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Objetivo: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem acerca da
participação em um mutirão de catarata. Materiais e Métodos: Trata-se de um relato de
experiência de acadêmicos do 9° período de enfermagem que participaram de um mutirão
de cirurgia de catarata realizado no Bloco Cirúrgico de um Hospital de Montes Claros,
Norte de Minas Gerias, entre os dias 25 de novembro e dois de dezembro de 2018.
Resultados: A participação no mutirão de catarata possibilitou aos estudantes
relacionarem os conhecimentos teóricos angariados na formação acadêmica com as
habilidades práticas necessárias a uma cirurgia de catarata, ou seja, eles puderam
conhecer todos os procedimentos necessários, os diversos setores e profissionais
envolvidos, os instrumentos e medicamentos usados, bem como a importância de cada
etapa no processo. O mutirão, como extensão, permitiu, ademais, o estreitamento da
relação academia/comunidade em uma troca de conhecimentos recíprocos, sempre
salutar: os acadêmicos conheceram, in loco, os pacientes e o contexto social em que
estavam inseridos, suas angústias e sofrimentos; e a comunidade beneficiou-se do auxílio
dos estudantes, durante todo o processo cirúrgico. Conclusão: A participação no mutirão
de catarata permitiu aos acadêmicos o conhecimento de todas as etapas do processo
cirúrgico, desde a admissão do paciente ao hospital até a sua alta da Sala de
Recuperação Pós-Anestésica, sendo de muito valor o aprendizado auferido nesse grande
projeto, demonstrando a importância do trabalho, em conjunto com uma equipe
multidisciplinar, em que cada um tem sua parcela, e todos aspiram ao bem-estar do
paciente.
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