
E-mail para contato: diegofmtorres@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Isabella Torquato Savernini; Nicole Ceccon Camargo de Castro; Vicente de Paula Machado Almeida; Caio Gomes Paes 
de Almeida; Diego de Faria Magalhães Torres

Palavra(s) Chave(s): voluntários, assistência à saúde, doações, educação em saúde

Título: PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: CUIDADOS DE SAÚDE À COMUNIDADE DA ROCINHA

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

Um projeto de extensão é composto por todas as atividades promovidas por instituições de ensino superior destinadas à interação entre ela e a 
comunidade na qual está inserida, constituindo uma relação permanente entre a universidade e a sociedade. Elas ultrapassam o âmbito do 
ambiente acadêmico e proporcionam contato com outra realidade, tirando o estudante da zona de conforto.  Procura promover educação em 
saúde e cuidados básicos à população da comunidade da Rocinha. É um trabalho que tem como objetivo específico cuidar da saúde de todos os 
frequentadores da Casa Espirita Maria de Nazaré, buscando suprir a insuficiência da oferta de profissionais e instalações de saúde, atendendo 
aqueles que enfrentam dificuldades de um atendimento satisfatório nos postos de saúde e na rede de hospitais públicos. O projeto está sendo 
realizado na Casa Espírita Maria de Nazaré, na comunidade da Rocinha. Todo sábado durante o ano de 2017, grupos de 3 ou 4 alunos 
acompanham o atendimento nos ambulatórios de médicos voluntários das seguintes especialidades: Pediatria, Clínica Geral, Cardiologia, 
Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, Endocrinologia e Psiquiatria, no período da manhã, de 9 às 12 horas. São realizados rodízios semanais entre 
os alunos visando o aproveitamento de todos em cada especialidade. No local existe uma farmácia que atende a receitas provenientes dos 
médicos do ambulatório como também de médicos externos, em sua maioria vindas de médicos do posto de saúde e dos hospitais públicos. A 
grande maioria dos medicamentos dispostos nas prateleiras da Farmácia são recebidos de doações de pessoas físicas e de médicos vinculados, os 
outros 20% dos remédios são comprados pelos diretores do projeto através de doações monetárias. Visando aumentar o campo de ação 
medicamentoso foram estabelecidos alguns mecanismos pelos quais poderia otimizar essa situação. Uma campanha de arrecadação foi pensada 
e colocada em prática no Campus Arcos da Lapa da Universidade Estácio de Sá de Medicina para que os alunos, médicos e outros funcionários 
pudessem participar doando medicamentos usados, dentro da validade, para que sejam recuperados e utilizados pelo público-alvo do projeto. 
Durante o período entre 19 e 29 de maio de 2017 foi realizada a primeira coleta. Tem-se como foco central a beneficência à população da 
comunidade em questão. São em diversos aspectos que pode-se perceber a influência dos acadêmicos de medicina na situação de saúde da 
região. Nesse sentido, a primeira campanha que teve como proposta a arrecadação de medicamentos diversos no campus Arcos da Lapa do Curso 
de Medicina da Universidade Estácio de Sá, teve contabilizados em seu último dia, 82 tipos de medicamentos e total de 393 medicamentos, 
levados para a sede do projeto para serem utilizados conforme a prescrição dos especialistas. Outro grande componente que se apresenta como 
resultado do projeto é o conhecimento adquirido. De acordo com as diversas especialidades médicas presentes, os estudantes se dividiram para 
aprender nas  variadas áreas de atuação os aspectos semiológicos, clínicos, farmacológicos e biopsicossociais, além de contribuírem com o auxílio 
aos profissionais e também com as campanhas realizadas. O projeto tem um grande cunho social para melhorar a situação de saúde na 
comunidade, além de apoiar a iniciativa de doação não só de bens materiais, no caso medicamentos, mas também tempo hábil para auxiliar as 
dificuldades daqueles que são marginalizados e negligenciados pelo estado e serviços da rede pública. Não se trata de uma quantificação de 
ensinamentos, mas uma qualificação de cidadãos e médicos mais competentes e humanizados, focados na pessoa e não na patologia somente.
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