedidas. Conforme relatado, é

possível ressaltar a validade da iniciativa em trabalhar

com a promoção à saúde nesse espaço. Ao todo, foram

atingidas 26 crianças da escola em questão, deixando-as

cientes da relevância da doença no contexto em que

estão inseridas.
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ATIVIDADE EDUCATIVA SOBRE TUBERCULOSE REALIZADA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE NATAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

METODOLOGIA

O presente trabalho refere-se a uma atividade

desenvolvida durante o projeto de extensão intitulado:

“Tuberculose: educar para juntos controlar”. Trata-se de um

relato de experiência de uma ação desenvolvida no mês de

maio de 2018 por membros do Grupo de Pesquisa em

Tuberculose da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte. Ação desenvolvida com 26 alunos, com idade média

de 12 anos, matriculados em uma escola da rede pública

municipal. A ação foi dividida em quatro etapas.
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