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Resumo: O objetivo deste estudo foi apresentar os dados referentes às ações clínico-laboratoriais e de saúde 
voltadas à comunidade do Instituto João XXIII em Ponta Grossa-PR, no ano de 2019.  As ações foram descritas 
pelo método qualitativo-quantitativo. Foram registradas 190 participações, sendo 70 atendimentos clínico-
laboratoriais de 61 pacientes. Foram apurados dados antropométricos e de pressão arterial de todos, bem como, 
informações sobre hábitos alimentares, qualidade de vida e no trabalho dos funcionários, durante uma triagem 
prévia à consulta médica. Foram realizados 371 exames dos alunos acolhidos e 1391 dos funcionários, 
totalizando 1762 exames laboratoriais. Participaram das oficinas educativas, 120 crianças e adolescentes, que 
foram desenvolvidas por meio de dois eventos, Orientações e oficinas educativas para prevenção da cárie 

dental e doença periodental e Oficinas de higiene e boas práticas de convivência social para crianças e 

adolescentes que buscou incentivar mudanças nos hábitos de higiene, alimentação e conduta pessoal dos 
envolvidos. As ações contaram com a participação do médico do ambulatório da UEPG e de outros 38 discentes, 
sendo quatro bolsistas e 34 voluntários, o que resultou na melhoria dos atendimentos e na promoção de saúde a 
esta comunidade. 

Palavras-chave: Serviços de Saúde Comunitária. Acolhimento. Exames laboratoriais. 
 

                                                 
1 Graduando, participante do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; curso de Odontologia, 
e-mail williamnncb11@gmail.com. 

2 Professor Supervisor do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; curso de Medicina, 
Departamento de Medicina; e-mail rpossagno@hotmail.com. 

3 Professora Supervisora do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Farmácia, 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas; e-mail msalina@uepg.br. 

4 Professora Coordenadora do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Farmácia, 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas; e-mail mackelly_simionatto@hotmail.com. 



18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 
advindas da extensão universitária” 

2 

NOME DO PROJETO 

Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto João XXIII, 

na cidade de Ponta Grossa, Paraná. 7ª edição (2019-2020). 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto é destinado à toda comunidade da Escola Piamartina Instituto João XXIII de 

Ponta Grossa-PR,  conhecido como Instituto João XXIII. Envolve os alunos acolhidos (crianças, 

adolescentes e jovens  de ambos os gêneros, com idades entre 6 e 18 anos), usuários do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (crianças e adolescentes de ambos os gêneros, 

com 6 a 15 anos de idade, provenientes da região local) e seus funcionários (homens e mulheres 

de todas as idades).  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto acontece em Ponta Grossa, Paraná.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Atividades extensionistas foram desenvolvidas no Instituto João XXIII, situado na Rua 

Padre João Piamarta, s/n – Colônia Dona Luiza – CEP: 84046-060, Ponta Grossa-PR. 

Exames laboratoriais foram realizados no Laboratório Universitário de Análises 

Clínicas (LUAC) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), localizado na Avenida 

General Carlos Cavalcanti, 4748, Campus Uvaranas, CEP 84.030-900, Ponta Grossa-PR. 

JUSTIFICATIVA 

A ideologia de direitos humanos, associada à humanização na saúde, tem como meta 

que “a todos seja dado acesso ao que precisam, segundo suas necessidades e a cada um as 

condições para desenvolver e exercitar as suas capacidades” (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 

2006). No entanto, existem vários fatores que se contrapõem a esse objetivo, como falhas nos 

atendimentos de saúde, a fragilidade na comunicação entre profissional de saúde e paciente e 

ainda, a falta de condições de trabalho, principalmente nos serviços públicos de saúde 

(GOULART; CHIARI, 2011). Portanto, o projeto de extensão “Avaliação e acompanhamento de 

alunos do Instituto João XXIII, na cidade de Ponta Grossa, Paraná” tem buscado minimizar o 
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distanciamento entre uma comunidade fragilizada e alguns serviços na área da saúde 

desenvolvendo ações de promoção à saúde e, consequentemente, melhor qualidade de vida. 

