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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  

  

PROJETO TIO BARROS: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO  

PACIENTE E OS IMPACTOS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA  

Mário Augusto Cray da Costa - mariocraydacosta@gmail.com1 

Milena Christine Krol do Nascimento – mc_krol@hotmail.com2  

  

Resumo: O projeto Tio Barros, tendo como protagonistas estudantes de Medicina da UEPG, 

realizado em uma comunidade da cidade de Ponta Grossa, tem como objetivo fornecer assistência 

integral a pessoas inseridas em um contexto de vulnerabilidade social. O trabalho, realizado 

semanalmente, estimula os estudantes a identificarem as situações-problema de cada membro da 

comunidade, exercitando o método clínico para obtenção de diagnóstico e instigando o discente a traçar 

um plano terapêutico ou de encaminhamento para esse paciente. Ademais, também estimula o aluno a 

observar situações epidemiologicamente relevantes e promover ações coletivas para soluções dos 

problemas. Essas atividades contribuem significativamente para reduzir as necessidades da 

comunidade, que participa ativamente das decisões e ações promovidas pelo projeto. Além disso, o 

aluno desenvolve inúmeras habilidades necessárias para uma formação médica de qualidade.  

Palavras-chave: Assistência Integral. Saúde Coletiva. Empatia.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO  

Projeto Tio Barros  

PÚBLICO-ALVO   

 
1 Coordenador do projeto; UEPG; Medicina mariocraydacosta@gmail.com 
2 Participante do projeto; UEPG; Medicina mc_krol@hotmail.com  
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População do Jardim Maracanã em situação de vulnerabilidade social.   

MUNICÍPIOS ATINGIDOS  

Ponta Grossa  

  
LOCAL DE EXECUÇÃO  

Sede local da Sociedade de Amor ao Próximo (SAP), situada no Jardim Maracanã.  

JUSTIFICATIVA  

Durante a pandemia da COVID 19, foi observado um aumento significativo do 

desemprego e desfalques importantes em setores básicos do cotidiano, como alimentação, 

moradia, educação e saúde da comunidade atendida pelo projeto. As pessoas estavam em 

situações precárias de higiene e saneamento básico além de estarem inseridas em um contexto 

de violência, uso de álcool e drogas e sem perspectiva de saírem de tal realidade. Ademais, 

com a pandemia houve uma diminuição acentuada do atendimento médico nas UBS, que 

passaram a focar somente em casos de COVID e os pacientes com as demais doenças ficaram 

sem acompanhamento e consultas médicas.   

OBJETIVOS  

O projeto tem o objetivo de fornecer atendimento de qualidade a essa população, 

triando os casos, resolvendo os problemas que forem possíveis e encaminhando para serviços 

de maior complexidade aqueles que necessitem, além de promover trabalhos de 

conscientização e palestras sobre temas de saúde pública, atualmente, voltadas principalmente 

ao coronavírus. Ademais, também tem como objetivo, auxiliar e dar suporte nas ações que 

visem outros setores, que não a saúde propriamente dita, já que a população encontra-se à mercê 

da fome e desemprego.  

METODOLOGIA  

O trabalho é realizado na sede local da Sociedade de Amor ao Próximo (SAP), 

situada no jardim Maracanã, em Ponta Grossa, e, tem como público-alvo famílias em situação 

de vulnerabilidade social, principalmente mulheres e crianças, que são maioria na participação 
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do projeto. São realizados atendimentos aos sábados, nos quais os alunos realizam anamnese e 

exame físico, sob supervisão médica, e propõem medidas resolutivas. Também são feitas 

abordagens coletivas de temas epidemiologicamente relevantes no cotidiano dessas pessoas. 

Ademais, o projeto busca identificar famílias em situações de risco e prestar a assistência 

necessária a essas pessoas. Além disso, os alunos auxiliam e participam da distribuição de 

alimentos que são doados semanalmente para as famílias do projeto, assim como realizam 

arrecadações de produtos (roupas, utensílios etc) que sejam necessidades que sejam prioritárias 

naquele momento.  

RESULTADOS  

 São feitos atendimentos médicos de doenças agudas e crônicas, nos quais são realizados 

diagnósticos e definida qual a melhor conduta a ser tomada; o tratamento pode ser realizado 

imediatamente ou ser necessário encaminhamento a especialistas ou para realização de exames 

complementares. Também são realizados encaminhamentos para o CAPS quando necessário, 

já que o local possui muitos dependentes químicos e indivíduos que precisam de atenção 

psicossocial. Além disso, são identificadas situações de risco, envolvendo possíveis situações 

de violência e abuso, encaminhando imediatamente ao suporte necessário. Tais atividades 

contribuem muito na formação dos alunos participantes da trabalho, já que eles executam, na 

prática, as técnicas corretas de anamnese e exame físico, além de estimular o raciocínio clínico 

para obtenção de diagnóstico e para construir um plano terapêutico que tenha um alto nível de 

resolutividade, em encontro ao princípio de resolutividade previsto no Sistema Único de Saúde.   

