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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 DO BEM: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

MORADORES DE RUA DE PONTA GROSSA 

 

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

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

Fernanda Andrade (Acadêmico Extensionista / ferandradee_@outlook.com)3
 

 

Resumo: A população em situação de rua representa um grupo heterogêneo, mas que possui em comum 

a condição de pobreza absoluta, vínculo familiar fragilizado ou interrompido e a falta de moradia convencional. À 

vista disso, o projeto Médicos de Rua da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) promoveu uma ação 

conjunta com profissionais da área da saúde e acadêmicos da área da saúde a fim de que estes realizassem o 

atendimento em saúde direcionado às comorbidades prevalentes entre esta população e às demandas individuais. 

Objetivou-se, portanto, relatar o impacto da ação realizada pelo projeto Médicos de Rua da UEPG de prescrição e 

dispensação de medicamentos aos moradores de rua do município de Ponta Grossa – Paraná. Através do 

voluntariado da comunidade acadêmica e de profissionais da saúde realizou-se o atendimento em saúde, prescrição 

e dispensação de medicamentos aos moradores de rua. A partir da observação dos resultados obtidos com o evento 

observou-se que a condição social e econômica é o fator preponderante para o agravo de saúde de pessoas em 

situação de rua. Portanto, para um atendimento em saúde humanizado torna-se necessário conhecer os 

determinantes sociais de saúde. 

 

1 Professora Coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; medicina; femansani@uepg.br. 

2  Acadêmico Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; medicina; brunodinizbatista19@gmail.com. 

3 Acadêmico Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; medicina; ferandradee_@outlook.com.
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Palavras-chave: Extensão Comunitária. Dispensação de Medicamentos. Humanização. 

 

 

 
NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

 
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 

 
A população em situação de rua representa um grupo heterogêneo, mas que possui em 

comum a condição de pobreza absoluta, vínculo familiar fragilizado ou interrompido e a falta 

de moradia convencional (SCICARI; ZANELLA, 2018). Além disso, utilizam a rua como meio 

de sustento e moradia de forma temporária ou permanente (SCICARI; ZANELLA, 2018). 

Estima-se que, no país, o número de pessoas nestas condições socioeconômicas seja 

de aproximadamente 100 mil (SCHERVINSKI et al., 2017). Todavia, os dados a respeito deste 

grupo de indivíduos são subestimados pois a complexidade logística de localizá-los 
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dentro do território nacional é a principal barreira para o Estado (SCHERVINSKI et al., 2017). 

Sabe-se também que é alta a prevalência, entre estas pessoas, de morbidades 

infectocontagiosas, transtornos mentais e comportamentais relacionados ao abuso de 

substâncias químicas (SPANDONI et al., 2017). À vista disso, o projeto Médicos de Rua da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) promoveu uma ação conjunta com 

profissionais da área da saúde, tais como médicos, enfermeiros, dentistas e psicólogos e 

acadêmicos da área da saúde a fim de que estes realizassem o atendimento em saúde direcionado 

às comorbidades prevalentes entre esta população e às demandas individuais. Através da doação 

da comunidade acadêmica e externa (farmácias, profissionais da saúde, secretaria de saúde) de 

medicamentos e vacinas foi possível realizar a prescrição e dispensação destes insumos aos 

moradores de rua de rua de Ponta Grossa – Paraná. 

 

OBJETIVOS 

 
Relatar o impacto da ação realizada pelo projeto Médicos de Rua da UEPG de 

prescrição e dispensação de medicamentos aos moradores de rua do município de Ponta Grossa 

– Paraná. 

 

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, 

especificamente, poderiam optar por realizar a dispensação e orientação sobre o uso de 

medicação e insumos terapêuticos disponíveis. As medicações distribuídas foram fruto da 

doação da comunidade acadêmica, profissionais da saúde e comunidade externa. Os moradores 

de rua que necessitavam de alguma medicação prescrita por algum dos profissionais da saúde 

que previamente haviam lhes atendido poderiam retirar a medicação no posto de dispensação 

de medicamentos e orientação terapêutica. O evento ocorreu no dia 9 de junho de 2019 na praça 

Barão do Rio Branco entre 8 horas e 12 horas. 

 

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

Especificamente, 60 moradores de rua tiveram medicações prescritas. Entre elas destaca-se as 

medicações para controle de pirose, anti-inflamatório, analgésico e antibiótico. Além disso, as 

dúvidas mais frequentes observadas durante a orientação terapêutica foram a respeito da 

interação das medicações com outras drogas ilícitas e lícitas e quanto a posologia. 

Além disso, foram prescritos também, através da pergunta prévia sobre a vontade de 

abandonar a drogadição, medicamentos para combater o alcoolismo. 

Entre as comorbidades orgânicas comumente encontradas entre os indivíduos em 

situação de rua destacam-se escabiose, escoriações de pele e peridontites (SCHERVINSKI et 

al., 2017). Tal fato foi observado nos moradores de rua atendidos durante o evento realizado 

pelo projeto Médicos de Rua da UEPG. Muito provavelmente tais achados devem-se as  baixas 

condições de higiene, dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde, vulnerabilidade social 

e econômica e exposição a violência física. 

A drogadição encontra-se como fator causal da situação de rua e como consequência 

da situação de rua (SPANDONI et al., 2017). Além disso, sabe-se que há maior predisposição 

a infecções sexualmente transmissíveis e maior tendência a dependência a outras drogas entre 

os indivíduos etilistas (SPANDONI et al., 2017). Possivelmente a alta vulnerabilidade social a 

que estes indivíduos estão submetidos predispõe estes a drogadição. 

A partir da observação dos resultados obtidos com o evento observou-se que a 

condição social e econômica é o fator preponderante para o agravo de saúde de pessoas em 

situação de rua. Além disso, por não possuírem residência fixa estão fora do Sistema Único de 

Saúde. 

 

FOTO(S) 

 
Figura 1 – Atendimento e orientação aos moradores de rua. 
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Legenda: Acadêmicos de medicina orientando moradores de rua. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O atendimento multiprofissional mostrou-se recompensador, pois contatou-se que a 

visão holística a respeito saúde das pessoas em situação é necessária para se compreender o 

processo de adoecimento. Além disso, os determinantes sociais são imperativos dentro da 

compreensão do padecimento destes indivíduos. Portanto, para oferecer um atendimento em 

saúde de qualidade às pessoas em situação de rua é de suma importância entender o processo 

de adoecer, o qual necessita de uma visão multiprofissional holística que abranja tanto o 

processo biológico quanto os determinantes sociais tendo em vista que estas pessoas estão 

sujeitas à diversas iniquidades sociais. 
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