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PROJETO: “AÇÃO DE SAÚDE” 
 

FEIRAS DE SAÚDE EM UBÁ – MG 

 

Projeto realizado pela Prefeitura de Ubá –MG, administração 2009-2012, em parceria 

com a Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

 

Coordenador Geral: Vereador Vinícius Samôr de Lacerda  

Coordenador externo: Acadêmico César Augusto Caneschi  

Professor responsável: Dr. João Batista Picinini Teixeira 
 

Resumo 

Este projeto atuará em bairros do município de Ubá, orientando a comunidade a respeito da prevenção 

de doenças e promoção da saúde, de modo a estimular os indivíduos a serem atuantes nesse processo. As 

Feiras de Saúde abordarão, de modo teórico e prático, temas sobre hábitos de vida saudáveis, uso 

adequado de fitoterápicos, terapias não-convencionais, uso e abuso de drogas e sexualidade, saúde bucal, 

além da prevenção e detecção de fatores de risco para doenças, como diabete, hipertensão arterial, 

síndrome metabólica e glaucoma. 

 

 

Objetivo 

 
Este projeto tem como objetivo aproximar da realidade dos indivíduos realizando verdadeiras 

campanhas de prevenção e diagnóstico precoce de doenças nos bairros em que eles se inserem. Além 

disso, visa orientar as comunidades sobre temas na área de saúde; estimular a participação do indivíduo 

no cuidado com a saúde, sobretudo a prevenção; verificar a presença de alguns fatores de risco para 

doenças consideradas problema de saúde pública, como glaucoma, aterosclerose, diabetes, obesidade e 

suas complicações. 

 

Metodologia 

 

As feiras serão realizadas em diversos bairros da cidade de Ubá, através da ação conjunta de 

estagiários do PROPLAMED e parceiros deste projeto. Esses locais serão previamente selecionados e 

as respectivas comunidades serão informadas sobre o evento, que atuará na prevenção de glaucoma, 
doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade, além de oferecer lazer para as crianças e lanche para os  
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participantes. A atuação do PROPLAMED será através de palestras informativas sobre diversos temas 

na área de saúde, com enfoque em prevenção de doenças, hábitos de vida saudáveis, uso adequado de 

fitoterápicos, terapias não-convencionais, uso e abuso de drogas, sexualidade e saúde bucal. Haverá 

oportunidades para tira-dúvidas, esclarecimentos e distribuição de panfletos para os participantes. Os 

estagiários, devidamente treinados, irão medir, nos indivíduos interessados, o índice glicêmico, 

calcularão o IMC e aferirão a pressão arterial sistêmica, cujos resultados poderão ser divulgados para a 

população geral através de projetos de pesquisa, desenvolvidos posteriormente, sobre os temas 

abordados. Além disso, tais resultados serão instantaneamente informados aos voluntários com a 

respectiva orientação sobre sua conduta no sentido de prevenir possíveis complicações para sua saúde e 
de procurar um atendimento médico em seu bairro. 
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PROJETO: “AÇÃO DE SAÚDE” 

 

I FEIRA DE SAÚDE EM UBÁ – MG 

 

Programação 

 

Data do evento: 16 de maio de 2010. 

Horário: Início: 08:30 hs 

      Término: 12:30 hs. 

Local: Bairro Pires da Luz em Ubá - MG. 

 

Abertura: 08:30 hs. 

Atividades: 

  Aferição de pressão arterial; 

 

  Avaliação do IMC; 

 

  Teste de glicemia; 

 

  Orientações para a prevenção de doenças; 

 

  Palestras educativas; 

 

  Distribuição de preservativos e panfletos educativos; 

 

  Orientações a respeito de plantas medicinais e fitoterápicos; 

 

  Orientações na clínica odontológica: 

 Aplicação de flúor, 

 Higiene bucal correta; 

 

** Todas as atividades serão realizadas concomitantemente pelos acadêmicos de 

diversos cursos da área de saúde da UFJF, englobando enfermagem, farmácia, 

fisioterapia, medicina e odontologia, sob a orientação do Professor Dr. JOAO BATISTA 

PICININI TEIXEIRA do departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências 

Biológicas da UFJF.  
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* Os trabalhos prestados pelos acadêmicos nesta feira é aberto à toda a população da 

cidade de Ubá e em especial aos moradores do bairro Pires da Luz, sendo desenvolvido 

em uma área aberta, segura, coberta e central, a fim de garantir segurança e fácil acesso 

dos moradores. 

 

Encerramento: 12:30 hs. 
 

 

ACADÊMICOS RESPONSÁVEIS 

Atividades: 

  Aferição de pressão arterial; 

  Acadêmicos/curso: 

 

  Avaliação do IMC; 

  Acadêmicos/curso: 

 

  Teste de glicemia; 

  Acadêmicos/curso:  

 

  Orientações para a prevenção de doenças; 

  Acadêmicos/curso:  

 

  Palestras educativas; 

  Acadêmicos/curso: 

 

  Distribuição de preservativos e panfletos educativos; 

  Acadêmicos/curso:  

 

  Orientações na clínica odontológica: 

 Aplicação de flúor, 

 Higiene bucal correta; 

  Acadêmicos/curso: 
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 Relatório 

 

 Para a realização desta feira de saúde contamos com o apoio e presença de 21 

acadêmicos de enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina e odontologia.  

 Viajamos para Ubá-MG no dia 16/05/2010 às 06:15 hs em um micro-ônibus 

alugado pela Prefeitura de Ubá. Após uma viagem tranqüila chagamos em nosso destino, 

bairro Pires da Luz, às 07:50 hs onde fomos recepcionados pelo vereador Vinícius 

Samor de forma simpática e animadora com um café da manhã.  

 Após o café toda a equipe auxiliou na estruturação do evento com a montagem de 

barracas, equipamentos, cartazes entre outras atividades. 

 Para a realização do evento foi possível contar com o apoio de moradores e 

associação do bairro juntamente com funcionários da Prefeitura. Todos estavam de 

prontidão para nos apoiar no que fosse necessário para garantir o sucesso desta ação de 

saúde considerada fundamental para a comunidade em questão. Foram realizados entre 

150 e 200 atendimentos em cada setor de trabalho. 

 Não ocorreu nenhum imprevisto, contamos ainda com a presença de autoridades 

municipais como o Prefeito Vadinho Baião, o Secretário e sub-secretário de Saúde 

durante toda a feira. 

 Ao final do evento toda a equipe de acadêmicos ajudou na desmontagem de 

equipamentos e barracas, tendo certeza de serviço bem feito em função da satisfação dos 

moradores e também dos governantes do Município.  

 Ao término das atividades tiramos fotos para registrar este momento marcante que 

estabelece o início de mais uma grande parceria promovida pelo PROPLAMED. 

Posteriormente nos dirigimos à uma escola municipal nas proximidades do Bairro onde 

tivemos um almoço super apetitoso preparado exclusivamente para nossa equipe. 

 Após a refeição recebemos os certificados emitidos pela Prefeitura e retornamos à 

cidade de Juiz de Fora. 

 O evento foi considerado um sucesso na cidade de Ubá. Segundo as autoridades 

municipais, esta é uma parceria que eles sempre buscaram e que é de fundamental 

importância para a cidade, moradores e também para nós, acadêmicos, uma vez que nos 

permite aplicar nossos conhecimentos adquiridos durante o período de graduação e para 

nós é muito gratificante retribuir à população esta grande oportunidade que temos de 

estudar em uma Instituição Federal.   

 

César Augusto Caneschi/Farmácia     


