Relato de Práticas

Campo Bom: Capacitação em Imunizações na modalidade EAD
A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Bom desenvolveu curso de capacitação em
imunizações para trabalhadores da Atenção Básica na modalidade EAD, atendendo
necessidades identificadas em relação à qualificação dos profissionais, buscando atender
tanto as peculiaridades dos serviços, quanto dos trabalhadores, qualificando a atenção à
saúde da população. A experiência realizada no município de Campo Bom foi enviada à
Coordenação Estadual de Atenção Básica por meio do formulário Relato de práticas na
Atenção Básica - RS por Juliana Portilho, técnica de enfermagem, e foi desenvolvida em
conjunto com Enfermeiro(a) em equipes de Atenção Básica - EAB.

Fonte: arquivo enviado por Juliana Portilho
O objetivo do curso foi capacitar em sala de vacinas técnicos e enfermeiros da rede pública
de saúde de Campo Bom. O curso foi desenvolvido com parte teórica à distância em virtude
de necessidade de qualificação em sala de vacinas, mas também de manter as unidades com
profissionais disponíveis à atenção.
Foi elaborado um powerpoint com material didático, vídeos e conteúdo teórico para ser
acessado pelos profissionais. Esse material foi oferecido para estudos por 15 dias e após foi
realizado uma prova para validação dos conhecimentos adquiridos com média 7. Os
profissionais aprovados passam para as aulas práticas presenciais. O total de horas do curso

foram 40 horas. A atividade foi registrada através de formulário encaminhado ao NUMESC
de Campo Bom para certificação.

Organização de materiais e vídeos do curso.
Fonte: arquivo enviado por Juliana Portilho
Conforme Juliana, a equipe foi receptiva e aprovou a nova modalidade, otimizou o tempo de
curso, não houve redução da equipe em muitos dias e todo profissional capacitado
desempenhou bem suas funções em sala de vacinas. Refere, ainda, que “o maior desafio foi
ter a certeza que houve conhecimento adquirido, pois não há como monitorar a leitura e
visualização do material por parte da equipe organizadora do curso. Isso só depende do
interesse do profissional.”
O sucesso da experiência já está em sua 3ª turma de ensino em Sala de Vacinas EAD!

Confira abaixo o vídeo inaugural da Capacitação em Imunizações na modalidade EAD da
Secretaria Municipal de Saúde de Campo Bom.
https://youtu.be/H8uxlZJM6mE

Conheça outras experiências aqui:
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/relatos-de-praticas-na-atencao-basica-do-rs
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