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Objetivos
Geral:
Promover ações de saúde à população de Vitória de Santo Antão construída por meio da
participação intersetorial da UFPE/CAV, Prefeitural Municipal e Comunidade local,
contemplando o estabelecimento de vínculos de co-responsabilidade e co-gestão pela
melhoria da qualidade de vida da população e da formação curricular do discente.
Específicos:
Dar continuidade ao projeto UFPE na praça: promovendo a saúde em Vitória de Santo
Antão; Planejar e executar ações educativas interdisciplinares voltadas para as
necessidades de saúde da população e adequadas ao contexto de formação curricular do
discente; Inserir os discentes de Nutrição, Educação Física, Ciências Biológicas e
Enfermagem em atividades práticas nos locais públicos, onde possam perceber os
diversos cenários do ambiente populacional, identificando-se como agentes de
promoção da saúde e da cidadania; Contribuir com a formação de recursos humanos nas
diferentes áreas de saúde, aptos à inserção reflexiva no mercado de trabalho;
Identificar atividades de pesquisa fomentando a relação ensino, pesquisa e extensão;
Elaborar instrumentos de acompanhamento e avaliação acerca do impacto das ações
desenvolvidas e benefícios à saúde da população assistida pelo projeto; Elaborar
instrumento de avaliação do desempenho dos responsáveis pelo desenvolvimento do
projeto; Desenvolver no discente a responsabilidade sanitária na integralidade do
cuidado à saúde da população; Desenvolver oficinas que enfocam temas relacionados
Educação Ambiental; Orientar a população local sobre a prevenção de acidentes
domiciliares que possa resultar em incapacidade física; Orientar a população quanto as
manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), básicas em casos de infarto agudo ou
paradas cardiorespiratórias (PCR; Promover ações cognitivas, psicomotoras e afetivas

com a comunidade sobre RCP, traumas, Emergências pediatricas básicas e emergências
clínicas básicas.
Resumo
A promoção da saúde envolve a participação dos diversos setores da sociedade, os quais
devem realizar parcerias na tentativa de buscar resoluções para os problemas da
comunidade. Nesse sentido, um dos eixos temáticos propostos a fim de intensificar um
modo mais proativo de operar a promoção da saúde diz respeito ao estilo de vida. No
campo da promoção da alimentação saudável as medidas de incentivo estão associadas a
informação e promoção de práticas educativas e motivação dos indivíduos para adoção
de práticas saudáveis. O projeto irá dar continuidade as atividades do grupo de
hipertensos e diabéticos e das atividades de Educação Ambiental semanalmente, e
retornar suas atividades na praça da Matriz mensalmente. Este projeto tem, portanto,
como objetivo promover ações de saúde à população de Vitória de Santo Antão com a
participação intersetorial da UFPE/CAV, Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão e
Comunidade local, contemplando o estabelecimento de vínculos de co-responsabilidade
e co-gestão pela melhoria da qualidade de vida da população e da formação curricular
discente.

