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Resumo: A participação em projetos de extensão universitária é fundamental para complementar o 
desenvolvimento da formação profissional, principalmente nos cursos relacionados à saúde. Este trabalho teve 

como objetivo analisar as contribuições do projeto de extensão universitária, Educação em Saúde, na formação 

de estudantes do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi aplicado um questionário 

contendo 14 perguntas relacionadas com o projeto de extensão e ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos 

alunos, para os acadêmicos participantes ou que já participaram do projeto. Houve elevada frequência de 

respostas, como "muito importante" e "muito satisfeitos", indicando um alto grau de aceitação e entendimento da 

importância do projeto na formação do acadêmico. Em relação ao quanto os alunos se sentem capacitados para 

realização de atividades farmacêuticas praticadas durante o projeto, as respostas “muito capaz” e “mais ou 

menos capaz” foram predominantes. Quando questionados a respeito do desenvolvimento acadêmico e pessoal 

proporcionado pelo projeto a resposta “concordo totalmente” foi praticamente unânime. Dessa forma, conclui-se 

que os alunos apresentam um entendimento positivo em relação à ação extensionista, considerando-a importante 

para sua formação, tanto profissional quanto pessoal. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Educação em Saúde. 

PÚBLICO-ALVO  

Estudantes do curso de Farmácia da UEPG participantes do projeto de extensão 

Educação em Saúde.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA  

Dentre as habilidades importantes para a formação profissional em Farmácia, está a 

prática do cuidado ao paciente. A visão de que o farmacêutico é o profissional cuja atuação 

está restrita a medicamentos já foi ultrapassada. O farmacêutico na Atenção Primária à Saúde 

desempenha importantes serviços no cuidado ao paciente, como prevenção e resolução dos 

problemas relacionados aos medicamentos, acompanhamento farmacoterapêutico, controle de 

doenças crônicas, educação em saúde, promoção da saúde e uso racional de medicamentos 

(CFF, 2016; BARROS; SILVA; LEITE, 2019). Entretanto, durante o curso de Farmácia, são 

poucas as oportunidades de desenvolvimento prático destas habilidades, uma vez que a matriz 

curricular atual apresenta poucas possibilidades do contato com pacientes.  

Nesse sentido, as participações em programas e projetos de extensão universitária 

são fundamentais para complementar o desenvolvimento da formação profissional, 

principalmente nos cursos relacionados à saúde, uma vez que permitem que a teoria e prática 

andem juntas, ampliando as possibilidades de aprendizado por permitir a vivência entre os 

ambientes acadêmico e comunitário.  Além disso, representam uma oportunidade do 

estudante contribuir com a comunidade, ter uma consciência real do seu papel na sociedade, 

transmitir o que aprendeu e ganhar confiança em suas ações.  
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O projeto de extensão Educação em Saúde do curso de Farmácia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) oferece serviços farmacêuticos clínicos a usuários com 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) adstritos às Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

da cidade de Ponta Grossa atendidas pelas ações extensionistas desenvolvidas. Dessa forma, 

permite que os estudantes realizem serviços farmacêuticos a essa comunidade, tais como 

visita domiciliar a pacientes insulinizados, orientação farmacêutica, ações de atendimento à 

comunidade para rastreio em saúde, consultas farmacêuticas, revisão da farmacoterapia, etc.  

OBJETIVOS 

Avaliar as contribuições do projeto de extensão Educação em Saúde na formação 

profissional dos acadêmicos do curso de Farmácia da UEPG. 

METODOLOGIA 

Estudo do tipo transversal, descritivo, cuja coleta de dados ocorreu por meio de um 

inquérito on-line autoadministrado, via plataforma Google Forms. O público alvo da pesquisa 

foram os acadêmicos do curso de Farmácia da UEPG, participantes, ou que já participaram do 

projeto de Extensão Educação em Saúde. Para a coleta de dados, foi elaborado e aplicado um 

questionário composto por 14 questões, cujas opções de resposta estavam distribuídas em 

escala Likert. Nas questões relacionadas à importância, as opções de respostas eram: Sem 

importância, Pouco importante, Razoavelmente importante, Importante e Muito importante. 

Nas questões relacionadas à capacitação dos alunos, as opções eram: Muito incapaz, Mais ou 

menos incapaz, Nem capaz, nem incapaz, Mais ou menos capaz e Muito capaz. Nas questões 

sobre o desenvolvimento profissional e acadêmico, as opções eram: Discordo totalmente, 

Discordo parcialmente, Não concordo, nem discordo, Concordo parcialmente e Concordo 

totalmente. Na questão sobre o quanto tiveram de contato com pacientes durante a graduação, 

os alunos deviam classificar de 0 à 10, sendo 0 pouquíssimo e 10 muitíssimo. Os dados foram 

analisados por estatística descritiva, utilizando como recurso o Excel. 

