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A Iª Feira de Saúde do Guará foi um evento no semestre 2009/1 e aberto
à população, promovido pelo Projeto PET-Saúde da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e a Secretaria Municipal Saúde de Xangri-Lá em
conjunto a Escola Municipal de Ensino Fundamental  Petronilha Maria
Alves dos Santos. O evento aconteceu no primeiro sábado de julho na
quadra da escola, local de bastante circulação de pessoas, das 8h às
17h, onde foram montadas barracas temáticas. O foco da Feira de Saúde
do Guará foi lidar com a prevenção de doenças e com a promoção da
saúde pela discussão de temas do binômio saúde -  doença e
esclarecimentos das pr incipais dúvidas e mitos da população.
Graduandos em Medicina, Medicina Veterinária, Enfermagem,
Odontologia e Farmácia, previamente capacitados por docentes e
profissionais da rede pública de saúde do município realizaram
intercâmbio de informações e experiências sobre temas cuidadosamente
definidos e que compreenderam todas as faixas etárias, fazendo uso de
diversas formas de material didático (cartazes, panfletos, folders,
explanações, vídeos, bonecos interativos, peças anatômicas normais e
patológicas e brincadeiras). Para tal, contou-se com apoio E.M.E.F.
Petronilha; Clube de Mães do Bairro Guará; Clube de Mães do Bairro
Centro; Clube de Mães do Bairro Atlântida; Farmácia Medical; Alunos da
Escola Petronilha; E.E.E.M. de Xangri-Lá; Prefeitura Municipal de
Xangri-Lá; Vigilância Sanitária; Secretaria de Educação de Xangri-Lá;
Secretaria de Saúde de Xangri-Lá. A Feira de Saúde de Guará conseguiu
levar conhecimento acadêmico à população, conheceu com mais afinco a
realidade da mesma e obter dados estatísticos sobre os temas tratados.
Como exposto ao longo do texto, a Feira de Saúde foi um evento de
ampla importância na cidade e deverá, a cada semestre, se firmar como
tradição em Xangri-Lá devido a sua grande variedade de temas
abordados e do material vasto e diferenciado distribuído para os
visitantes, que têm a oportunidade de tirar dúvidas, trocar experiências e
renovar conceitos conjuntamente com os acadêmicos. Estes, por sua vez,
se vêem inseridos na comunidade, notando a importância da realização
de experiências inovadoras como a Feira que contribui para a melhoria do
ensino, fortalecimento do aprendizado na realidade e mudança com foco
a atenção básica em saúde para a prevenção e qualidade de vida
conforme os novos dogmas da educação em saúde.


