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Introdução: A saúde é um bem assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal brasileira 

a todo e qualquer cidadão, sendo, portanto, um direito inalienável do ser humano. Nessas 

circunstâncias, percebe-se a importância do desenvolvimento de ações educativas em saúde 

para as comunidades, haja vista que, nesse âmbito da saúde, a educação é um instrumento que 

possibilita impacto significativo nos modos de vida dos indivíduos e da coletividade [1]. No 

âmbito da referida educação em saúde com enfoque em prevenção, vale ressaltar que a 

mudança de alguns hábitos de vida, tais como a diminuição da ingestão de sal, o aumento na 

prática de exercícios físicos e a cessação do tabagismo, apontam para uma redução dos riscos 

de acometimento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), doença com alto índice de 

incidência na população e relacionada a aproximadamente 50% das mortes ocasionadas por 

doenças cardiovasculares [2]. Assim, é essencial difundir a saúde por meio da educação como 

facilitadora do acesso ao conhecimento, já que é uma troca mútua entre os que difundem a 

informação e os que recebem a mesma, gerando maior satisfação devido ao cumprimento do 

papel social [3]. Objetivos: O presente estudo, inserido no campo do Ensino em Saúde, tem 

como propósito reconhecer a educação em saúde como ferramenta transformadora da 

realidade social. Descrição da Experiência: O Projeto Ipixuna foi criado por acadêmicos de 

medicina do primeiro e do segundo semestre da Universidade do Estado do Pará (UEPA), os 

quais são filiados à Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina – 

Brasil (IFMSA Brazil). A IFMSA Brazil, por intermédio do comitê UEPA, é responsável por 

idealizar e realizar o projeto, que foi dividido em quatro entradas, cada uma destas ocorrendo 

aos sábados e uma vez por mês, a partir do mês de agosto. O lugar onde as ações são 

realizadas é um sítio na rua Ipixuna, na Baía do Sol, que é uma vila localizada em Mosqueiro, 

na Região Metropolitana de Belém. Quanto ao deslocamento, o grupo de voluntários e a 

coordenação utiliza carro ou ônibus, dependendo do número pessoas em cada entrada, o qual 

varia entre 5 a 18 participantes, excluindo-se os coordenadores do evento. Na primeira 

entrada, que ocorreu no dia 24 de agosto de 2019, foi abordado o uso de álcool e drogas, 

principalmente entre a população jovem. Os voluntários foram instruídos a formarem grupos 

para a aplicação de um questionário, o qual possuía questionamentos sobre hábitos tabagistas 

e a ingestão de bebidas alcoólicas, a fim de avaliar o conhecimento dos indivíduos presentes e 

de verificar a história de cada um em relação ao tema. Após esse momento, os acadêmicos 

realizaram uma palestra para esclarecer as dúvidas e ampliar o conhecimento dos pesquisados. 

Na segunda entrada, realizada no dia 21 de setembro de 2019, o projeto foi direcionado à 

saúde da mulher. Além da aplicação de dois questionários, que serviriam pra medir o 

conhecimento adquirido antes e após as palestras, houve a disponibilização de serviços de 

estética. Os temas escolhidos para a explanação foram o aleitamento materno, o câncer do 

colo de útero e o câncer de mama; direcionou-se, principalmente, à instrução da maneira 

correta de amamentar e a medidas de prevenção e de identificação precoce dos cânceres. Na 

terceira entrada, que aconteceu no dia 19 de outubro de 2019, abordou-se a hipertensão e a 

diabetes, mediante a realização do “Hiperdia”. Tal como nas outras entradas, ocorreu a 
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aplicação de um questionário antes e após as palestras, bem como a execução da triagem, a 

qual era composta pela aferição da pressão arterial, da glicemia e das medidas 

antropométricas. Sucessivamente a essas etapas, os indivíduos pesquisados eram direcionados 

à consulta com um médico presente no local do projeto. Por fim, no dia 23 de novembro, será 

realizada a última entrada do Projeto Ipixuna, onde será abordado o tema “Abuso Sexual 

Infantil” e os métodos utilizados para repassar o conhecimento serão semelhantes ao 

supracitados, sendo realizadas dinâmicas com as crianças, no intuito de assegurar uma 

abordagem cuidadosa do tema. Em relação aos responsáveis destas, os voluntários darão 

instruções de como proteger e identificar tais atos de violência. Resultados: Destacou-se a 

relevância da promoção de educação em saúde, devido a sua capacidade de proporcionar 

maior entendimento acerca de assuntos ímpares para a garantia do pleno bem-estar 

biopsicossocial. O aprendizado proporcionado à população será relevante para a manutenção 

de boas condições de saúde e do reconhecimento precoce de doenças, garantindo, assim, a 

preservação da qualidade de vida e ficando evidente o engajamento social, além da promoção 

do conhecimento por meio de educação realizada de forma lúdica. Conclusão: O Projeto 

Ipixuna permitiu ratificar a importância da educação em saúde como um eficiente instrumento 

na busca por melhorias na qualidade de vida da população. O modo como se deu a atividade, 

onde os temas foram abordados de maneiras distintas de acordo com suas respectivas 

particularidades, reflete o quanto é crucial um entendimento holístico das questões de saúde 

da comunidade. Dessa forma, fica evidente que essa ação conseguiu ter um impacto positivo 

tanto na realidade dos moradores da Baía do Sol, quanto na formação dos acadêmicos 

envolvidos, principalmente no que tange à humanização e à melhora da relação médico-

paciente. 
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