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Introdução
As novas diretrizes curriculares indicam que os

profissionais da área da saúde devem ter uma formação
geral, científica, ética, humanista, reflexiva e crítica
respondendo às demandas do SUS, que enfatiza que
produzir saúde implica na organização de processos de
trabalho que operem em diferentes planos de cuidado.
Tudo isso sem perder de vista o imperativo da
integralidade para uma ação sanitária efetiva.

Para desenvolver um projeto de extensão que envolva
a educação através do trabalho em saúde respondendo
às demandas do SUS e as diretrizes curriculares, deve-se

Característica e Dinâmica da Ação
ØA integração da academia com a comunidade ocorre através de oficinas
participativas que potencializam ações transformadoras na sociedade
confrontando a teoria com a prática, gerando um aprendizado mútuo e
com isto, surgindo novos questionamentos do real significado sobre o
ensino, pesquisa, extensão e serviço.
ØRealização de visitas domiciliares, com equipe multidisciplinar realizando
exames de saúde bucal e geral, com aferimento de pressão arterial e
índices de glicose, além de orientações diversas e encaminhamento para
atendimento na ESF quando identificada necessidade
ØComo exemplo temos a 1ª FEIRA DE SAÚDE, um evento aberto à
população, promovido por esta equipe interdisciplinar com o apoio da

propiciar um cenário novo para a formação de
profissionais da saúde envolvendo a prática de ações
interdisciplinares.

Conclusão
ØHouve a identificação de impactos negativos na saúde geral e bucal da população que comprometem a qualidade de vida desta comunidade;
ØO acadêmico atuou interdisciplinarmente valorizando o saber e o fazer articulados à vida das pessoas;
ØDevido a sua repercussão positiva a FEIRA DE SAÚDE deverá se firmar semestralmente como tradição no município.
ØAs ações foram direcionadas aos levantamento de dados, identificando os problemas com a participação dos atores sociais, confrontando
teoria e prática, oferecendo um real e diferente significado ao ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E SERVIÇO.

Escola Municipal de Ensino Fundamental “Petrolina Maria Alves dos
Santos”.
ØEnfoque na prevenção de doenças e na promoção de saúde geral e bucal,
discutindo temas relacionados ao binômio saúde-doença que esclareceram
as principais dúvidas e mitos da comunidade.
Ø Os acadêmicos, docentes e os profissionais das UBS de Xangri-Lá
realizaram um intercâmbio de informações e experiências sobre temas
interdisciplinares envolvendo todas as faixas etárias, através de diversos
materiais didáticos (cartazes, panfletos, folders, explanações, vídeos,
bonecos interativos, peças anatômicas normais e patológicas e brincadeiras
com o educador físico).


