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1064 - UM ENCONTRO COM A COMUNIDADE: AÇÕES DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA NA PRAÇA. - Luísa Salerno Ribeiro (Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu), 
Bruna Baptista de Freitas (Instituto de Biociências, UNESP, Botucatu), Lilyan Cristina Rocha 
Michaloski (Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, Botucatu), Karina Pavão Patricio 
(Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, Botucatu) - luisasalerno@hotmail.com. 

Introdução: A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente e 
de interesses da saúde. No entanto, a população, em sua maioria, desconhece os riscos que uma 
manipulação incorreta pode causar à saúde, desta forma, torna-se fundamental informá-la sobre o 
trabalho da VISA e orientá-la a buscar a segurança alimentar, desenvolvendo boas práticas e 
selecionando melhor onde irá adquirir seus alimentos. Objetivos: Realizar atividades educativas 
com a população, discutindo a importância do trabalho da VISA, adoção de boas práticas na 
manipulação dos alimentos e cuidados com a água que consumimos a fim de prevenir e minimizar 
os riscos à nossa saúde. Métodos: O acesso à população se iniciou através da participação no 
programa de rádio “Click Criativa”, que abordou a alimentação segura e cuidados com a saúde. No 
dia 07/05/2011, a Feira da Saúde do município de Botucatu – SP contou com a participação das 
alunas bolsistas e de agentes de saneamento que expuseram os temas trabalhados pela VISA, 
como a limpeza da caixa d’água, com demonstração prática de uma higienização correta e entrega 
do folder de orientação “Você sabe como está a sua caixa d’água?” que foi desenvolvido pelas 
alunas bolsistas. Houve também a exposição da “Casa da Vigilância Sanitária” e entrega de 
cartilhas educativas que abrangem a segurança dos alimentos e medicamentos, além da 
exposição da “Mostra de Humor”, abordando o consumo de alimentos sem registro no Ministério da 
Saúde e o uso de medicação sem prescrição médica. Resultados: Os programas de rádio são um 
meio de comunicação bastante acessível, portanto esperamos ter atingido e sensibilizado os 
ouvintes. A Feira da Saúde contou com em torno de três mil visitantes e as atividades realizadas 
atraíram grande interesse da população. Houve grande procura pelas exposições e cartilhas 
educativas; a demonstração da limpeza da caixa d’água esclareceu dúvidas e questionamentos da 
população. Muitos relataram desconhecer como trabalha a VISA no município. A “Casa da 
Vigilância Sanitária” demonstrou como deve ser a organização de geladeiras, as temperaturas 
ideais, além de informar os riscos à população do uso indevido de medicamentos inadequados. 
Ainda há um caminhar no sentido de desmistificar o papel punitivo que a vigilância sanitária 
representa no ideário das pessoas, e fazer da VISA um local no qual as pessoas recebem 
informações adequadas sobre diversos temas que estão ligados à saúde, estabelecendo um canal 
de comunicação, confiança e parceria, ressaltando o caráter preventivo das ações da Vigilância 
Sanitária. 
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