Dispositivo Avental Pediátrico
Desenvolvido no serviço público, onde buscou-se um aparato que
propiciasse maior segurança e estabilidade aos bebês examinados, com a
possibilidade de limpeza após cada atendimento. Na Unidade de Saúde da
Família Silas Sallen da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, as equipes
médica, de enfermagem e de saúde bucal, por meio de ações
interdisciplinares, desenvolviam consultas de puericultura em forma de
rodízio. Nessas consultas me deparei com o aumento na demanda ao
atendimento do bebê no sistema joelho a joelho, onde a mãe e o profissional
ficam sentados de frente formando a mesa exame, e o bebê fica com a
cabeça voltada para o profissional.

(fig 1 – dra com mae e crianca)

Embasado neste sistema de atendimento, desenvolvi um dispositivo
alternativo em formato de avental. Livre de contenção, portátil, lúdico e de
fácil manejo e deslocamento. A mãe e o operador o acomodam no sistema
joelho-joelho possibilitando uma maior observação da ação do profissional
no manuseio ao bebê, o qual mantém contato visual com a mãe e o
operador. Proporcionando conforto e segurança enquanto examinado e
ampliando o vínculo profissional/paciente. Este foi também meu projeto no
TCC na Especialização em Saúde da Família.
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(fig 2 mae e criança) (fig 3 crianca)

Premiado em primeiro lugar dos trabalhos apresentados por profissionais
no III Encontro Sul Brasileiro de Saúde Bucal realizado em Curitiba no ano de
2013, o instrumento tem sido utilizado atualmente. Através da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), foi validado, testado e avaliado para
verificar se cumpre com suas funções.

(fig 4 - certificado)
O Painel apresentado no 22 CIOPG faz referência a pesquisa que foi
possível através do Mestrado Interdisciplinar em Ciências da Saúde da UEPG,
onde foi realizado um ensaio clínico testando o dispositivo Avental Pediátrico
frente ao Macri e o Sistema Joelho a Joelho. Onde pôde-se observar, entre
outros resultados, uma diminuição do nível de ansiedade das mães que
utilizaram do Avental Pediátrico em comparação ao Sistema joelho joelho, e
boa aceitação por parte dos pacientes.
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(fig 5 - Validação)
Por ser portátil, livre de contenção, fácil manejo e deslocamento pode ser
usado por diversos profissionais no atendimento a bebês na faixa etária de 0
a 36 meses. Seu uso pode ser empregado em ambientes externos como as
visitas domiciliares no serviço público, em ações de Promoção de Saúde e
em atendimentos a comunidades de difícil acesso. Trata-se de um
equipamento tecnológico de baixo custo propiciando saúde para todos.

(fig 5 e 6 avental verde flores vermelhas)
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