
SAÚDE E EDUCAÇÃO: ATIVIDADES COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

Catieli de Morais Flores*1; Yuri Monteiro*1; Renata Gonçalves Maciel1;Tânia Alves 
Amador2 

1
Discentes do Curso de Farmácia UFRGS; Petiana(o)s do Grupo PET Conexões de Saberes da 

Farmácia-UFRGS (*Apresentadores). 

2
Professora da Faculdade de Farmácia; Tutora do Grupo PET Conexões de Saberes da Farmácia-

UFRGS. 

 

A ação de extensão trata da segunda etapa de um projeto que envolve o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Arroio dos Ratos/RS e o 
Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes da Farmácia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Para o desenvolvimento da atividade foram realizados 
dois encontros com a finalidade de apresentar as propostas que seriam desenvolvidas 
ao longo do projeto. Primeiramente, foram apresentadas, aos ACS, às questões 
envolvidas no uso racional de medicamentos. Após, confeccionou-se modelos de 
cartazes que auxiliam no esclarecimento do tema e, ao mesmo tempo, contribuirão 
para que os materiais produzidos possam servir de apoio nos contatos realizados com 
a comunidade. A dinâmica de trabalho consistiu na apresentação de três casos 
clínicos, a saber: hipertensão, diabetes e plantas medicinais. Após a leitura de textos 
de apoio, os ACS elaboraram um esboço de material a ser produzido com os quais o 
grupo trabalha. As etapas de execução do projeto, também, comprovaram a 
necessidade em se dar relevância ao estímulo de práticas de vida saudável, que foram 
trabalhadas junto aos materiais elaborados. Como resultado da ação, observou-se a 
relevância do papel da Universidade em compartilhar conhecimentos com populações 
e ou profissionais, observando as demandas sociais e dialogando com sujeitos 
envolvidos nos processos de melhoria da qualidade de vida e saúde de populações 
com menor acesso à informação e conhecimento. A confecção dos cartazes, com os 
temas propostos pelos ACS, eleva a estimados trabalhadores em serem protagonistas 
nas suas ações e dos participantes dos territórios por eles atendidos, visto que os ACS 
conhecem as melhores abordagens à comunidade. 

Descritores: Agentes de saúde; educação; saúde; material educativo. 


