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Objetivo Geral: Estimular e apoiar discentes do Centro Acadêmico de Vitória de Santo
Antão, para o desenvolvimento de ações de educação em saúde em áreas descobertas
do território de uma Unidade de Saúde da Família, após realização de cadastramento e
análise da situação sóciodemográfica, ambiental e epidemiológica.
Objetivos Específicos:
• Desenvolver nos acadêmicos da graduação a capacidade de planejamento,
organização, execução e avaliação das atividades educativas e de seus resultados;
• Programar e avaliar as atividades educativas com a participação da equipe da saúde
família;
• Promover a integração de docentes, discentes, profissionais e comunidade nas
atividades de extensão exercitando a prática de trabalhos em equipe;
• Proporcionar bases para construção de espaços de discussão, estudo e pesquisa sobre
a saúde e seus determinantes sociais e seu impacto sobre a qualidade de vida das
pessoas;
• Desenvolver atividades educativas com estratégias lúdicas contemplando conteúdos
identificados no diagnóstico situacional da comunidade, utilizando recursos da própria
comunidade, tendo em vista à promoção da saúde e de ambientes saudáveis;
•Identificar os problemas de saúde mais frequentes na comunidade através da utilização
de instrumento próprio (Ficha e-SUS), disponibilizado pela unidade de saúde;
• Proporcionar uma visão crítica e reflexiva nos discentes participantes do projeto sobre
a realidade da comunidade alvo
Resumo: Trata-se de um projeto interprofissional, isto é, com a participação de alunos
dos cursos de Enfermagem, Ciências Biológicas e Nutrição, cuja proposta é colaborar
com a ESF do Cajueiro em Vitória de Santo Antão, no cadastramento de áreas não
cobertas pela Estratégia Saúde da Família do bairro. Espera-se com esta atividade
identificar condições de vida e de saúde, onde os alunos após um planejamento
juntamente com a equipe saúde da família, possam desenvolver ações de educação em

saúde na comunidade alvo. O projeto também será uma oportunidade de identificar
comunitários residentes nestas áreas descobertas que possuem necessidades que
precisam ser priorizadas e que a equipe por desconhecê-las, não consegue atendê-las.
Para o desenvolvimento do projeto haverá o cadastramento de famílias das áreas
descobertas utilizando a ficha eSUS AB, com o acréscimo de algumas variáveis que
melhor traçarão o perfil daquela comunidade. As ações de educação em saúde a serem
realizadas pautar-se-ão na metodologia problematizadora, utilizando estratégias
pedagógicas baseadas em atividades lúdicas (jogos, teatro, literatura de cordel,
filmes...) de acordo com cada faixa etária, com vistas a manter o interesse daquela
população nos temas de saúde abordados.

