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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE: COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS DE 

MORADORES DE RUAS 

 

Fabiana Postiglione Mansani (Professora Coordenadora / fmansani@uepg.br)1 

Bruno Diniz Batista (Acadêmico Extensionista / brunodinizbatista19@gmail.com)2 

 

Resumo:  A carência de dados precisos quanto ao perfil populacional de pessoas em situação de rua e 

a complexidade logística de mapeá-los torna estes indivíduos invisíveis ao Estado. Portanto, surgiu o interesse 

por parte da comunidade extensionista analisar o perfil metabólico e sorológico destes pacientes. Objetivou-se 

neste trabalho relatar o impacto da ação de promoção de saúde através da coleta de exames laboratoriais de 

pessoas em situação de rua. Os moradores de rua que necessitavam da coleta de exames realizaram no posto de 

coleta por voluntários treinados. Ao todo, 45 indivíduos tiveram a necessidade de realização de exames 

laboratoriais e testagem sorológica. A experiência do trabalho em equipe multidisciplinar foi enriquecedora para 

todas as partes envolvidas proporcionando um intercâmbio de conhecimento. 
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Liga Acadêmica de Autoimunidade 5ª Edição. 

PROJETOS VINCULADOS 

Médicos de Rua da UEPG, Liga Acadêmica de Terapêutica Médica. 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade extensionista vinculada à Liga Acadêmica de Autoimunidade, 

Profissionais da Saúde Voluntários e Moradores de Rua do município de Ponta Grossa - 

Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Praça Barão do Rio Branco. 

JUSTIFICATIVA 

 Atualmente, estima-se que, no Brasil, existam cerca de 101.854 pessoas em situação 

de rua (SICARI; ZANELLA, 2018). Além disso, sabe-se que a distribuição espacial destas 

pessoas é influenciada pelo porte dos municípios sendo maior a prevalência em grandes 

metrópoles seguidas por municípios de porte médio (SICARI; ZANELLA, 2018). 

A carência de dados precisos quanto ao perfil populacional e a complexidade 

logística de mapeá-los torna estes indivíduos invisíveis ao Estado limitando a formulação de 

políticas públicas direcionadas de seguridade social, assistência médica e entre outras 

(SCHERVINSKI et al., 2017). Por esta razão, surgiu o interesse por parte da comunidade 

extensionista do projeto Médicos de Rua da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e 

Liga Acadêmica de Autoimunidade 5ª Edição analisar o perfil metabólico, parasitológico e 

sorológico dos indivíduos em situação de rua no município de Ponta Grossa – PR, bem como, 

promover assistência à saúde de maneira humanizada. 

OBJETIVOS 
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Relatar o impacto da ação de promoção de saúde através da coleta de exames 

laboratoriais de pessoas em situação de rua promovida pelo projeto Médicos de Rua da UEPG 

e Liga Acadêmica de Autoimunidade 5ª Edição. 

METODOLOGIA 

Através da plataforma de formulários do Google Forms realizou-se as inscrições 

para o trabalho voluntário para o projeto Médicos de Rua da UEPG. Os acadêmicos de 

farmácia e enfermagem, especificamente, poderiam optar por realizar a coleta de exames de 

sangue e testagem sorológica conforme a necessidade clínica individualmente avaliada por 

um médico voluntário. Os moradores de rua que necessitavam da coleta de exames realizam 

no posto de coleta por voluntários previamente treinados e capacitados e posteriormente os 

resultados dos exames colhidos estariam disponíveis no Hospital Municipal Doutor Amadeu 

Puppi (Pronto Socorro). O evento ocorreu no dia 9 de junho de 2019 na praça Barão do Rio 

Branco entre 8 horas e 12 horas. 

RESULTADOS 

Ao todo, foram atendidos 120 moradores de rua durante a realização do evento. 

Especificamente, 45 moradores de rua tiveram a necessidade de realização de exames 

laboratoriais e testagem sorológica. Entre os exames solicitados destacam-se glicose de jejum, 

hemoglobina glicada, transaminases hepáticas, creatinina, ureia, eletrólitos, hemograma e 

lipidograma. Além disso, as testagens sorológicas foram realizadas para avaliar o perfil 

sorológico quanto a presença de anticorpos contra HIV, Sífilis, HBV e HCV. 

Ainda também, o aconselhamento e orientação quantos aos resultados das testagens 

sorológicas foi realizado por acadêmicos e profissionais da saúde voluntários de maneira 

humanizada e individual. 

Sabe-se que pessoas em situação de rua possuem alta prevalência de doenças 

infectocontagiosas tais como HIV, HBV e HCV (GRANGEIRO et al., 2012). Todavia, a 

invisibilidade de sua condição perante o Sistema Único de Saúde impede que estes tenham 

acesso universal e integral a promoção e prevenção de saúde. 
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A realização de testagem e triagem sorológica e metabólica desta população promove 

um conhecimento por parte dos órgãos competentes permitindo o gestor de saúde a 

organização de políticas de saúde eficazes (BRITO et al., 2007). 

FOTO(S) 

Figura 1 – Atendimento e coleta de exames de moradores de rua.  

 

Legenda: Acadêmico extensionista colhendo exame de sangue de morador de rua. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 A experiência do trabalho em equipe multidisciplinar foi enriquecedora para todos as 

partes envolvidas (acadêmicos extensionistas, profissionais da saúde, voluntários da 

comunidade) e esta proporcionou um intercâmbio de conhecimento e crescimento pessoal a 

todos. A realização dos exames laboratoriais nesta população permitiu o reconhecimento de 

patologias metabólicas e parasitológicas, as quais foram reportadas à secretaria de saúde do 

município para posterior tratamento. O impacto da ação observado na população assistida foi 

mensurado através do feedback ao final da ação que foi majoritariamente positivo. A partir 

desta experiência é possível notar a importância da equipe multidisciplinar no atendimento 

primário aos pacientes. Especificamente no atendimento de pessoas em situação de rua, 

observou-se maior efetividade e adesão o atendimento integral e humanizado em um único 

local e dia, visto a dificuldade logística para realização de um segundo atendimento em saúde. 

APOIO 

Fundação Araucária; SEBISA; UEPG. 
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