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Resumo: O Instituto João XXIII é uma casa assistencial que procura oferecer um adequado acompanhamento no 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens em condições de vulnerabilidade.  Por meio de uma parceria 

com a UEPG, o projeto de extensão “Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto 

João XXIII, na cidade de Ponta Grossa, Paraná.” desenvolve atividades com o intuito de promoção à saúde, tais 

como avaliação antropométrica e da pressão arterial com aplicação de questionários específicos, avaliação 

laboratorial e participação em oficinas educativas destinadas aos alunos e funcionários. O objetivo deste trabalho 

foi apresentar os dados gerais do referido projeto, para os anos de 2017 e 2018. A metodologia empregada foi a 

qualitativa-quantitativa. Foram realizados 110 atendimentos, sendo 66 e 44, para os anos de 2017 e 2018, 

respectivamente, totalizando 1810 exames laboratoriais. Destes 66 atendimentos, foram de 24 (36,4%) alunos 

acolhidos e 42 (63,6%) funcionários e dos 44 atendimentos, foram de 13 (29,5%) alunos acolhidos, 1 (2,3%) 

funcionário e 30 (68,2%) alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A extensão 

universitária procura promover a saúde e o bem-estar desta comunidade e ainda proporciona ao acadêmico, a 

oportunidade de compartilhar seus conhecimentos e vivenciar novas experiências. 
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PÚBLICO-ALVO  

O projeto é destinado a todos os alunos do Instituto João XXIII, independente de idade 

ou gênero, condição de acolhimento ou não, além dos funcionários da instituição que estão 

em constante contato com os alunos, de todas as idades e ambos os sexos. Entretanto, as 

atividades realizadas são destinadas de acordo com as seguintes situações: a) aos alunos 

abrigados, sejam meninos e /ou meninas com idades entre 6 e 18 anos; b) aos alunos e ex-

alunos da antiga modalidade de República, sendo todos do sexo masculino, com idades entre 

19 e 24 anos; c) aos alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 

que substituiu a modalidade antes chamada de Contra turno Social, com a participação de 

crianças e adolescentes provenientes da comunidade local, entre 6 e 13 anos; d) aos 

funcionários da instituição, de ambos os gêneros e de todas as idades. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto acontece em Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A maioria das atividades é desenvolvida na Escola Piamartina Instituto João XXIII, 

situado à Rua Padre João Piamarta, s/n na Colônia Dona Luiza – CEP: 84046-060, Ponta 

Grossa, Paraná. 

Os exames laboratoriais de amostras biológicas são realizados no Laboratório 

Universitário de Análises Clínicas – LUAC/UEPG, situado na Avenida General Carlos 

Cavalcanti, 478 em Uvaranas – CEP 84.030-900, Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

Segundo o Artigo 101 (parágrafo único) do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 2017), toda criança e adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, por meio 

de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento saudável e com 

harmonia, em condições dignas de existência. Porém, comumente em situações de 

negligência, como abuso, maus tratos, questões financeiras, abandono, vícios ou outras 

condições de desestrutura familiar resultam na separação do menor da sua família biológica.  

As instituições de acolhimento tornam-se responsáveis legais pela segurança e 

desenvolvimento desses indivíduos até o momento em que ocorra a possibilidade de 
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reintegração familiar ou adoção (SANTOS, 2003). Os encaminhamentos para o acolhimento 

institucional são realizados pelos Conselhos Tutelares e Juizado da Vara da Infância e da 

Juventude, quando crianças e adolescentes encontram-se em condições de vulnerabilidade. 

Infelizmente, o tempo de permanência em regime de acolhimento normalmente é superior ao 

preconizado pelos órgãos governamentais, que é de até dois anos. Entretanto, o ambiente 

coletivo torna-se um importante risco à saúde dessas crianças e adolescentes expondo-os à 

doenças infecciosas, problemas neuropsicológicos, com dificuldade de aprendizagem e de 

socialização, entre outros (FOGARTY, 1996). 

O Instituto João XXIII, enquanto casa assistencial regulamentada sem fins lucrativos 

procura oferecer um adequado acompanhamento no desenvolvimento dessas crianças,  

adolescentes e jovens. Para tanto, a parceria com a UEPG procura promover a saúde e o bem-

estar desta comunidade e ainda proporciona ao acadêmico, a oportunidade de compartilhar 

seus conhecimentos e vivenciar novas experiências. 

OBJETIVOS 

O trabalho proposto teve como objetivo, apresentar os dados gerais das atividades 

do projeto “Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto João 

XXIII, na cidade de Ponta Grossa”, desenvolvidas no período de 2017 e 2018, para a 

promoção da saúde. 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada para este estudo foi qualitativa-quantitativa (TURATO, 

2005). 

Foi realizado um levantamento das atividades do projeto durante os anos de 2017 e 

2018, que tiveram início com a determinação das medidas antropométricas (peso, altura, 

cintura abdominal) e avaliação da pressão arterial dos alunos e funcionários. As informações 

sobre os hábitos alimentares, esportivos e de qualidade de vida, bem como, evolução no 

período escolar e algum conhecimento prévio e específico de temas relacionados à saúde 

foram coletados por meio de questionários próprios aplicados pela equipe do projeto. Na 

sequência, uma avaliação laboratorial foi promovida por meio de exames executados no 

LUAC pelos acadêmicos do 5º do curso de Farmácia supervisionados por professores e em 

condições padronizadas. Dentre os quais estão: Hemograma, VHS, Tipagem Sanguínea, 

Glicemia em Jejum, Perfil Lipídico, Proteínas Totais e Frações, Ureia e Creatinina, Ferro 
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Sérico, Parcial de Urina, Parasitológico de Fezes, Pesquisa de HIV, Teste de VDRL e testes 

sorológicos para Hepatite B e C, e quando necessário, hormônios da Tireóide e Próstata. Além 

de outros testes mais específicos para complementar ou confirmar um diagnóstico, muitas 

vezes foi relacionado com a função laboral que é desempenhada. Os exames dos alunos foram 

solicitados e avaliados pelo profissional médico que atua na instituição e dos funcionários, os 

resultados foram esclarecidos individualmente sobre a atual situação de saúde e, se 

necessário, eram orientados a procurar uma Unidade Básica de Saúde. 

