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Resumo: A ação é destinada a população de Ponta Grossa no Terminal Central de Ponta Grossa, um local de 

alto fluxo de pessoas. É indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão; configurando dessa forma o espaço de 

atuação do aluno junto à comunidade como agente de promoção à saúde e transformação social. Promoção da 

saúde é o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo. Objetiva-se portanto, orientar a população com 

relação a hábitos de vida e esclarecer suas principais dúvidas sobre agravos crônicos e agudos. Os encontros 

acadêmicos desenvolvem habilidades diagnósticas e de humanização, capacitando os alunos para atividades 

extensionistas. A comunidade recebe informação sobre diferentes sintomas, doenças, e orientações de hábitos de 

vida, por meio de folders que podem ser levados para casa. Também tem suas dúvidas respondidas por docente e 

acadêmicos previamente treinados em encontros, onde desenvolvem habilidades de diagnóstico e relação com o 

paciente. Como resultado, a população pôde esclarecer as dúvidas que os cercam sobre sua saúde, tornando a 

comunidade um agente atuante em seu processo saúde-doença.  
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PÚBLICO-ALVO  

A ação da Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico e Diagnóstico Diferencial 

(LARCDD) destina-se a população do município de Ponta Grossa e a acadêmicos da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa – PR 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ações extensionistas voltadas a população foram praticadas no Terminal Central de 

Ponta Grossa, um lugar com alto fluxo de pessoas. 

As atividades acadêmicas são realizadas nos auditórios do Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais (HURCG). 

 

JUSTIFICATIVA 

É indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. Portanto é função das Ligas 

acadêmicas de medicina cumprir seu objetivo de aprofundamento no conhecimento para sanar 

demandas sociais. Configurando espaços de atuação do aluno junto à comunidade como 

agente de promoção à saúde e transformação social, isto é, o aluno ultrapassa os objetivos da 

prática médica e reconhece os atores do processo saúde-doença, desenvolvendo conhecimento 

científico simultaneamente ao exercício da cidadania (HAMAMOTO, 2011; FILHOI, 2011). 

Um dos maiores desafios da saúde pública é a melhoria do atendimento e qualidade do 

serviço público, apesar dos avanços tecnológicos, tanto a humanização, quanto agilidade do 

diagnóstico e condução do tratamento, ainda são preocupantes. Por isso, o enfoque da liga, 

com ênfase na extensão abordada nesta apresentação, é capacitar ainda mais os acadêmicos 

nesse aspecto, e também expandir os conhecimentos de saúde para a comunidade, ajudando 

principalmente na prevenção de doenças (TRAVASSOS, 2004). 
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Segundo a OMS: “Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo [...]” (WRO, 1984). Estando pautado nisso, torna-se 

necessário orientar a comunidade, instituindo assim a promoção da saúde e a prevenção de 

agravos crônicos e agudos.  

 

OBJETIVOS 

As atividades extensionistas desenvolvidas têm como objetivo orientar a população 

com relação a hábitos de vida e esclarecer suas principais dúvidas sobre agravos crônicos e 

agudos. De forma a estimular a promoção e a prevenção a saúde. 

Os encontros acadêmicos têm como objetivo desenvolver habilidades diagnósticas e 

de humanização, capacitando os alunos para atividades extensionistas.  

 

METODOLOGIA 

Para as ações de extensão são escolhidas áreas de elevado fluxo de pessoas. Dessa 

forma um maior número de pessoas pode ser abordado. São levados diversos folders contendo 

informação sobre diferentes sintomas, doenças, e a importância da qualidade de vida com 

atividades físicas e alimentação adequada. Esses folders podem ser levados para casa pelas 

pessoas que passam pelo local, e os acadêmicos da liga estão sempre próximos as pessoas, 

atendendo prontamente a dúvidas que precisem ser respondidas. Além disso, exames básicos 

são realizados, como aferição da Pressão Arterial e de Frequência Cardíaca. Uma dessas 

ações, foi realizada no Terminal Central de Ponta Grossa, como mostrado na Figura 1. 

Os encontros acadêmicos visam promover mais que o raciocínio diagnóstico, 

durante a apresentação de casos clínicos. Também buscam desenvolver habilidades relação 

com o paciente, associando o conhecimento técnico a humanização. Capacitando assim, os 

acadêmicos as ações de extenssão. 
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RESULTADOS 

A população atendida pôde esclarecer as dúvidas que os cercam sobre sua saúde. 

Além disso foram ministradas orientações com relação a promoção a saúde e a prevenção de 

doenças crônicas, por meio da importância de hábitos de vida saudáveis. Isso torna o paciente, 

um agente atuante em seu processo saúde doença.  

Além do impacto da atividade na população, os acadêmicos tiveram a oportunidade 

de entrar na realidade da comunidade atendida. Resultando em um olhar holístico sobre a 

população, em suas esferas socieconômicos e culturais. Tendo como resultado a inserção 

efetiva a comunidade, formando profissionais humanizados.  

 

 

FOTO(S) 

Figura 1 –  Promoção a Saúde no Terminal Central de Ponta Grossa 

Legenda: Acadêmicos do Curso de Medicina, no Terminal Central de Ponta Grossa, prestando orientações de 

saúde a população.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ação configura uma oportunidade para a comunidade esclarecer suas dúvidas e 

receber orientações sobre saúde, em suas esferas de promoção e prevenção. O trabalho ainda  

assume importância ímpar na formação acadêmica da equipe, colocando em primeiro lugar o 

objetivo prático da universidade. Espera-se continuar realizando essa forma de promover 

saúde, cada vez mais com a inserção de estudantes no meio comunitário.  

 

APOIO 

UEPG e Fundação Araucária. 
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