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Introdução: O projeto de extensão universitária: A Escola como espaço de Educação
em Saúde foi criado com o intuito de dar aos alunos uma vivência real da educação em
saúde, preparando-o, desde o início do curso de Enfermagem, para conhecer a
realidade e aplicar o que aprende fora da sala de aula.
Em parceria com o Hospital Unimed, o Unileste através da graduação em Enfermagem
participa periodicamente do curso de apoio à gestante. Esta extensão proporciona aos
alunos contato direto com as gestantes e sua família, além do conhecimento e
exposição de temas relacionados de forma real e interativa.
 Objetivo: Descrever as ações do projeto de extensão da enfermagem Educação em
Saúde em parceria com o Hospital Unimed no curso de apoio à gestação Metodologia:
Trata-se de um relato de experiência, de cunho descritivo, sobre as ações realizadas no
curso de apoio à gestação em conjunto com projeto de extensão “A escola como
espaço de Educação em Saúde”, bem como a organização dos temas e preparação dos
materiais e conteúdos. Utilizou-se o método de rotação por estações para o processo de
aprendizado e diálogo entre discentes, gestantes e familiares. Resultados: O Curso de
apoio à gestação é promovido pelo Hospital Unimed há mais de cinco anos e tem
como objetivo realizar ações de educação em saúde e práticas saudáveis. O projeto de
Extensão: “A escola como espaço de Educação em Saúde” tem como objetivo
promover saúde através de ações educativas baseadas em evidências, em escolas e
dispositivos comunitários – Unidades de Saúde, Creches, Hospitais, Praças. As ações
do curso de apoio a gestação começaram com a divisão das duplas e temas, sendo eles:
amamentação, mitos e verdades sobre a gravidez, cuidados com o recém-nascido e
higiene do bebê. O público-alvo foram gestantes e familiares, além de profissionais de
saúde. Os temas foram expostos utilizando a metodologia rotação por estações, no qual
em cada estação ocorria o diálogo sobre um tema, produzia-se conhecimento e trocas
de experiências com as gestantes e seus parceiros. Participar da ação, além de
contribuir para o conhecimento acadêmico, por meio da aplicação da teoria na prática,
permitiu às gestantes um momento de aprender. Conclusão: A experiência da extensão
trouxe benefícios para os alunos como a prática autônoma de estudos, habilidades para
falar em público e utilização de diferentes ferramentas de Educação em Saúde,
necessárias para confecção das praticas de promoção da Saúde.
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