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Introdução: Devido aos avanços nos cuidados à saúde e incrementos na qualidade de vida, o 

aumento da expectativa de vida no Brasil deu mais espaço para a incidência de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), caracterizadas por condições pouco modificáveis e 

que perduram por um longo tempo, acarretando, dessa forma, diversas consequências para a 

vida do paciente. Além disso, elas são responsáveis por cerca de 70% das mortes em todo 

mundo, sendo as principais: a dislipidemia, a hipertensão arterial, o diabetes e o câncer.[1] É 

válido ressaltar que tal grupo de doenças é influenciado por um grupo de fatores de risco que 

podem ser modificáveis ou não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis incluem, 

principalmente, idade e herança genética (familiares de primeiro grau com a comorbidade em 

questão). Já os fatores de risco modificáveis dependem de componentes extrínsecos, os quais 

podem ser moldados pelo estilo de vida do paciente. Já os fatores de risco modificáveis, tem-

se questões relacionadas à dieta, ao sedentarismo, ao etilismo e ao tabagismo.[1,2] Ademais, 

cerca de 45% da população brasileira refere ser portador de alguma doença crônica, sendo 

destacada o diabetes e a hipertensão principalmente no âmbito da Atenção Básica. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, essa prevalência gera um custo de 7 trilhões ao sistema de 

saúde em países em desenvolvimento.[2] Nas DCNT’s, tem-se também o câncer de pele, o 

qual é a neoplasia mais comum em todo o mundo, atingindo um caráter epidêmico. Pode-se 

classificá-lo em câncer de pele melanoma (CPM) e não melanoma (CPNM), sendo este 

correspondente a 90% dos cânceres de pele. Além disso, tem-se que a exposição aos Raios 

Ultravioleta (RUV) é o principal fator de risco para o desenvolvimento de CPNM. Assim, 

percebe-se a necessidade de estratégias de prevenção que possam atuar nos fatores de risco 

modificáveis e que sejam capazes de atenuar os impactos sociais das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis.[3] Nesse contexto, destacam-se as ações de extensão promovidas tanto por 

profissionais da área da saúde quanto por acadêmicos e que tem o intuito de melhorar a 

qualidade de vida da população e gerar uma maior conscientização acerca de tais doenças. 

Assim, este relato se justifica pela necessidade de impulsionar o estado de saúde da 

comunidade local. Objetivos: Descrever a experiência de acadêmicos de medicina na ação de 

extensão Feira de Saúde na Igreja Adventista acerca da prevenção de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis com destaque para Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes e Câncer de Pele 

Não Melanoma. Descrição da Experiência: A ação foi realizada por acadêmicos de medicina 

da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e do Centro Universitário do Pará (CESUPA) que 

são filiados à Liga Acadêmica de Cardiologia (LAC) na Igreja Adventista do Sétimo Dia do 

bairro do Marco. A ação ocorreu voltada principalmente para indivíduos de classe média que 

frequentavam a igreja, sendo as pessoas convocadas para a ação como uma forma de 

promover a saúde na comunidade. Cada indivíduo recebia uma ficha que era preenchida nas 

estações com informações do paciente, podendo ser referentes a dados pessoais (nome, sexo, 

idade, estado civil), a informações do estado de saúde (comorbidades, medicamentos 
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utilizados) e a dados coletados na própria ação (Pressão Arterial e Glicemia). A extensão foi 

dividida em três estações. Na primeira, os membros da Liga ministravam uma palestra em 

formato de debate acerca dos benefícios da luz solar e da proteção contra a exposição 

exacerbada aos Raios Ultravioleta. Na segunda estação, era realizada a aferição da pressão 

arterial e, além disso, havia a oportunidade de identificar os fatores de risco presentes em cada 

paciente e orientar sobre como atenuar e prevenir a ocorrência de doenças cardiovasculares de 

uma maneira geral. Já na última estação, havia a verificação da glicemia capilar juntamente 

com o repasse de informações para evitar o desenvolvimento do Diabetes Mellitus tipo 2. 

Resultados: No que tange à realização de palestras, sabe-se que elas constituem um papel 

fundamental na formação de um acadêmico. As exposições foram realizadas, em média, para 

80 pessoas, o que auxiliou no desenvolvimento de habilidades profissionais essenciais, tais 

como didática e oratória. Além disso, realizar uma discussão temática tanto no ambiente 

acadêmico quanto no meio informal é importante para sedimentar o conteúdo abordado, 

gerando benefícios para o paciente ouvinte e para o palestrante. Outrossim, a repetição de 

procedimentos práticos (aferição de PA e glicemia) tem como consequência o 

aperfeiçoamento da técnica. É possível inferir que a estimulação precoce dessas habilidades 

em acadêmicos de medicina possibilita a redução da ocorrência de possíveis erros futuros, os 

quais poderiam ter consequências para a vida dos pacientes. Logo, a realização dessas 

atividades também tem como função o refinamento de técnicas rotineiramente comuns a 

futuros médicos. A ação proporcionou a aferição de PA e de glicemia em 70 e 83 pessoas, 

respectivamente, proporcionando, assim, a consolidação do conhecimento teórico e melhora 

da técnica utilizada. Tem-se, além disso, o reforço da relação do profissional médico com o 

paciente. É imprescindível que além do conhecimento técnico necessário para o diagnóstico e 

o tratamento de doenças, haja um reforço nas habilidades comunicativas do profissional da 

saúde, o qual deve ser estimulado desde o início de sua formação acadêmica. Assim, as ações 

de extensão têm um papel ímpar no desenvolvimento da comunicação de acadêmicos de 

medicina. Ademais, outra habilidade incentivada nas ações de extensão seria a da adequação 

do tratamento à população atendida. Sendo assim, ter a experiência de lidar com diversas 

populações é imprescindível para a formação humanística do acadêmico de medicina, assim 

como foi observado na ação em questão. Conclusão: A ação de extensão realizada na Igreja 

Adventista do Sétimo Dia teve coleta de dados, discussões temáticas e procedimentos práticos 

realizados pelos integrantes da Liga Acadêmica de Cardiologia, com o intuito de promover a 

prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, com destaque para Hipertensão Arterial 

Sistêmica, Diabetes e Câncer de Pele Não Melanoma. Grande parte da população apresentou-

se muito satisfeita, por meio de comentários positivos durante e após as atividades realizadas, 

com os serviços oferecidos, revelando a importância de incentivar essas práticas. Além disso, 

muitos deles puderam ser conduzidos a um possível diagnóstico, o que mostra a efetividade 

desse tipo de extensão. Já quanto aos integrantes da Liga, destaca-se a oportunidade de atuar 

ativamente na população local, de aprimorar conhecimentos técnicos acerca das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis e de desenvolver habilidades humanísticas na relação médico-

paciente. 

Descritores: Doença crônica, Prevenção de doenças, Educação em Saúde. 
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