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Resumo: No amplo viés de integração entre vulnerabilidade à saúde, qualidade de vida e promoção da saúde

situa-se o presente projeto, o qual trata de um relato de experiência de projeto desenvolvido com os moradores

da comunidade de Carazinho, Itaiacoca, Ponta Grossa/PR. O objetivo geral é descrever as ações realizadas com

os moradores que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade, relatando as fragilidades e potencialidades do

serviço com a comunidade. As ações do projeto tiveram início em outubro de 2018 e findam-se em setembro de

2019.  Como resultados  no âmbito da  saúde,  a  principal  dificuldade  encontrada  foi  o  acesso  ao  tratamento

odontológico.  O projeto  está  contribuindo positivamente  com a  comunidade,  promovendo  sua  autonomia  e

empoderamento em saúde, de forma individual e coletiva.
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PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS (USF) - SECRETARIA

DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (SETI)

PROJETO QUALIDADE DE VIDA E EMPODERAMENTO EM SAÚDE

COMO PROMOTORES DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO EM UMA

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

PÚBLICO-ALVO 

Moradores  da  comunidade  rural  de  Carazinho  (aproximadamente  44  famílias),

localizada no distrito de Itaiacoca, Ponta Grossa/PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa/PR.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Comunidade de Carazinho, Distrito de Itaiacoca, Ponta Grossa/PR.

JUSTIFICATIVA

É neste amplo viés de integração entre vulnerabilidade à saúde, qualidade de vida e

promoção da saúde que se situa a proposta pensada para o presente projeto. Ainda considerou-

se  aqui  a  escassez  de  atuações  sensíveis  conjuntas,  multidisciplinares  e  verdadeiramente

capazes  de  otimizar  os  processos  de  saúde  e  doença  em  populações  em  situação  de

vulnerabilidade,  assim  como  o  desenvolvimento  de  estudos  epidemiológicos  e  que

considerem  aspectos  sociais  amplos,  nas  referidas  populações.  O  presente  projeto  foi

aprovado  pelo  edital  07/2017  do  Programa  “Universidade  Sem  Fronteiras”  (USF),  uma

iniciativa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). Os  Programas de

Extensão  visam  o  desenvolvimento  da  extensão,  articulada  ao  ensino  e  à  pesquisa,  da

capacitação  e  da  produção  tecnológica,  cultural  e  desenvolvimento  social  voltada  para  a

inovação e a melhoria da qualidade de vida da população paranaense.

A escolha da região intitulada Carazinho, no distrito de Itaiacoca, Ponta Grossa/PR, se

deu por ser uma comunidade em situação de vulnerabilidade social, considerada como área de

risco social ou “bolsão de pobreza”.  Constitui-se de área não asfaltada e possui indicadores
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socioeconômicos e ambientais desfavoráveis, com presença de lixo a céu aberto, depositado

em áreas impróprias, e sem nenhum planejamento. Faz-se necessário explicar o conceito de

vulnerabilidade, que segundo Abramovay (2002) é definida como situação em que os recursos

e habilidades  de um dado grupo social  são insuficientes e inadequados para lidar  com as

oportunidades oferecidas pela sociedade. 

A promoção da saúde refere-se igualmente a uma combinação de estratégias: ações do

Estado  (políticas  públicas  saudáveis),  da  comunidade  (reforço  da  ação  comunitária),  de

indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de saúde (reorientação do

sistema  de  saúde)  e  de  parcerias  intersetoriais  (BUSS,  2003).  É  preciso  refletir  sobre

caminhos  profícuos  para  interagir  com  estas  populações,  a  fim  de  promover  mudanças

baseadas em seus anseios e necessidades e fomentar a tomada de decisão de gestores de saúde

em prol do desenvolvimento de ações que intervenham diretamente na qualidade de vida e na

integralidade  do cuidado de populações  em situação de vulnerabilidade.  A abordagem do

tema justifica-se, então,  por ter como propósito fornecer subsídios ao desenvolvimento da

autonomia  e  do  empoderamento  em  saúde,  em  especial,  aos  moradores  da  região  de

Carazinho, ponto central da presente proposta, com vistas à efetivação da integralidade do

cuidado em saúde.

OBJETIVO GERAL

Apresentar as ações de extensão do projeto “Qualidade de vida e empoderamento em

saúde  como  promotores  da  integralidade  do  cuidado  em uma  população  em situação  de

vulnerabilidade”

OBJETIVO ESPECÍFICO

Discutir  as  potencialidades  e  dificuldades  que  se  colocam  frente  ao  cotidiano

profissional e acadêmico na consecução de ações extensionistas.

