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RESUMO:  

O presente estudo aponta a temática Educação em Saúde, com enfoque nas Campanhas de 

Educação em Saúde nacionais realizadas no Ensino Técnico. O tema da pesquisa envolve as 

campanhas: Setembro Amarelo e Outubro Rosa, aplicados como metodologias ativas na 

organização do ensino dos alunos de Técnico de Enfermagem de uma Faculdade privada na 

cidade de Campo Largo/PR.  O estudo busca responder a problemática: “De que modo as 

Campanhas nacionais em Saúde podem auxiliar na formação dos futuros técnicos em 

Enfermagem ao serem usadas como metodologia ativa pelo professor na organização do 

ensino?”, tendo por objetivo “Validar o uso de Campanhas nacionais em Saúde como 

metodologia ativa possível para uso do professor na organização do ensino do Técnico em 

Enfermagem”. Por meio da literatura nacional buscou-se evidenciar o uso das Campanhas 

como metodologia na organização do ensino, comparada à prática em sala de aula, pelos 

relatos de experiência do professor. Os relatos de experiência foram realizados após a 

aplicação de duas intervenções: A primeira foi a campanha Setembro Amarelo, aplicada em 3 

turmas de 4º período do Técnico em Enfermagem, na disciplina de: “Assistência de 

Enfermagem em Saúde Mental”, os alunos foram divididos em grupos, e realizaram com 

orientação da professora um plano de ação visando à prevenção ao suicídio em espaços 

internos e externos a instituição de ensino. A segunda foi a campanha Outubro Rosa, aplicada 

em uma turma de 1º período do Técnico em Enfermagem, na disciplina de: “Anatomia e 

Fisiologia Humana”, onde os alunos com orientação da professora propuseram ações para 

divulgar informações sobre a campanha nos espaços internos da instituição de ensino, visando 

a prevenção do câncer-de-mama. Por meio da literatura e relatos de experiência, foi possível 

observar que as Campanhas de Educação em Saúde agem em três frentes: motivação para 

participação ativa do aluno na Atenção básica em saúde; integração entre as turmas da 

Faculdade e a comunidade local; para o professor como um processo efetivo de integração, 

comunicação e consolidação do ensino-aprendizagem. Concluiu-se, portanto, que o uso de 

Campanhas de Educação em Saúde podem ser adotadas como metodologia ativa, em que o 

aluno protagoniza a organização, e o professor enquanto mediador, possibilita a viabilização 

da relação ensino-comunidade, avaliando a sua prática educativa e desenvolvendo-se. 
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