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Resumo: A Feira de Saúde é um programa de extensão promovido pela UFCSPA em 
parceria com o Rotary Clube Porto Alegre Leste e realiza ações em escolas públicas da 
cidade. Desde 2004, o Curso de Biomedicina atua neste programa através do projeto 
“Tipagem sanguínea e incentivo à doação de sangue” e “Testes de triagem de glicemia e 
colesterolemia”. Estas duas atividades têm como objetivo a promoção e educação em 
saúde em escolas públicas: a banca de Tipagem Sanguínea tem como principal objetivo 
a divulgação de informações sobre o processo de doação de sangue, buscando ressaltar a 
importância deste ato e a banca de Testes de Triagem de Glicemia e Colesterolemia tem 
como com objetivo principal esclarecer e conscientizar a comunidade sobre a relação 
entre os altos níveis de glicose e colesterol com alguns problemas/doenças como 
dislipidemias, obesidade e diabetes melito. Estas atividades são realizadas mensalmente 
e geram uma demanda de aproximadamente 700 atendimentos ao ano. A experiência 
destas ações tem demonstrado uma grande importância para acadêmicos e para a 
comunidade.  Para os alunos, este projeto permite a aplicação do conhecimento obtido 
na Universidade fora da sala de aula, a integração de alunos de diferentes séries e 
cursos, o desenvolvimento de habilidades e o trabalho em equipe. Percebe-se também 
que os alunos participantes destas atividades demonstram um caráter mais humano, o 
que reflete até mesmo nas áreas mais específicas do curso, permitindo uma visão mais 
abrangente da saúde. 
 Para a comunidade, estas ações permitem a promoção e educação em saúde: 
orientações, informações e esclarecimentos sobre saúde são proporcionados, assim 
como acesso a recursos como testes de triagem. Nota-se também o retorno da 
comunidade, a qual tenta expressar o quanto a ação desenvolvida é importante para 
todos, pois possibilita a aquisição de conhecimento e principalmente um cuidado maior 
com a saúde. 
 
 


