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Resumo: As Ligas Acadêmicas de Terapêutica Médica (LATEM) e Liga Acadêmica de Autoimunidade (LAAI) 

são projetos de extensão criados em 2011 que tem como objetivo geral desenvolver ações que envolvam e 

melhorem a vida da comunidade. No dia 09 de junho de 2019, através de uma pareceria entre a Organização Não 

Governamental – ONG, Médicos de Rua e o Setor de Ciências Biológicas e da Saúde (SEBISA), a LATEM 

participaram da ação do projeto “Médicos de Rua – Ponta Grossa” que teve por objetivos específicos acolher e 

ofertar atendimento médico, odontológico, psicológico dentre outros serviços para pessoas em situação de rua. 

Assim organizou-se um evento multiprofissional no Parque Ambiental de Ponta Grossa com a participação dos 

cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, outros cursos da área da saúde, colaboradores 

voluntários da comunidade. Entre as atividades desenvolvidas pela medicina houve a participação da LATEM e 

da LAAI, auxiliando a população no atendimento médico, encaminhando a mesma para a realização de exames 

como teste de glicemia capilar, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C e realizada a vacinação contra o 

vírus da Influenza, entre outros serviços de cunho social. 
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PROJETOS VINCULADOS 

Evento: Médicos de Rua – Ponta Grossa 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo das ações dos Projetos de Extensão Liga Acadêmica de Terapêutica 

Médica (LATEM) e Liga Acadêmica de Autoimunidade (LAAI) são os próprios acadêmicos 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e nesta ação as pessoas em situação de rua 

do Município de Ponta Grossa e região. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O principal município contemplado pelo projeto é a cidade de Ponta Grossa e região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O Evento Médicos de Rua Ponta Grossa foi realizado no Parque Ambiental do 

Município de Ponta Grossa, Paraná. 

 JUSTIFICATIVA 

Nas grandes cidades há um grupo crescente de pessoas que utilizam o espaço 

público das ruas como moradia e sobrevivência, são as pessoas em situação de rua. (HINO; 

SANTOS; ROSA, 2018) 

Essas pessoas são muitas vezes expostas a fatores de risco como a violência urbana 

e a perda de vínculos familiares, colocando essa população em um estado de vulnerabilidade 

social que compromete sua integridade física e, sobretudo, emocional contribuindo para o 

adoecer. (CARNEIRO JUNIOR et al, 1998). 

Em 1992 o médico americano Jim Withers começou a praticar a chamada 

“medicina de rua” e logo em seguida surgiu o Projeto “Médicos de Rua” onde o objetivo 

principal é levar assistência médica e social a pessoas em situação de rua.  

No Brasil o Projeto MÉDICOS DE RUA teve início em 2015, em São Paulo, com 

Prof. Dr. Mário Guimarães. Nos últimos anos está sendo realizado em sete cidades brasileiras 

(São Paulo, São Caetano do Sul, Itajubá, Belo Horizonte, Recife, Petrolina e Curitiba).  

A ação realizada em Ponta Grossa contou com a parceira da ONG Nacional 

Médicos de Rua representada pelo Dr Ricardo Sirigatti e da Fundação Municipal da Saúde. 

As pessoas atendidas pelo projeto, muitas vezes, nunca receberam atendimento 

médico e possuem um problema de saúde de fácil resolução, mas só precisam de uma chance 

para serem cuidadas. A partir da medicina humanizada, essas pessoas são ouvidas e atendidas 

com apoio médico e das demais profissões complementares. Caso haja necessidade, são 

encaminhadas para atendimento médico especializado via parceria com a Fundação Municipal 

de Saúde, para dar continuidade aos seus tratamentos.  

OBJETIVOS 
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O presente trabalho teve como objetivo relatar as experiências vivenciadas no 

projeto “Médicos de Rua” realizado em Ponta Grossa no dia 09 de junho de 2019 bem como 

da função da LATEM e da LAAI neste evento. 

METODOLOGIA 

No dia 09 de junho de 2019, os participantes da LAAI e LATEM (acadêmicos do 

curso de Medicina e coordenadores) compareceram ao Parque Ambiental de Central de Ponta 

Grossa, realizando atividades direcionadas a reforçar condutas de prevenção e promoção à 

saúde.  

