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Resumo 

 

Introdução 

Entre as metas da Atenção Primária à Saúde enfocamos a redução das 

iniqüidades em saúde, de modo que os segmentos sociais mais vulneráveis, não 

permaneçam sistematicamente em desvantagem em relação ao seu acesso aos serviços 

de saúde e ao alcances de um bom nível de saúde (OLIVEIRA, 2007). 

Na reorganização da Atenção Primária à Saúde, evidenciou-se uma distância 

existente entre o que era ministrado no ensino superior de saúde e as necessidades de 

saúde da população. 

Os profissionais formados não apresentam perfil adequado para responder a 

complexidades dos cuidados em saúde, os quais extrapolam a capacidade de apenas 

diagnosticar, além da ausência de relação entre a formação clínica e as necessidades de 

saúde da população e a fragmentação dos conteúdos, com pouca ênfase no trabalho 

interdisciplinar (CASTRO et al., 2010, FERREIRA et al., 20010). 

A finalidade é fazer com que o aluno saia das delimitações de sua instituição, 

expanda e enriqueça a sua visão sobre a realidade sociopolítica local. Assim, o 

acadêmico já inicia sua relação de contato com a sociedade e amadurece o pensamento 

científico e social sobre o seu futuro profissional desempenhado dentro de um processo 

educativo que tem como prioridade o valor da prestação de serviços à comunidade 

(CASTRO et al., 2010, FERREIRA et al., 20010, OLIVEIRA, 2007). 



O desenvolvimento do trabalho em equipe multidisciplinar apresenta-se como 

um dos grandes diferenciais deste projeto, uma vez que permite uma relação próxima 

com as diversas profissões da saúde.  

O desenvolvimento de ações de promoção e educação em saúde são atividades 

essenciais na formação profissional almejado às novas demandas, com visão 

integralizada do processo saúde – doença, direcionado ao desenvolvimento de um 

sistema de saúde universal, justo e integral (CASTRO et al., 2010). 

No intuito de ampliar os laços entre os acadêmicos da área da saúde e a 

comunidade, e estabelecer uma interação precoce do aluno com atividades de atenção à 

saúde comunitária, são realizadas as Feiras de Saúde (CYRINO, TORALLES-

PEREIRA, 2004). 

O projeto das Feiras de Saúde é um programa interdisciplinar e 

interinstitucional, envolvendo acadêmicos das diversas áreas da saúde, que tem como 

objetivo geral a promoção de experiências e vivências com promoção e educação em 

saúde nas comunidades periféricas e de maior vulnerabilidade social da cidade de Juiz 

de Fora (MG) e municípios vizinhos.  

Possui como objetivos específicos o desenvolvimento de atividades de promoção 

de saúde, noções de trabalho em equipe multidisciplinar e despertar, no aluno, o 

interesse pela prática da pesquisa científica. 

Material e Metodologia 

As Feiras de Saúde são realizadas com uma equipe composta de 12 bolsistas 

remunerados (PROEX/UFJF) e 18 voluntários que totalizam 30 alunos da área de saúde 

e um Farmacêutico mestrando sob orientação do Professor Dr. João Batista Picinini 

Teixeira. 

O evento atende em média 500 pessoas a cada realização, os quais podem obter 

serviços clínicos, preventivos e palestras oferecidas, sendo todas as atividades 

enquadradas na atenção primária à saúde de forma gratuita.  

Trata-se de evento itinerante contando com o apoio de parceiros que garantem o 

fornecimento de material para a realização de todas as atividades. 



As Feiras de Saúde são realizadas em comunidades carentes ou em locais de 

grande fluxo de pessoas, praças públicas, escolas e igrejas entre outras localidades 

previamente estabelecidas de forma que atenda o maior número de indivíduos. 

Aos alunos do curso de Medicina responsabilizam-se pelos serviços de medição 

da pressão arterial e exames de acuidade visual. Os futuros fisioterapeutas garantem a 

avaliação do índice de massa corporal (IMC), medição de cintura pélvica e orientações a 

respeito de atividades físicas e posturais. Aos de Odontologia orientações quanto à 

escovação, higiene dos dentes e gengivas além de promover a conscientização a respeito 

do câncer de boca e distribuição de quites contendo escova e creme dental a todos os 

participantes.  

As palestras versam sobre contraceptivos e hipertensão arterial, câncer de pele e 

mama, doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo e alcoolismo, planejamento 

familiar, orientação sobre o uso correto de medicamentos e utilização de plantas 

medicinais sob a responsabilidade de alunos do curso de Enfermagem, Farmácia e 

Medicina. São oferecidos ainda exames de glicemia capilar realizados pelos acadêmicos 

de Farmácia e Enfermagem. 

Resultados e Discussão 

Com a pratica desse evento o aluno depara com problemas e questionamentos 

inusitados que permitem a aplicação e consolidação de seu conhecimento além de 

garantir ampliação de sua bagagem científica e profissional que está sendo adquirida 

durante o período da graduação.  

Trata-se de uma Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), a qual estimula 

no aluno a capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de ouvir e aceitar 

outras opiniões, mesmo contrárias às suas, e induz o aluno a assumir um papel ativo e 

responsável por seu aprendizado.  