 Todos os alunos, independente do grupo que fizeram parte (acolhidos, ex-República e 

do SCFV), bem como, funcionários da instituição foram convidados a participar de oficinas 

educativas voltadas à área de saúde, com temas de livre escolha desenvolvidos pelos 

acadêmicos/integrantes do projeto. 

 

RESULTADOS 

 

No período estudado foram realizados 110 atendimentos. Destes, 66 foram em 2017, 

onde 24 (36,4%) alunos acolhidos e 42 (63,6%) funcionários foram submetidos à avaliação 

antropométrica, da pressão arterial e exames laboratoriais. Neste período, não houve oficinas 

educativas. No entanto, em 2018, dos 44 atendimentos totais, 14 foram realizados como 

mencionado anteriormente além da aplicação de questionário, ou seja, de 13 (29,5%) alunos 

acolhidos e 1 (2,3%) funcionário. Os outros 30 (68,2%) atendimentos foram de alunos do 

SCFV com a participação em oficinas educativas. Uma vez que, para os mesmos não foi 

previsto coleta de material biológico e realização de exames laboratoriais. 

Quanto ao perfil dos atendidos, em 2017 os alunos eram todos do sexo masculino com 

idades entre 9 e 18 anos integrantes do grupo de alunos acolhidos e ex-República. Já para os 

funcionários, os atendimentos foram de 20 homens e 22 mulheres, com idades entre 20 e 62 

anos. Em relação ao ano de 2018, a participação foi de 12 meninos e 1 menina do grupo dos 

acolhidos com idades entre 9 e 15 anos e de 1 adulto, funcionário da instituição, de 31 anos. 

Nesta edição do projeto, foi a primeira vez que meninas fizeram parte do grupo de acolhidos, 

uma vez que se tratava de um abrigo exclusivamente masculino. 

 Quanto aos exames laboratoriais, foram realizados 1527 e 283 exames, 

respectivamente, em 2017 e 2018, totalizando 1.810 testes. Sendo no mesmo período, 90 e 10; 

66 e 13; 744 e 138; 52 e 9; 32 e zero; 63 e 10, os números de exames hematológicos, imuno-
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hematológicos, bioquímicos, parasitológicos, microbiológicos, de urinálise, e de imuno-

hormônios, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 01 - Número de exames laboratoriais realizados pelo projeto 

de extensão nos setores do Laboratório Universitário de Análises 

Clínicas -LUAC, no período de 2017 e 2018. 

SETORES LABORATORIAIS  

LUAC 

Nº DE EXAMES REALIZADOS 

2017 2018 

Hematologia 90 19 

Imuno-hematologia 66 13 

Bioquímica 744 138 

Parasitologia 52 9 

Microbiologia 32 0 

Urinálise 63 10 

Imuno-hormônios 480 94 

TOTAL 1527 283 

GERAL 1810 

   Fonte: as autoras 

 

A avaliação antropométrica dos alunos acolhidos foi realizada em 2017, pelos 

acadêmicos do 4º e 5º ano do curso de Farmácia, que participaram do evento de extensão 

intitulado “Oficina em saúde: avaliação da saúde em menores em situação de risco social”. 

Após o ano seguinte, o questionário em geral foi aplicado a todos durante a coleta de sangue. 

As oficinas educativas foram planejadas e direcionadas para as crianças e adolescentes 

que participaram das atividades do SCFV, tanto da comunidade quanto de alunos acolhidos, 

durante o evento “Orientações e oficinas educativas para prevenção de cárie dental e doença 

periodontal”. As atividades desenvolvidas foram realizadas pelos acadêmicos do 5º ano do 

curso de Odontologia, com o intuito de promover a saúde bucal, por meio de levantamento 

das condições de higiene, de placas bacterianas e lesão cariosa, bem como, de conhecimentos 

sobre o assunto, reforçando orientações e procurando efetivar hábitos de escovação. 

No período avaliado, o projeto foi contemplado com três e duas bolsas de extensão 

ofertadas pela PROEX/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, em 2017 e 2018, respectivamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No período avaliado percebe-se que o número de atendimentos na instituição é 

inconstante, devido ao tempo de permanência dos alunos, a participação voluntária de todas as 

atividades, os alunos do SCFV participam apenas de oficinas educativas e o horário de 

trabalho dos funcionários deve ser respeitado. Portanto, dificilmente, será possível realizar 

todas as propostas para todos da comunidade. Sendo assim, se faz necessário que as mesmas 

sejam continuadas e constantemente renovadas.  

É de fundamental importância, o papel do acadêmico extensionista nesta comunidade 

para a promoção de hábitos saudáveis como prevenção e no auxilio ao diagnóstico de 

possíveis patologias, assim como; o retorno na formação profissional, no desenvolvimento do 

senso-crítico, do olhar humanizado e no aprimoramento de seus conhecimentos. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais/Divisão de Extensão Universitária da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (Programa de Bolsa PROEX) e Fundação Araucária 

(Programa de Apoio à Ações Afirmativas para Inclusão Social em Atividades de Extensão - 

PIBIS e Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - PIBEX). 
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