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 Ações em Saúde Coletiva na Praça do Rosário - 03/10/18

Palestras sobre doação de sangue para os
cursos dos ETIM’s e Técnico.

Integração  ENFERMAGEM- COMUNIDADE

No ano de 2017, a Etec recebeu um convite do CAIS- Centro de Atenção Integral à Saúde, para 

promover capacitações aos profissionais da Enfermagem. A proposta surgiu pelo fato dos técnicos em 

Enfermagem da Instituição- CAIS estarem desatualizados quanto a alguns temas, como, por exemplo, banho 

de leito e curativos. Embora um pouco resistentes, no início, os professores aceitaram o desafio de 

supervisionar os alunos de estágio para que atendessem a esta demanda da comunidade e preparassem 

mini- cursos de teoria seguida de prática para tais profissionais que vieram até a Etec para a reciclagem, feita 

de acordo com o PTD dos docentes e o Plano de Curso. Tal experiência rendeu a troca de conhecimentos 

entre os discentes, docentes e profissionais atuantes na área e possibilitou que o aluno saísse da condição de 

aprendiz e se colocasse no papel daquele que se coloca a serviço da comunidade a partir do conhecimento 

que obteve no Curso Técnico em Enfermagem. 

No ano de 2018, houve a procura da comunidade pelos estudantes do Curso Técnico em 

Enfermagem para que promovessem palestras na rede municipal de educação e no CAIS sobre o Outubro 

Rosa, além da participação na semana SIPAT da COMASA- Companhia de Águas de Santa Rita, eventos em 

clubes, como a Estação Saúde e participação em ações de Saúde Coletiva, como atendimentos em praças e 

locais movimentados da cidade. 

Participação na campanha de
Doação de Sangue 

Resultado da campanha 
de Doação de Sangue
divulgado no jornal

Participação na semana SIPAT da COMASA



Outubro Rosa - CAIS-SR -  Núcleo de Álcool e Drogas Feminino dia 17/10/18

IV Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente 09/11/18

Ações Coletivas - Hábitos SaudáveisEstágio - Saúde da Criança - Creche Assumpta Missiato - 13/11/18

Palestra no Tiro de Guerra sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis

 ESTAÇÃO SAÚDE

Os alunos do 2º Módulo de Enfermagem do 2º Semestre de 2018 participaram do 

evento “Estação Saúde”, promovido pela AASR- Associação Atlética Santarritense, Clube 

Tradicional de nosso município. Orientados pelos professores, os estudantes aferiram 

pressão arterial, observaram o peso, a altura e condições de saúde dos participantes do 

evento. 

Mais uma vez, a Enfermagem estabelece parceria com a comunidade, estando 

integrada ao dia a dia da cidade e a seus eventos. 



 Aproveitamos o boletim especial de Enfermagem para deixar registrada a reforma feita pela 
Centro Paula Souza no Laboratório e sala de aula além da troca do telhado no bloco de 
Enfermagem. Foram instaladas pias, armários, ventiladores, trocado o forro, o piso, transformada 
a «copinha» em uma simulação de posto de saúde, foi construído um depósito, as lâmpadas 
fluorescentes foram substituídas por lâmpadas de led, luzes de emergências também foram 
instaladas. O curso recebeu um novo esqueleto humano, em breve deverá receber também mais 
bonecos. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