O Instituto João XXIII é uma casa assistencial regulamentada, sem fins lucrativos e de 

caráter religioso, que abriga temporariamente crianças, adolescentes e jovens, que vivem em 

situação de vulnerabilidade, como negligência, abuso, maus tratos, dificuldades financeiras, 

abandono, vícios entre outros. E, tem como meta acompanhar o desenvolvimento físico-cognitivo, 

de modo a contribuir para o bem-estar geral dos institucionalizados. Em parceria com a UEPG, 

torna-se possível promover a atenção à saúde tanto dos alunos, quanto de seus funcionários, de 

modo que a comunidade acadêmica da UEPG pode atuar ativamente por meio de ações práticas 

onde compartilham conhecimentos acadêmicos e ao mesmo tempo adquirirem aprendizado e 

senso critico. 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi apresentar os dados referentes as ações clínico-

laboratoriais e de saúde voltadas à comunidade do Instituto João XXIII, realizadas no ano de 

2019. 

METODOLOGIA 

As atividades realizadas durante o período deste trabalho, compreendido entre fevereiro 

de 2019 a dezembro de 2019, foram relatadas pelo método qualitativo-quantitativo de Turato 

(2005). 

As ações em saúde foram propostas para a participação voluntária de todos na 

comunidade. Entretanto, os usuários do SCFV não participaram das consultas médicas ou dos 

procedimentos laboratoriais, uma vez que seria necessária autorização prévia dos pais ou 

responsáveis, ficando restrito às atividades educativas. Portanto, mediante autorização por meio 

de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado foram realizados exames 

laboratoriais de funcionários e de alunos acolhidos. Para estes últimos, o coordenador geral do 

instituto foi o responsável legal por autorizar a participação.  

Todos os atendimentos clínico-laboratoriais foram agendados pela técnica 

administrativa e por uma assistente social, integrantes do quadro de funcionários da instituição. O 

pré-atendimento foi realizado por discentes integrantes do projeto de extensão e o atendimento e 
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acompanhamento clínico dos alunos institucionalizados foram realizados pelo médico que atende 

à instituição, como em outros anos. Enquanto que, para os funcionários foi realizado pelo médico 

do trabalho da UEPG.  

As requisições médicas continham uma série de exames laboratoriais que variavam de 

acordo com o quadro de saúde da pessoa atendida e/ou relacionados ao tipo de tarefa 

desenvolvida na instituição. Os resultados dos mesmos foram apresentados ao médico em horário 

de consulta pré-agendado ou em reconsulta. Os exames realizados foram agrupados em 

Hematológicos, Bioquímicos, de Urinálise, Microbiológicos, Parasitológico e Imuno-hormônios. 

As amostras biológicas foram coletadas e/ou recebidas na comunidade pela equipe do 

projeto e encaminhadas ao LUAC/UEPG, sendo executadas e analisadas por meio de técnicas 

padronizadas,  sob a responsabilidade dos discentes que cursavam o estágio de Análises Clínicas 

do 5º ano de Farmácia e dos professores supervisores. No dia da coleta sanguínea, dados 

antropométricos (peso, altura e circunferência abdominal) e a aferição da pressão sanguínea 

arterial foram determinados e informações relacionadas a hábitos alimentares, esportivos, 

qualidade de vida e no trabalho foram levantadas por meio de questionários validados. 

A educação continuada foi proposta aos alunos da comunidade e a escolha dos temas 

desenvolvidos foi de acordo com a solicitação dos educadores sociais do SCFV. 

RESULTADOS 

Em geral, foram registradas 190 participações da comunidade do Instituto João XXIII, 

durante o ano de 2019. Sendo que destas, 70 atendimentos foram de 61 participantes e mais nove 

atendimentos adicionais (seis para alunos e três para funcionários) que ocorreram para a 

realização de exames laboratoriais complementares, confirmatórios ou, em situação de novo 

acolhimento.  As demais participações aconteceram em oficinas de educação continuada.   

