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RESUMO

O projeto de extensão realizado na Casa Espírita Maria de Nazaré consiste na participação dos estudantes de Medicina da Estácio de Sá, sob 
coordenação de um professor da instituição. O projeto consiste em acompanhar aos sábados o atendimento nos ambulatórios da Casa Espírita, 
situada na comunidade da Rocinha, realizado por médicos voluntários de diversas especialidades, que atendem em torno de 500 famílias 
cadastradas. A instituição garante um suporte integral para a população, desde alimentos e cuidados básicos como roupas e utensílios de higiene, 
até creche e palestras educacionais. Sem receber auxílio governamental algum, esta é regida à base exclusivamente de doações. A partir dos 
dados colhidos das doações de medicamentos no ano de 2016, construímos uma planilha para conseguir focar nos principais medicamentos 
usados pelos médicos na Casa Espírita Maria de Nazaré. O estudo teve como objetivo quantificar os medicamentos mais utilizados pela população 
da Rocinha atendida na Casa Espírita Maria de Nazaré no ano de 2016 para analisar as possíveis correlações biopsicossociais com a saúde da 
comunidade. Trata-se de um estudo quantitativo de catalogação dos medicamentos prescritos no ano de 2016 durante o atendimento 
ambulatorial das famílias cadastradas, como: analgésicos, anti-térmicos, anti-inflamatórios, anti-Alérgicos, respiratórios, antibiótico, anti-
parasitários, cardio-circulatórios, diuréticos, colírios, otológicos, colutórios, pastilhas, corticóides, dermatológicos, digestivos, endocrinológicos, 
ginecológicos, psiquiátricos, rehidratantes, renais, ultrassonografias (exame rápido, de fácil acesso e barato, excelente para a observação de 
diversas alterações, principalmente condições abdominais), vitaminas, outros, ortopédicos. Foram prescritos um total de 2.468 medicamentos no 
ano de 2016, classificados da seguinte forma: 151 analgésico, anti-térmicos e anti-inflamatórios; 514 anti-alérgicos e respiratórios; 332 
antibióticos; 109 anti-parasitários; 124 cardio-circulatórios diuréticos; 405 colírios e otológicos; 11 colutórios e pastilhas; 6 corticóides; 97 
dermatológicos; 265 digestórios; 90 endócrinológicos; 62 ginecológicos; 122 psiquiátricos; 88 rehidratantes e 92 renais. Nosso estudo aponta para 
a necessidade de tratamento de sinais e sintomas da população atendida da comunidade da Rocinha ,buscando a compreensão do indivíduo e 
todos os aspectos biopsicossociais em que o mesmo se insere para melhoria na qualidade de vida e saúde. Somado a isso, orientar a respeito de 
mudanças simples na rotina, alimentação e cuidados com a higiene para a redução do adoecimento.
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