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PERFIL DA POPULAÇÃO DE UMA FEIRA DE SAÚDE EM CANOAS. Alessandro Barilli Alves, 
André Tomazi Bridi, Alan Soares da Silveira, José Paulo Ferreira (orient.) (ULBRA). 
Introdução: As feiras de saúde são importantes para a interação da comunidade com as equipes de saúde, 

com objetivo de atuar tanto na prevenção primária como na secundária. Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico 
da população que procurou uma feira de saúde em Canoas em relação ao sexo, idade, cor, tabagismo e atividade 
física. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo transversal com uma amostra de 81 pessoas voluntárias baseado 
em questionário padronizado respondido de forma anônima e espontânea. A feira de saúde foi realizada com a 
participação dos acadêmicos do curso de medicina da Universidade Luterana do Brasil na Vila União, Canoas-RS, 
promovida pela disciplina de Pediatria. Para as análises foram utilizados os recursos do software estatístico SPSS 
versão 10.0. Resultados: Dos 81 participantes, 56 eram do sexo feminino (69, 14%) com idade média de 41, 5 (±16, 
4) anos e 25 do masculino (30, 86%) com idade média de 42, 6 (±12, 2) anos; 43 mulheres eram brancas (76, 8%), 2 
pretas (3, 6%) e 11 pardas (19, 6%), dos homens 20 eram brancos (80%) e 5 pardos (20%). Em relação ao tabagismo 
49 mulheres não fumavam (87, 5%) e 7 fumavam (12, 5%), dos homens 14 não fumavam (56%) e 11 fumavam 
(44%); praticavam atividade física regular 17 mulheres (30, 35%) e 39 não praticavam (69, 65%), dos homens 11 
realizavam atividade física regular (44%) e 14 não realizavam (56%). Conclusão: A maioria das pessoas que 
procuraram a feira de saúde foi do sexo feminino, da cor branca e com média de idade de 41, 5 anos. Com relação ao 
tabagismo verificou-se que os homens fumavam mais que as mulheres e que praticavam mais atividade física 
regular. A caracterização dessa população permite direcionar a atenção da equipe de saúde para a organização das 
próximas feiras de saúde. 
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