RESULTADOS 

O questionário foi respondido por 11 alunos, dos quais 5 participam atualmente do 

projeto de extensão e 6 são profissionais farmacêuticos que participaram do projeto durante a 
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graduação. No questionário, foi avaliada primeiramente a importância da participação em 

projetos de extensão universitária para a formação profissional em farmácia, para verificar se 

os alunos compreendem bem sua importância. Na visão dos respondentes foi considerado 

como “muito importante” em 100% das respostas. Em relação à visão dos participantes do 

inquérito sobre a importância do papel do farmacêutico na atenção primária à saúde, 

também 100% das respostas classificaram com “muito importante”. Através dessas 

informações, é possível sugerir que os participantes da pesquisa compreendem bem a 

importância do projeto em si, uma vez que entendem a importância do papel do 

farmacêutico na UBS.  

Quando questionados em relação à satisfação com a quantidade de oportunidades 

para desenvolvimento prático do conhecimento adquirido na área de cuidado durante o curso 

de farmácia, os respondentes afirmaram estar mais ou menos satisfeitos (72,7%), seguido de 

muito satisfeitos (27,3%). Na questão para classificar de 0 a 10 a quantidade que os 

acadêmicos tiveram de contato com pacientes durante a graduação, 45,5% classificaram 

como 8, seguido de 27,3% como 10, e 9,1% em 4, 7 e 9. Porém, quando questionados sobre 

o quanto estão satisfeitos com o contato que tiveram com pacientes durante o curso de 

farmácia, 45,5% consideraram estar mais ou menos satisfeitos.  

As próximas questões buscavam avaliar quanto os alunos se sentiam capacitados 

para realizar algumas atividades, as quais eles têm oportunidades de desenvolver durante o 

projeto de extensão. Sobre o aconselhamento de pacientes com doenças crônicas, 54,5% 

responderam “Muito capaz”, e 36,4% “Mais ou menos capaz”. A respeito da orientação sobre 

uso de medicamentos, 54,5% responderam “Muito capaz”, e 27,3% “Mais ou menos capaz”. 

Identificação de problemas na farmacoterapia, 63,6% responderam “Mais ou menos capaz”, e 

27,3% “Muito capaz”, e a respeito de realizar consulta farmacêutica, 63,6% responderam 

“Mais ou menos capaz”. É possível observar que as respostas “muito capaz” e “mais ou 

menos capaz” foram predominantes entre os respondentes. O desenvolvimento prático 

proporcionado pelo projeto de extensão faz com que os acadêmicos se sintam mais confiantes 

para realizar tais atividades, uma vez que possuem mais oportunidades de praticá-las em 

comparação àqueles que não participam do projeto.  

Em seguida, foram questionados sobre o desenvolvimento acadêmico alcançado 

durante a realização do projeto de extensão Educação em Saúde. Sobre realizar atividades que 
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não são encontradas na grade curricular do curso; Desenvolvimento prático de atividades na 

área de cuidado ao paciente vista de forma teórica durante o curso; Melhorar a comunicação 

e interação com pacientes, e desenvolver uma postura mais profissional, 100% concordaram 

totalmente. Através das respostas, é nítido o ganho no desenvolvimento acadêmico-

profissional dos alunos, uma vez que o projeto promove a inserção do acadêmicos no seu 

âmbito profissional, permitindo uma maior construção de conhecimentos práticos, as quais 

não são possíveis na grade do curso de Farmácia.  Barbosa (2012) observou que os alunos 

veem no projeto de extensão uma oportunidade para desenvolver sua prática profissional, 

ganhar experiência em sua área de formação, aplicar os conhecimentos adquiridos na 

universidade e aumentar o seu conhecimento. 

Os respondentes também foram questionados sobre em quais aspectos o projeto de 

extensão contribuiu para seu desenvolvimento pessoal. Sobre ser menos tímido e conseguir 

falar com mais facilidade; ser mais responsável; e saber trabalhar em equipe, 100% 

concordaram totalmente. No que se refere a ter mais iniciativa, 90% concordaram 

totalmente e 10% concordaram parcialmente. Os projetos de extensão ajudam o aluno a 

desenvolver autoconfiança, responsabilidade e potencializar capacidades individuais e 

coletivas, tornando-os profissionais mais conscientes (MORAES et al., 2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados, pode-se verificar a importância dos projetos de extensão para 

a formação profissional em Farmácia, em ênfase o projeto Educação em Saúde, analisado 

neste trabalho. Pode-se afirmar que o projeto contribui diretamente para a formação de 

farmacêuticos mais capacitados e incorporados efetivamente nas estratégias de atenção a 

saúde da população. Outro ponto importante é a contribuição do projeto para o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos participantes, o qual ficou evidente a partir 

das respostas dos alunos participantes.  

Nesse sentido, é possível observar a importância de estimular nos graduandos a 

iniciativa de participarem de projetos desta natureza, pois se trata de uma oportunidade de 

aplicar para a sociedade o que é aprendido na Universidade, de forma a humanizar o futuro 

profissional ainda durante sua formação. 
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