A metodologia da ABP objetiva, ainda, conscientizar o aluno do que ele sabe e 

do que precisa aprender e o motiva a buscar as informações relevantes (CYRINO, 

TORALLES-PEREIRA, 2004; FERREIRA et al., 2010). 

Através da realização das Feiras de Saúde a comunidade tem a oportunidade de 

receber orientações e esclarecimento a respeito de problemas de saúde que a aflige além 



de tomar conhecimento de medidas de prevenção de doenças (câncer de pele, 

verminoses, hipertensão, diabetes entre outras).  

Concomitantemente às atividades oferecidas pelos acadêmicos, evidenciam a 

necessidade e importância do trabalho multidisciplinar e em equipe com um único 

objetivo, prevenção e orientação da população a respeito de problemas de saúde. 

Os alunos realizam a coleta de dados fornecidos pelas pessoas que receberam 

atendimento, como os referentes à pressão arterial e glicemia capilar. 

No evento realizado na cidade de Ubá- MG evidenciou grande número de 

indivíduos que apresentaram valores elevados da concentração de glicose sanguínea e 

de pressão arterial (PA).  

Foram atendidas 134 pessoas sendo 40,29% do sexo masculino e 59,71% do 

sexo feminino, destes 64,92% relataram histórico familiar de hipertensão arterial 

sistêmica; no entanto, 32,83% (40,9% homens e 59% mulheres) apresentaram valores 

de PA acima de 140 x 90 mmHg, sendo que apenas 23,88% dos pacientes tinham 

acompanhamento médico (Gráfico I). 

 

Gráfico I: Valores referentes à aferição da Pressão Arterial Sistêmica 

Com relação à concentração de glicose sanguínea, entre os pacientes que 

relataram estar em jejum de no mínimo de 8 horas, 4,44% apresentaram índices de 

glicemia acima de 200mg/dl os quais desconheciam tal situação e qual atitude a ser 

tomada futuramente. 

Assim sendo, percebe-se a necessidade de acesso à saúde para o diagnóstico, 

tratamento e até mesmo orientação por parte dos profissionais de saúde para o 

esclarecimento de dúvidas e prevenção de doenças. 



Conclusão 

Pelo exposto foi desenvolvida uma atividade que busca o trabalho 

multidisciplinar e a aproximação dos acadêmicos da área da saúde com a comunidade 

através da realização das Feiras de Saúde. 

Pelos resultados relatados percebe-se a carência de informações básicas de saúde 

das comunidades atendidas, a presença de inúmeros casos de doentes não tratados e a 

necessidade de uma maior atenção às comunidades mais necessitadas com o 

fornecimento de informações que visem à prevenção e tratamento de doenças crônicas e 

fatais que poderiam ser evitadas, garantindo qualidade de vida, queda do índice de 

transmissão de doenças como doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo a 

mortalidade. 

As feiras de saúde permitem levar o atendimento primário à saúde à população 

mais necessitada por meio de acadêmicos de diversos cursos de graduação da área de 

saúde que buscam o aprimoramento de seus conhecimentos, o desenvolvimento de 

novas habilidades, além da oportunidade de expandir seus conhecimentos em outros 

temas além de sua especialidade. 

Referências 

CASTRO, E. C.; GONÇALVES, M. R.; NOGUEIRA, M.; PANIZ, G.. FEIRAS DE 

SAÚDE: PROMOÇÃO DE SAÚDE À POPULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA 

EXTRAMUROS - UFCSPA / BRASIL. Disponível em: 

<http://hosting.udlap.mx/sitios/unionlat.extension/memorias2009/trabajos/practicas_inte

grales/feiras_de_saude_promocao_de_saude_a_populacao_e_formacao_academica_extr

amuros_ufcspa_brasil.pdf>. Acesso em 31 março, 2010. 

CYRINO, E. G. TORALLES-PEREIRA, M. L. Trabalhando com estratégias de ensino-

aprendizado por descoberta na área da saúde: a problematização e a aprendizagem 

baseada em problemas. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 780-

788, 2004. 

FERREIRA, M. L. S.; MOURA, J. F. L.; SILVA, E. S.; ROCHA, R. F.; OLIVARES, 

A. I. O.; HAYD, R. L. N. Feira de Saúde do Curso de Medicina da UFRR: Uma 

Aproximação com a Comunidade. REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 

MÉDICA, v. 34, n. 2, p. 310 – 314, 2010. 

OLIVEIRA, M. M. C. Presença e extensão dos atributos da atenção primária à saúde 

entre os serviços de atenção primária em Porto Alegre : uma análise agregada. 

Dissertação de mestrado, 2007. In: 

http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000631287&loc=2008&l=0d26049eb

f30d8eb. 

http://hosting.udlap.mx/sitios/unionlat.extension/memorias2009/trabajos/practicas_integrales/feiras_de_saude_promocao_de_saude_a_populacao_e_formacao_academica_extramuros_ufcspa_brasil.pdf
http://hosting.udlap.mx/sitios/unionlat.extension/memorias2009/trabajos/practicas_integrales/feiras_de_saude_promocao_de_saude_a_populacao_e_formacao_academica_extramuros_ufcspa_brasil.pdf
http://hosting.udlap.mx/sitios/unionlat.extension/memorias2009/trabajos/practicas_integrales/feiras_de_saude_promocao_de_saude_a_populacao_e_formacao_academica_extramuros_ufcspa_brasil.pdf

