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Introdução 

• Programa interdisciplinar e interinstitucional, que 

envolve acadêmicos das diversas áreas da saúde. 



Introdução 

Farmácia 

Fisioterapia 

Medicina Enfermagem 

Odontologia 



Introdução 

Trabalho em equipe multidisciplinar apresenta-se como 

um dos grandes diferenciais deste projeto. 



Objetivo geral 

• Promoção e educação em saúde nas comunidades 

periféricas de maior vulnerabilidade social, na cidade 

de Juiz de Fora (MG) e em municípios vizinhos. 

 



Objetivos específicos 

•  Desenvolver atividades de promoção de saúde. 

 

• Criar noções de trabalho em equipe multidisciplinar ; 

 

• Despertar no aluno o interesse pela prática da pesquisa 

científica. 



Materiais e métodos 



2 bolsistas remunerados (PROEX/UFJF) - 18 voluntários  

Farmacêutico mestrando - Professor Doutor 



Atende em média 500 pessoas a cada realização 



Serviços clínicos, preventivos e palestras 









Evento itinerante e conta com o apoio de parceiros 



Resultados 

 As Feiras de Saúde permitem levar o 

atendimento primário à saúde à população mais 

necessitada por meio de acadêmicos da saúde. 

 

 Desenvolvimento de novas habilidades como o 

trabalho em equipe multiprofissional. 



Resultados 

 

 

 Expansão de conhecimentos em outros temas 

 além de sua própria especialidade. 



Conclusão 

Por meio deste trabalho os alunos possuem a 

oportunidade de realizar atividades em conjunto 

com diversos profissionais da saúde, garantindo 

uma melhor compreensão dos problemas da área 

e evidenciam que o trabalho em equipe 

multiprofissional proporciona maior eficiência no 

tratamento de uma doença. 
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