Periodicamente, é realizado o cadastramento de novas famílias no projeto, visando um 

melhor controle das situações-problema e necessidades individuais de cada um. O cadastro é 

feito com o preenchimento de uma ficha com dados dos membros de cada família suas 

necessidades imediatas, para que seja prestada assistência ao que for necessário. Dessa 

maneira, a comunidade tem um papel primordial na realização do trabalho, já que é ela que 

orienta quais ações são necessárias no projeto. Ademais, essas ações estimulam o aluno a 

conhecer as famílias e realizar a busca ativa de situaçõesproblema, o que é cotidiano dos 

médicos generalistas da Estratégia de Saúde da Família.   

Foi observada alta prevalência de pessoas apresentando sintomas de verminoses 

(helmintíases); dor abdominal, diarreia, perda de peso, edema etc. Também foi constatado que 



 18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG  4 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária  

 

essa população não tem acesso à medicação vermicida nem condição financeira para obtenção 

dos medicamentos. Dessa forma, conseguiu-se amostras do medicamento Annita, em 

comprimidos e em suspensões que foram distribuídos para a população pelos alunos sob 

supervisão, orientando o uso do medicamento. Atingiu-se 69 pessoas no primeiro dia da 

campanha que deverá se estender para outras ocasiões, já que diminuiu significativamente a 

presença de sintomas intestinais após realização da ação. Além da importante contribuição para 

a saúde coletiva da população local, tal atividade fez com que os discentes observassem na 

prática como é feito o diagnóstico das verminoses, além de serem estimulados a conhecer os 

medicamentos utilizados para tratamento e sua posologia, dose, efeitos colaterais e outros 

fatores que deveriam ser informados ao paciente no momento da distribuição. Foi possível, 

também, compreender qual a forma correta de se abordar uma população leiga e explicar como 

se faz o uso da medicação.   

Foram realizadas palestras, na sede local da SAP, ainda no início da pandemia, tomando 

todas as medidas de precaução e distanciamento necessárias, orientando sobre como deve ser 

feito o uso correto das máscaras e do álcool em gel, além de explicar, esclarecer dúvidas e 

conscientizar sobre a extrema importância da lavagem das mãos com água e sabão. Além disso, 

foram distribuídos 50 frascos de álcool em gel, adquiridos com recursos provenientes de 

arrecadações em campanha realizada pelos alunos pertencentes ao projeto. Ademais, foi 

orientado que as informações fossem repassadas aos familiares em suas residências, para evitar 

a disseminação ainda maior da doença, inserindo, dessa maneira, a própria comunidade no 

planejamento e execução das ações necessárias para controlar o avanço da epidemia. Com essas 

ações, foi possível atingir aproximadamente 150 pessoas, entre membros presentes nas 

palestras e familiares que receberam as informações posteriormente.   

Devido ao aumento das necessidades básicas da população, foi realizada arrecadação 

de móveis, cobertores, roupas, materiais escolares e eletrodomésticos de acordo com as 

necessidades descritas pelas pessoas. Por exemplo, para uma família com necessidades 

extremas que solicitou ajuda, foi arrecadado geladeira, televisão, utensílios como pratos, copos, 

talheres, panelas etc. Além disso, o trabalho, em parceria com o projeto Marias do bem, realiza 

arrecadação de enxoval para gestantes, além de fornecer todo o suporte necessário para essas 

mulheres. Desde o início da pandemia, foram distribuídas 250 cestas básicas, arrecadadas 200 

peças de roupas e 100 cobertores.   
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Ademais, como forma de identificar quem são as pessoas pertencentes ao grupo de risco 

naquela população, foram feitas breves anamneses referentes a comorbidades desses pacientes 

e aferição da pressão arterial dessas pessoas, concluindo-se que grande parte da população é 

hipertensa e em boa parte dela o tratamento é insuficiente para normalizar os níveis tensionais. 

Os alunos, nessa atividade, puderam adquirir conhecimentos mais específicos sobre a epidemia 

e medidas profiláticas, além de desenvolver humanização pela comunidade que atende.   

Outra medida realizada, devido a maioria das mulheres da comunidade estarem 

desempregadas e sem condições de subsistência, foi um projeto de criação de horta em um dos 

terrenos de uma participante ativa da SAP, para que as famílias locais utilizem os alimentos 

produzidos para consumo próprio e para venda, como forma de obter uma renda extra. Foi feita 

a medição do terreno e orientado como deveria proceder a criação da horta. Nessa ação foi 

possível estimular a participação dos alunos em outro setor que não a saúde propriamente dita, 

mas que causa grande impacto nas condições e hábitos de vida.  

FOTO(S)  

Figura 1 – Distribuição de medicamentos   

  

Legenda: Aluna do projeto participando da distribuição de medicamentos vermicidas e alimentos para a 

população.  

 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e  

pesquisas advindas da extensão universitária”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

            Apesar de ainda existirem muitos desfalques e problemas a serem corrigidos na 

comunidade atendida pelo projeto, não há dúvidas da grande contribuição que o trabalho tem 

na vida dessa população e do impacto que causa no cotidiano dela. Com as atividades, algumas 

necessidades básicas foram supridas na pandemia, como alimentação, saúde e boa parte das 

carências materiais. Ademais, os discentes participantes do projeto desenvolvem grandes 

habilidades estando em contato direto com essa comunidade e assumindo responsabilidades 

que melhoram a qualidade de vida da população. São desenvolvidas as habilidades do método 

clínico, além de muitos objetivos e princípios do SUS que um médico generalista necessita 

conhecer.  


