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Segundo Oliveira (2007) Atenção Primária a Saúde (APS) foi definida como “... 

essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, cientificamente 

comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente acessíveis a 

indivíduos e famílias na comunidade (...) e a um custo que tanto a comunidade 

como o país possam arcar”. 

É parte integral do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o 

enfoque principal do desenvolvimento social e econômico global da 

comunidade (ABRAHÃO, 2007; BRASIL, 2007) 

Com o estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil a partir da 

Lei Orgânica da Saúde, lei 8.080 de 1990, e a implantação da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) como modelo de reorganização da APS, evidenciou-se 

a distância entre o que era ensinado na formação acadêmica de profissionais 

da saúde e as necessidades de saúde da população.  

Os profissionais formados, em diversos momentos, não estavam preparados 

para enfrentar a complexidade dos cuidados em saúde, que vão além da 

capacidade de apenas diagnosticar (ABRAHÃO, 2007; BRASIL, 2007; 

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

Entre as metas da APS podemos destacar: redução das iniqüidades em saúde, 

de modo que as classes sociais mais vulneráveis, não permaneçam 

sistematicamente em desvantagem em relação ao seu acesso aos serviços de 

saúde e ao alcance de um bom atendimento na saúde (ABRAHÃO, 2007; 

BRASIL, 2007; OLIVEIRA, 2007). 

Desta forma, a universidade tem se voltado cada vez mais ao desenvolvimento 

de atividades de extensão, como parte da orientação pedagógica dos cursos, 

merecendo destaque a área da saúde.  

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

expanda e enriqueça 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 num processo 

educativo que tem como prioridade a importância da prestação de serviços à 

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

Foi assim que o PROPLAMED – TNC /UFJF implantou o Projeto de extensão 

intitulado APS- Feiras de Saúde.  



As “Feiras de Saúde” correspondem a uma das atividades de extensão já 

consolidadas ao longo de anos, auxiliando a integração academia/comunidade, 

já nos primeiros anos do curso de graduação.  

O trabalho é executado por uma equipe multidisciplinar, sendo um dos grandes 

diferenciais, permitindo uma maior proximidade entre diversas áreas da saúde, 

colocando-os em situações e problemas, em que a capacidade de interação de 

conhecimentos facilita a complementação da equipe como um todo sendo 

fundamental para o sucesso do ensino e das tarefas (CASTRO et al, 2010). 

O projeto é interdisciplinar e interinstitucional, envolvendo acadêmicos da 

Medicina, Farmácia-Bioquímica, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, 

Ciências Biológicas e áreas afins, como objetivo geral de promover 

experiências e vivências fundamentado na educação em saúde em 

comunidades periféricas e de maior vulnerabilidade social.  

Além de permitir o desenvolvimento dessas atividades contribui para o trabalho 

em equipe multidisciplinar (equipes de saúde) e despertar, no aluno, o 

interesse pela prática da pesquisa científica. 

A população alvo é informada e sensibilizada quanto à melhoria da qualidade 

de vida a partir da prevenção, orientando para a mudança de hábitos de vida e 

das vantagens do diagnosticando precoce de doenças como: diabetes, 

hipertensão, DST, desnutrição, e melhoria da qualidade de vida com a 

educação ambiental em saúde.  

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

estabelecendo interação precoce com atividades futuras em saúde comunitária, 

são realizadas as Feiras de Saúde (CYRINO, TORALLES-PEREIRA, 2004). 

A Feira é uma atividade voluntária dos alunos que participam do PROPLAMED 

TNC/UJFJ e conta com atendimento em média de 200 pessoas a cada 

realização.  

Além dos serviços preventivos e das palestras. O evento oferece à população 

amplo atendimento, de caráter tanto clínico e preventivo, de forma gratuita, os. 

Serviços de aferição de pressão arterial e exames de acuidade visual, 

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

respeito de atividades físicas e posturais; 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. 

Palestras sobre 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.  



O acadêmico 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 a 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 (CYRINO, 

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

As Feiras de Saúde permitem levar o atendimento primário à saúde à 

população através dos acadêmicos, sob-orientação de professores. 

Os acadêmicos dos de diversos cursos de graduação da área de saúde 

buscam o aprimoramentos de seus conhecimentos, o desenvolvimento de 

novas habilidades, além da oportunidade de expandir seus conhecimentos em 

outros temas além de sua especialidade 
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