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SOBRE O PROGRAMA/PROJETO/CURSO:
O programa tem como objetivo promover ações educativas para o uso adequado de plantas medicinais e

fitoterápicos pela população dos municípios do semiárido baiano, e tem como área atuante o cenário da
Atenção Básica do município de Feira de Santana-BA. Esse trabalho é realizado na Unidade de Saúde da Família ll

do bairro Campo Limpo e domicílios desse território tendo como sujeitos envolvidos usuários e
trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família e do NASF, docentes e discentes da UEFS. Quanto aos
resultados espera-se promover ações educativas para o uso adequado de plantas medicinais, impedir o uso
indiscriminado, prevenir a intoxicação por meio da ingestão de plantas tóxicas e instruir sobre o manejo de
hortas caseiras, além de desenvolver habilidades e competências aos discentes fortalecendo o ensino, a pesquisa e
a extensão.

POPULAÇÃO ATENDIDA:
QUANTITATIVO

13

4000

CARACTERIZAÇÃO

LOCAL

Equipe de saúde da Unidade de Saúde da
Família (Enfermeira e técnicos de
USF Campo Limpo II
enfermagem e agentes comunitários de
saúde)
População adscrita na Unidade de Saúde
USF Campo Limpo II
da Família.

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA:

O programa visa o desenvolvimento de habilidades e competências dos discentes envolvidos,
pois proporciona uma vivência na Atenção Básica que permite experiências de cuidado aos
pacientes, comunicação com os membros da equipe de saúde e produção cientifica, contribuindo
assim com o ensino e a pesquisa. Ressalta-se a aplicação dos conhecimentos adquiridos na
universidade e a troca de saberes com a população contemplada pelas ações extensionistas
deste programa, visando à formação de indivíduos capazes de questionar sua própria realidade e
conciliando as ações acadêmicas dos discentes às demandas de serviço da comunidade e dos
profissionais das instituições de saúde envolvidas.
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DESCRIÇÃO

Atividade de educação em saúde
em Riachão do Jacuípe-BA, 2012.

Palestra para os usuários da USF II
do Bairro Campo Limpo, 2014.

Atividade de educação em saúde
para os agentes comunitários de
saúde, 2015.

Atividades de educação em saúde
e produção de mudas de arruda,
USF II, 2016.

Planejamento das atividades 2017

Visita ao Horto de Plantas Medicinais da UFC, Prof. José Abreu Matos, 2017.

