O Fluxograma seguinte pode dar uma orientação para facilitar a

Como organizar uma feira de saúde?

realização de uma Feira de Saúde. Claro, o caminho de preparação
pode variar de um distrito para outro e devemos sempre respeitar
as regras locais.

As Feiras de Saúde são o método ideal para promover a informação sobre a prevenção e realizar testes de saúde.
É fácil de coordenar. O Ponto Focal pode coordenar com os técnicos do Posto de Saúde mais próximo,
com formadores do seu local, Pontos Focais de outros sectores e com colegas.
O PF pode observar se outras
instituições fazem Feira de
Saúde – para juntarem
esforços. Se não, o PF realiza uma Feira de Saúde –
de preferência num Sábado
ou aproveitando de uma
data comemorativa. Para o
processo da preparação
pode estimar pelo menos
2 semanas, mas melhor seria
com antecedência
de 6-10 semanas.

Ponto Focal
Distrital
ou Provincial

Propor data
para realizar
Feira de
Saúde

• Desenvolver rascunho
(draft) da agenda,
• Estimar número de
participantes,
• Desenvolver
orçamento (técnicos,
lanches, equipamento),
• Identificar parceiros e
ONGs para darem
apoio.

Entregar
orçamento,
proposta da
agenda e
proposta de
uma carta

Chefe de
Repartição

Chegou o dia da sua Feira
de Saúde. Normalmente
começa de manhã com actividades como por exemplo:
concentração
marcha

Identificar o local
da Feira: de
preferência um
lugar com espaço
livre e com protecção contra chuva
ou sol; pode ser
uma escola.

Coordenar data e
disponibilidade

Director do SDEJT/DPEC

discurso
de abertura

• Técnicos de saúde da Únidade
Sanitária mais próxima (um técnico
por cada serviço / tipo de teste)
• NPCS ou Ponto Focal Distrital do
NPCS

testes de saúde,
doar sangue

actividades culturais
e participativas:

Governo
Distrital /
Provincial /
Município

pode dar prémios
aos testados
teatro, música, filmes,
debates sobre doenças
crónicas, dar sangue,
exercícios físicos, torneios de futebol

Na reunião da ZIP pode ser
anunciada a Feira de Saúde,
a realizar numa data posterior. Em alternativa, também
podem agendar a Feira da
Saúde para coincidir com o
dia da reunião da ZIP.

Convidar – e
pedir para
informar os
professores

Coordenar
e convidar

O Director
pode contribuir e assina a
versão
final da
agenda e
carta.

CoResult.eu

Identificar activistas,
grupos de PVHS e facilitadores de abordagens
participativas para facilitarem a feira, por exemplo, com teatro,
palestras, cinema participativo…

Coordenar quem
vai fazer o discurso
de abertura: Secretário permanente,
Director de
SDEJT/DPEC ou o
Ponto Focal

Convidar

Anunciar a
Feira de
Saúde na
rádio local

Monitorar quem
confirmou a participação e, se
for necessário,
relembrar os
participantes e
activistas.

Parceiros e
activistas

• Coordenadores dos ZIP
• Directores de escolas

Procurar o relatório dos técnicos de saúde sobre
a testagem durante a feira: É importante exigir informações: quantos professores foram testados, quantos deles são sero-positivo/negativo e
saber o seu género. Mas, atenção, os nomes e o
local de trabalho permanecem anónimos.

Durante os dias
seguintes: Fazer
o relatório do
próprio Ponto
Focal, incluindo
fotografias.