Dos 70 atendimentos (100%) que ocorreram para a realização de exames laboratoriais, 

21 (30%) corresponderam aos alunos acolhidos e 49 (70%) foram de funcionários. Em relação ao 

gênero, 21,4% (15) dos atendimentos foram de meninas e 8,6% (seis) de meninos, e ainda; 40% 

(28) e 30% (21) dos atendimentos foram de funcionários do gênero feminino e masculino, 

respectivamente. Sendo a faixa etária, de 9 a 17 anos para os alunos acolhidos e de 18 a 62 anos 

para os funcionários (Tabela 1).  
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Tabela 1. População atendida para a realização de exames laboratoriais de acordo com o gênero 
e faixa etária da comunidade do Instituto João XXIII, no ano de 2019. 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA POR 

GÊNERO 
FAIXA ETÁRIA 

NÚMERO DE 
ATENDIMENTOS 

 (n) 

FREQUÊNCIA 
(%) 

Crianças (7 - 11 anos) 2 2,86 
Adolescentes (12 - 16 anos) 3 4,29 Acolhidos 

Jovens (17 - 25 anos) 1 1,43 
Crianças (7 - 11 anos) 3 4,29 

Adolescentes (12 - 16 anos) 12 17,14 Acolhidas 
Jovens (17 - 25 anos) 0 0 
Jovens (18 - 25 anos) 2 2,86 
Adultos (26 - 60 anos) 18 25,71 Funcionários 

Idosos (acima de 60 anos) 2 2,86 
Jovens (18 - 25 anos) 1 1,43 
Adultas (26 - 60 anos) 25 35,71 Funcionárias 

Idosas (acima de 60 anos) 2 2,86 
           TOTAL 70 100 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Foram realizados, no total, 1.762 exames laboratoriais para o período avaliado. Sendo 371 

dos alunos abrigados e 1.391 dos funcionários (Tabela 2).                                                                                                                                

Tabela 2. Incidência de exames laboratoriais realizados no laboratório universitário de análises 
clínicas durante o ano de 2019. 

EXAMES 
Crianças, adolescentes e 

jovens abrigados (I) 
Funcionários jovens,  
adultos e idosos (II) 

Hematológicos 18 46 
Imuno-hematológicos 15 0 
Bioquímicos 162 511 
Imunológicos/Hormônios 141 666 
Parasitológicos de fezes 17 42 
Urinálise 18 47 
Microbiológicos 0 79 
TOTAL de exames/tipo de 
participante (I) ou (II) 

371 1.391 

TOTAL de exames/ano 1.762 
 Fonte: Autoria própria (2019) 
 

Os resultados das determinações dos dados antropométricos e da pressão arterial dos 

participantes foram utilizados como processo de triagem pré-consulta e relacionados em sua 

avaliação clínica para verificar o risco de hipertensão arterial, obesidade e/ou doenças 

cardiovasculares. 

As oficinas educativas foram promovidas por meio de dois eventos, onde participaram 

120 alunos, entre seis e 15 anos, tanto do grupo de abrigados quanto do SCFV. A solicitação dos 

educadores sociais buscou incentivar mudanças nos hábitos de higiene, alimentação e conduta 

pessoal. O evento Orientações e oficinas educativas para prevenção da cárie dental e doença 
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periodental – 1ª edição teve início em agosto de 2018 e se estendeu até 31 de julho de 2019, com 

carga horária de 160 horas. Os temas trabalhados foram Doença da Cárie, Doença Gengival, 

Mitos de Higiene Bucal e Hábitos Deletérios Utilizou-se de palestras, avaliação teórica, oficinas 

com escovação e levantamento do índice de placas com evidenciador. Já o evento Oficinas de 

higiene e boas práticas de convivência social para crianças e adolescentes – 1ª edição, foi 

realizado no período de outubro a dezembro de 2019, com duração de 40 horas. Foram 

promovidos palestras e jogos lúdicos relacionados à higiene e práticas de boas maneiras. 

Em todas as atividades relacionadas houve participação de quatro discentes bolsistas, 

sendo uma de farmácia, dois de odontologia e uma de enfermagem.  E ainda, a participação 

voluntária de quatro discentes de medicina, cinco de odontologia, uma de enfermagem e 20 de 

farmácia, totalizando 38 discentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cenário de um projeto multiprofissional ganhando força com novas participações da 

UEPG possibilita um melhor resultado das ações voltadas para a promoção da saúde, em  

comunidade que é bem diferenciada e carente de cuidados. O projeto confirma ser um 

instrumento que agrega a função acadêmica, social e articuladora entre Universidade e 

Sociedade, de modo a desenvolver uma consciência crítica dos futuros profissionais da saúde. 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais/Divisão de Extensão Universitária da 

UEPG e Fundação Araucária (Programas PIBIS e PIBEX). 
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