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RESUMO – O presente trabalho relata as ações extensionistas desenvolvidas em 2012 no Centro 
Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), localizado em Itaiacoca, distrito de Ponta Grossa - PR. O projeto de extensão 
"Avaliação Laboratorial na Assistência à Saúde e Prevenção de Doenças - Programa CRUTAC" 
envolve discentes e docentes do Curso de Farmácia da UEPG. O objetivo principal foi promover a 
integração entre as comunidades universitária e rural de Itaiacoca, disponibilizando exames 
laboratoriais que auxiliam na prevenção e diagnóstico de doenças, além de orientações à população. 
As ações ocorreram no posto de coleta do CRUTAC em parceria com os profissionais de saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Mediante requisição médica, 
a população foi atendida por uma equipe do projeto (Professor Coordenador, alunos do 1º e 4º ano do 
curso) que fez orientação, cadastro e coleta de material biológico representado por sangue, urina, 
fezes e secreções. Foram realizados 345 atendimentos com a execução de 1586 exames 
laboratoriais de rotina, como bioquímicos, imunológicos, hematológicos, parasitológicos, 
microbiológicos e urinálise. Os exames foram executados por alunos do 5º ano, sob orientação dos 
professores supervisores no Laboratório Universitário de Análises Clínicas da UEPG - Campus 
Uvaranas, conforme padronizações técnicas estabelecidas. O contato direto com a comunidade 
permitiu aos 37 alunos de graduação desenvolver habilidades práticas, ampliar conhecimentos 
teóricos, bem como valores éticos e humanos. Conclui-se que há necessidade de se garantir a 
continuidade do projeto e que a equipe busque cada vez mais o trabalho multidisciplinar e a 
integração com atividades educativas, como forma de contribuir para a saúde integral da comunidade 
e com formação de profissionais da saúde com visão mais crítica e humanizada. 
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