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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 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MÉDICA NO CRUTAC - CENTRO 

RURAL DE TREINAMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA. 

 

Sinvaldo Baglie (DEFAR-UEPG sinvaldobaglie@uepg.br)1 

Edmar Miyoshi (DEFAR-UEPG. edmar@uepg.br)2 

 

Resumo: O projeto extensionista Assistência farmacêutica e médica no CRUTAC - centro rural de treinamento e 
ação comunitária) realizado na comunidade rural do Cerrado Grande no distrito de Itaiacoca de Ponta Grossa-
PR, é possível aplicar ações de orientação e educação em saúde que complementam os atendimentos em saúde a 
essa população. Informar ao paciente sobre suas condições de saúde e quanto ao uso adequado dos 
medicamentos para recuperá-la trata-se de um importante aspecto nos atendimentos em saúde. Graduandos de 
Medicina supervisionados por professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa prestam atendimentos em 
saúde. Ocorrem atendimentos em saúde iniciados pela equipe de enfermagem, seguido do atendimento médico e 
na sequência pela equipe da Farmácia. No ano de 2019, foram atendidos 312 usuários, orientando sobre o uso 
racional de medicamentos, cuidados em saúde relacionados com a hipertensão, diabetes, problemas respiratórios 
e infecções e inflamações. Por tratar-se de uma comunidade rural e carente de informações, ações como esta 
desenvolvida são fundamentais para a formação técnico-social de profissionais da área da saúde. Projetos 
extensionistas contribuem para a formação do acadêmico nos aspectos técnico e de humanização de atendimento, 
garantindo ações de educação e promoção à saúde.  A atenção à saúde de forma humanitária, somada aos 
conhecimentos adquiridos no curso, foi amplamente aplicada neste projeto. 

Palavras-chave: Farmácia. Medicamentos. Educação em Saúde. 
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1 Professor Coordenador; UEPG; Farmácia; sinvaldobaglie@uepg.br 

2 Professor supervisor do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia; 
edmar@uepg.br. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Assistência Farmacêutica e Médica no CRUTAC - Centro Rural de Treinamento e 

Ação Comunitária. 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade rural da Unidade de Saúde da Família do Cerrado Grande – Itaiacoca. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidade de Saúde da Família do Cerrado Grande. 

JUSTIFICATIVA 

Deve conter a motivação do programa ou projeto, a razão de sua existência, quais 

são suas potencialidades, que solução propõe para determinado problema. 

OBJETIVOS 

Promover ações de saúde na comunidade assistida. 

Integrar o atendimento médico e farmacêutico em prol do paciente. 

Complementar a formação acadêmica do curso de Farmácia, em forma de extensão 

com atividades que correlacionam à teoria e prática. 

Estimular o uso racional de medicamentos, evitando a automedicação e 

conscientizando a população.  

Divulgar para a população as atribuições do farmacêutico como profissional da 

saúde. 

METODOLOGIA 

 O atendimento na unidade de saúde ao paciente inicia-se pela triagem realizada pela 

equipe de Enfermagem. Posteriormente o usuário é encaminhado a sala de espera e após para 
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o atendimento Médico realizado ou por acadêmicos do curso de Medicina sob supervisão de 

um professor Médico, registrando as evoluções em prontuário próprio. Após a consulta, o 

paciente passa pelo atendimento farmacêutico. Neste momento o acadêmico do Curso de 

Farmácia avalia a prescrição em conjunto com o professor Farmacêutico supervisor e na 

sequência promove a dispensação dos medicamentos, orientando sobre o uso correto do 

medicamento, a duração do tratamento e demais orientações. As solicitações que demandam 

encaminhamento a especialistas ou realização de exames complementares seguem o fluxo da 

rede municipal de saúde.  

 Oportunamente são realizadas palestras sobre temas de saúde e principalmente 

direcionadas aos pacientes com problemas crônicos como diabetes e hipertensão. Nos meses 

de outubro e novembro são realizadas ações para a saúde da mulher e do homem, 

respectivamente, bem como ações para promover o Uso Racional de Medicamentos.  

RESULTADOS 

O projeto integra a participação dos acadêmicos do 5º ano do Curso de Farmácia e 

4º ano Medicina na Unidade de Saúde da Família do Cerrado Grande no Distrito de Itaiacoca 

da cidade de Ponta Grossa no Paraná. Os acadêmicos de Farmácia participam dentro da 

disciplina de Estágio Supervisionado em Farmácia II e os de Medicina no internato.  

Os pacientes atendidos receberam informações sobre suas doenças, daignóstico, 

qualidade de vida o uso correto dos medicamentos, efeitos colaterais importantes sobre os 

medicamentos. Além disso, os pacientes receberam orientações não farmacológicas para 

auxiliar no tratamento dos seus agravos em saúde. Cerca de 312 usuários foram atendidos no 

ano de  2019.  

O projeto pode contar com a colaboração da equipe multidisciplinar (médico e 

enfermeiras) da rede municipal de saúde, e os alunos puderam colaborar com informações 

sobre os medicamentos. Palestras voltadas a saúde básica também foram proferidas no local 

sobre hipertensão e diabetes, prevenção de câncer de mama e prevenção do câncer de 

próstata. Desta forma, os acadêmicos puderam participar de uma equipe multidisciplinar na 

área da saúde, atendendo a uma comunidade carente de informações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações extensionistas visam integrar a comunidade com as ações universitárias. 

Proporcionar essas ações em uma comunidade rural e carente de informações é extremamente 

importante na formação de profissionais de saúde. A humanização do atendimento em saúde é 

um pilar que precisa ser trabalhado dentro das Universidades, conciliando a formação 

tecnicista com a formação social, para evitar que o cuidado ao cidadão seja negligenciado. Na 

execução desse projeto foi possível combinar à aplicação de conhecimentos técnico-

científicos com a atenção à saúde de forma humanitária.  

  

APOIO 

 Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. 

. 


