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 RESUMO: Projetos de extensão universitária se baseiam no ensino, pesquisa e na 

integração da extensão, formando um tripé acadêmico fundamental para promover o 

encontro do conhecimento universitário com a comunidade, permitindo atuação 

multidisciplinar, diversificada e inserindo os acadêmicos em novos cenários fora da grade 

curricular convencional. O objetivo deste trabalho foi relatar as ações que foram 

realizadas por cinco acadêmicos de medicina e odontologia no projeto de extensão 

“Prevenção, cuidados e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus na região 

metropolitana de Curitiba” realizado no segundo semestre de 2020. Os acadêmicos 

atuaram na atenção primária à saúde durante a pandemia da Covid-19, de forma remota e 

presencial em duas atividades distintas. Na atuação remota, os acadêmicos participaram 

do teleatendimento de suspeitos de Covid-19 no Call-center da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Curitiba, atendendo via telefone novos casos suspeitos e fazendo 

monitoramento de casos confirmados. Ao todo, foram realizados cerca de 990 

atendimentos telefônicos em 264 horas de teleatendimento. Já a atuação presencial 

ocorreu por meio da participação no evento “Saúde na Estrada”, com o apoio da SMS de 

Curitiba, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG), UniBrasil, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do Estado 

do Paraná (PMPR). O “Saúde na Estrada” é um programa itinerante especializado no 

atendimento ao público da estrada, oferecendo exames gratuitos que ajudam na 

prevenção de doenças. O evento aconteceu na região metropolitana de Curitiba e atendeu 

motoristas de caminhão e acompanhantes. Os participantes recebiam orientações sobre a 

pandemia, checagem de sinais vitais e reforços de vacinas necessárias. Em caso de 

sintomas de Covid-19 era realizado teste rápido ou coleta de swab nasal para o PCR. O 



objetivo desta atividade foi promover saúde e prevenir os participantes da Covid-19. 

Durante as 36 horas de participação no evento, 820 pessoas foram assistidas pelos 

acadêmicos e professores. Foram coletados dados sobre a percepção dos caminhoneiros 

sobre da pandemia de Covid-19, esses dados foram utilizados para analisar o impacto da 

pandemia na vida e função desses trabalhadores. Os resultados foram publicados em 

anais, artigos e apresentação de trabalhos. Foram desenvolvidas diversas produções 

acadêmicas sobre a pandemia de Covid-19. Os acadêmicos apresentaram 12 resumos em 

eventos científicos, produziram dois capítulos de livros, um artigo científico publicado e 

outros em fase final de escrita, um resumo expandido e participaram de 14 eventos 

regionais e nacionais. A atuação ao lado de profissionais de saúde, permitiu que os 

acadêmicos pudessem aprender ativamente sobre o papel do profissional de saúde no 

enfrentamento de uma pandemia, acompanhando o avanço do Sistema Único de Saúde 

(SUS) de acordo com o avanço da doença, desde a gestão até o atendimento primário. O 

contato com a comunidade permitiu que os acadêmicos compartilhassem seus 

conhecimentos sobre a Covid-19, prestassem atendimento inicial de casos suspeitos, 

monitoramento de casos ativos e orientações acerca da pandemia. A atuação direta no 

contato com os pacientes atendidos pelos estudantes auxiliou na construção da visão 

integradora da saúde, evidenciando o indivíduo dentro de seu contexto social. Por fim, as 

produções científicas desenvolvidas com os orientadores permitiram avançar no 

desenvolvimento de texto, escrita e na construção de pensamento crítico. A oportunidade 

de apresentar sobre o projeto em diversos eventos foi um reforço positivo aos 

acadêmicos, que puderam falar sobre as atividades realizadas, apresentar suas produções 

e receber comentários de bancas avaliadoras. Uma apresentação recebeu menção honrosa 

e ficou na terceira colocação da categoria pesquisa observacional. O trabalho com 

acadêmicos de outros cursos e outras instituições permitiu a criação de laços e troca de 

experiências, evidenciando a importância da interdisciplinaridade no cuidado e atenção à 

saúde. As atividades exercidas pelos acadêmicos reafirmam o caráter de ensino, pesquisa 

e extensão do projeto. O projeto de extensão “Prevenção, cuidados e enfrentamento à 

pandemia do novo coronavírus na região metropolitana de Curitiba” foi uma 

oportunidade de aprender, desenvolver e participar de diversas atividades durante a 

pandemia, permitindo um contato maior com profissionais de saúde, o SUS, a 

comunidade e a universidade, evidenciando a integração dos serviços dentro da 

sociedade. 
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