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RESUMO

O presente trabalho apresenta as experiências durante o planejamento, organização
e execução da Feira de Saúde do Encontro de Turismo de Base Comunitária e
Economia Solidária (ETBECES), o evento faz parte do programa da Universidade do
Estado da Bahia/UNEB que abrange o Bairro do Cabula e áreas circunvizinhas, cuja
interação visa o fortalecimento e aproximação dessas comunidades através do
projeto macro intitulado “Turismo de Base Comunitária no Cabula”. Nesta
perspectiva o envolvimento da comunidade em parceria com a Universidade se
apresenta como uma alternativa para enfrentamento dos diversos problemas sociais
ali encontrados, tais como: questões culturais, econômicas, de saúde, de
diversidade, dentre outros. Desta forma, a oportunidade de fomentar iniciativas
cidadãs surge como um meio de engajar as instituições e empresas privadas
parceiras a exercerem sua missão social. A Feira de Saúde promove um ambiente
favorável para essa interação, entre comunidade local universidade e empresas
compartes através de prestação de serviços que permitem o conhecimento,
atendimento com o intuito de promover ações para qualidade de vida. Nas últimas
duas edições do ETBECES (2017 e 2018), participaram colaboradores importantes
na prestação de serviços diversos como: atendimento médico, oftalmológico,
fonoaudiólogo, fisioterápico, pilates, odontológico, saúde bucal, consulta do
programa Hiperdia e aferições de sinais vitais, atualização sobre anemias genética e
adquiridas na Bahia e doenças parasitarias em geral, doenças infectocontagiosas e
transmitidas pelo Aedes aegypti, orientação nutricional e alimentar, gastronomia no
desenvolvimento de novos produtos, aproveitamento integral dos alimentos, Plantas
Comestíveis não Convencionais (PANCS), gastronomia sustentável, cozinha solar,
compostagem, higienização na manipulação de alimentos, cuidados no
envelhecimento, saúde da mulher, uso racional de medicamentos, atualidade e
perspectivas para o SUS, Linguagem Brasileira de Sinais/LIBRAS, dentre outras
atividades e ações. Nessa atividade/Ações participam docentes, discentes e
servidores técnicos administrativos do Departamento Ciências da Vida e de outros
departamentos da UNEB assim como de outras Instituições como a Escola
Enfermagem e de Biomedicina da Bahiana, Centro Estadual de Educação
Profissional/CEEP EMPREENDEBAHIA, Universidade Federal da Bahia, Prefeitura
Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde/Zoonoes, Secretaria de Saúde
do Estado da Bahia. Entre as diversas modalidades de participação realizou-se
mesas redondas, palestras, exposições e apresentações, mini cursos, oficinas,
rodas de conversas, teatrinho de bonecos, ações educativas e recreativas. Uma
vertente não menos importante do projeto é o de entretenimento e lazer oferecendo
oficinas de Danças Circulares e Artesanato dentre outras atividades voltadas
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também para crianças e adolescentes. Sendo assim, a Feira propicia a difusão de
conhecimento, saúde e bem-estar social, reforçando o conceito fundamental
impetrado pela Organização Mundial de Saúde/OMS, “Saúde é o bem-estar físico,
mental e social”.
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