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A Feira de Saúde é um projeto de extensão realizado em parceria entre a UFCSPA e o Rotary Club Porto 

Alegre Leste. Nesse projeto, os acadêmicos da biomedicina, farmácia e medicina, juntamente com os professores 

realizam uma ação social em escolas públicas da zona norte de Porto Alegre/RS, os quais oferecem atendimento à 

população, formando bancas para melhor atender a comunidade. O curso de Biomedicina atua em três bancas: 

“Tipagem Sanguínea com Incentivo à Doação de Sangue”, “Testes de Triagem de Glicemia e Colesterolemia” e 

recentemente, em um projeto piloto de “Triagem de Anemias”. A Feira de Saúde visa promover a integração entre 

acadêmicos e a comunidade, desenvolvendo ações educativas em saúde em diferentes escolas públicas. A banca da 

“Tipagem Sanguínea” tem como objetivo esclarecer dúvidas referentes à doação de sangue e conscientizar a 

população da importância da doação de sangue voluntária, estimulando-os, através da divulgação de informações 

sobre o ato de doar.  Deste modo, esta banca desempenha um papel fundamental em levar ao conhecimento da 

população as informações referentes à doação de sangue, expressadas de forma dinâmica que reflitam na 

conscientização do público-alvo. Já a banca de “Testes de Triagem de Glicemia e Colesterolemia” tem como 

objetivo principal realizar a triagem de glicose e colesterol e à partir dos resultados esclarecer e conscientizar a 

população sobre a relação entre os níveis de glicose e colesterol com doenças e/ou problemas como diabetes, 

dislipidemias e obesidade. Diabetes e as dislipidemias são doenças crônicas que podem ser controladas, mas podem 

estar acompanhadas de outras doenças como hipertensão, por exemplo. Logo essas doenças são um problema de 

saúde pública sendo de grande relevância essas ações de saúde à população. Feira de Saúde é de suma importância 

tanto para a comunidade quanto para os acadêmicos, pois promove ações de saúde, esclarecendo dúvidas e 

orientações em saúde, além de gerar uma grande integração com a comunidade e entre os próprios acadêmicos 

através do trabalho em equipe.  
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