METODOLOGIA

Para elaboração desse trabalho elenca-se a pesquisa bibliográfica, documental e a

partir das anotações de campo realizadas durante a intervenção na comunidade. A pesquisa

bibliográfica é elaborada a partir do referencial teórico investigado em materiais previamente
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elaborados,  sendo  esses  divulgados  tanto  escritos,  como  eletronicamente.  Esse  tipo  de

pesquisa é o princípio para todo e qualquer trabalho científico,  permitindo ao pesquisador

estudar sobre o assunto. Já a pesquisa documental desfruta de fontes diferenciadas bem como

jornais, revistas, tabelas estatísticas, documentos oficiais, entre outros  (FONSECA, 2002, p.

32).

 Utilizar-se-á também da pesquisa qualitativa, entendendo-a como Segundo Denzin e

Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que

significa  que  seus  pesquisadores  estudam  os  itens  em  seus  cenários  naturais,  tentando

entender  os  fenômenos  em termos  dos  significados  que as  pessoas  a  eles  confere.  Nesse

sentido esta pesquisa preza pela apresentação detalhada dos acontecimentos e elementos que o

envolvem. A experiência ocorre do período de outubro de 2018 até os dias atuais, através de

visitas  domiciliares  aos  moradores  da  comunidade  de  Carazinho,  localizada  a  55  km do

município de Ponta Grossa/PR. 

RESULTADOS

A execução do projeto  teve início  a  partir  da aproximação com os moradores  da

comunidade e, para que eles tomassem conhecimento do projeto e seus objetivos, foi realizada

uma reunião para participação e esclarecimento das ações que seriam desenvolvidas ao longo

do ano. Posteriormente, o contato com os moradores ocorreu de duas formas, sendo elas: a

visita  domiciliar  e  a  aplicação  de  questionário para  diagnóstico  situacional,  o  qual  foi

elaborado  visando à obtenção de informações de condições sociais, econômicas e  de saúde

dos sujeitos envolvidos na ação.

 Após o questionário ser aplicado em grande parte da comunidade, elencou-se uma

necessidade  de caráter  imediato,  sendo essa o  tratamento  odontológico.  Depois  de vários

debates entre a equipe, foi idealizado e elaborado o Dia da Saúde, com o objetivo de reunir a

comunidade em um espaço comunitário comum para roda de conversa sobre temas relevantes,

além da resolução de algumas questões voltadas a benefícios sociais e o encaminhamento para

o tratamento da saúde bucal. Através da realização de avaliação e de diagnóstico clínico de

saúde bucal, foram então elencadas as necessidades de cada usuário e realizada estratificação

de  risco,  de  acordo  com características  individuais.  Em um segundo momento,  haverá  o

referenciamento, para tratamento odontológico, aos serviços de saúde bucal da Universidade
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Estadual  de  Ponta  Grossa  (UEPG),  por  meio  de  transporte  previsto  pelo  Programa

Universidade sem Fronteiras.

A referida  comunidade apresenta  dificuldade  com o acesso ao  cirurgião-dentista,

sendo  necessário  deslocar-se  até  a  Unidade  Básica  de  Saúde  (UBS)  do  Centro  Rural

Universitário  de  Treinamento  e  Ação  Comunitária  (CRUTAC),  distante  cerca  de  20  km.

Ainda, o ônus com o transporte e o horário único previsto para deslocamento até a UBS (ida:

06:00 hs;  volta:17.00hs)  representa  entrave  para  muitos  moradores,  os  quais  se  deslocam

apenas em situação de urgência, ou optam pelo tratamento particular nas cidades vizinhas

como Ponta Grossa, Campo Largo e Curitiba.

No  âmbito  social,  a  equipe  do  projeto  em  questão  busca  a  sensibilização  da

comunidade  para  a  necessidade  da  figura  de  um  líder  comunitário,  assim  como  os

encaminhamentos necessários para a sua legalização. Em uma comunidade, a liderança surge

como  uma  necessidade  imperiosa  na  condução  das  reivindicações,  nas  discussões  dessa

comunidade e no auxílio às pessoas que fazem parte do grupo a exercerem sua cidadania de

modo ativo (PINHEIRO; BORGES. 2012) 

Por  fim,  ressalta-se  que  uma  das  principais  dificuldades  encontradas,  comum  aos

trabalhos executados em comunidades rurais, foi o acesso geográfico. Estradas em situação de

criticidade, com desvios em mata fechada e mobilidade do terreno em dias de chuva foram

vivenciados e, muitas vezes, por motivo de segurança, impediram o profícuo desenvolvimento

do trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das observações da equipe, nota-se que o projeto está tendo uma repercussão

positiva dentro da comunidade, visto que os moradores encontram-se sempre receptivos as

visitas e abertos as informações disseminadas. O projeto tem contribuído para a população na

forma de participar do seu processo de autonomia e empoderamento social e de saúde, tanto

individual quanto coletivo. 

APOIO

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).
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