Nesse âmbito, foram sanadas dúvidas quanto a variadas doenças, além de informar a 

população sobre sua importância. Os acadêmicos também realizaram outras atividades como 

o teste de glicemia capilar, testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, vacinação contra o 

vírus da Influenza, e todo o atendimento social como o café da manhã, distribuição de 

cobertores e meias, cortes de cabelos, e a participação dos acadêmicos de medicina com 

apresentação musical. 

Como equipe de apoio estiveram presentes médicos egressos da UEPG, que realizaram 

atendimento na forma de consulta médica, que tinha como objetivo a identificação de 

problemas de saúde, e uma possível forma de tratamento. 

Participaram da ação os alunos do curso de Medicina, e também de alunos e 

professores dos demais cursos do Setor de Ciências Biológicas e da Saúde. O curso de 

Farmácia atuou fornecendo informação sobre medicamentos, cuidados de como utilizá-los, 

indicações terapêuticas, além de distribuição dos mesmos solicitados previamente em 

consultas médicas no próprio evento. Ainda os professores e acadêmicos do Curso de 

Farmácia que atuam no Laboratório Escola da UEPG, colheram material para a realização de 

exames complementares, caso os mesmos fossem solicitados. Alunos do curso de 

Enfermagem forneceram à população dados de pressão arterial e IMC, através da pesagem, 

aferição da altura e cálculo da relação cintura quadril. O curso de Odontologia desenvolveu 

ações sobre a saúde bucal como escovação adequada e avaliação de possíveis doenças 

odontológicas. 

RESULTADOS 

O evento foi bem recebido pela comunidade e pelas pessoas em situações de rua. 

Contou com uma grande mobilização de alunos e profissionais da UEPG, envolvendo ao todo 

quatro cursos do Setor de Ciências e da Saúde, configurando um grande evento 

multidisciplinar. Foram estabelecidas diversas discussões entre os participantes e a população.  

Em termos de saúde geral, foram realizadas consultas médicas e através das mesmas 

foram diagnosticadas em alguns pacientes doenças como Dermatites, Diabettes Mellitus II, 

Sífilis e Hepatite B. Os pacientes que receberam o diagnóstico de alguma afecção foram 

encaminhados ou receberam no local o tratamento adequado para a sua condição (IMAGEM 

1). 

Na questão saúde bucal, a população obteve informações sobre o método de 

escovação e receberam kit de higiene bucal, isso leva a um estímulo da prática de escovação e 
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a uma transmissão dessa informação as demais pessoas que convivem com a mesma 

(IMAGEM 2). 

 Em relação à aferição da pressão arterial e do IMC foi possível detectar uma 

possível hipertensão arterial, avaliar o grau de sobrepeso da população atendida e realizar 

instruções sobre o início da realização de exercícios físicos e melhora na alimentação 

(IMAGEM 3). 

Ao todo foram atendidas cerca de 150 pessoas. Foram distribuídos kits de higiene, 

remédios, alimentos, roupas e cobertores. Diversas sugestões da população foram acolhidas e 

debatidas entre os participantes, obtendo-se no geral um impacto positivo no sentido de 

prevenção e promoção à saúde com informações sobre prevenção de doenças como 

hipertensão arterial, diabetes mellitus II, HIV, sífilis e Hepatites B e C. 

FOTO(S) 

IMAGEM 1 – Atendimento médico  

 
Legenda: Consulta médica realizada pelos ligantes. 

 

IMAGEM 2 – Atendimento Odontológico 
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Legenda: Instrução sobre método de escovação adequado e cuidados com a higiene bucal. 

 

IMAGEM 3 – Aferição da pressão arterial.  

 
Legenda: Na foto, podem ser observados ligantes interagindo entre si e com a população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica evidenciada a importância da realização de eventos para a prevenção e promoção 

em saúde, havendo um interesse notável da população em todas as informações disponíveis. 

Eventos desse porte são de suma importância, pois garantem à população (especialmente 

aquelas que se encontram em situação de rua), acesso à informação confiável com 

embasamento cientifico. Considerando que a extensão universitária, tem como uma de suas 

missões, levar o ensino específico para benefício da comunidade, considera-se que a atividade 
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cumpriu o objetivo proposto, promovendo o conhecimento para a sociedade. Sendo assim, 

tanto a LATEM como a LAAI, permanecem cumprindo seu objetivo nas ações extensionistas. 
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