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RESUMO – O Projeto de Extensão "Acompanhamento do Estado de Saúde dos Alunos do Instituto 
João XXIII", desenvolvido desde 2007, representa uma parceria entre a Universidade Estadual de 
Ponta Grossa com o Instituto João XIII. Esta entidade atende crianças e adolescentes, de seis a 18 
anos, em regime de internato ou semi-internato. Todos os que se encontram em situação de acolhimento 
foram encaminhados pelo Conselho Tutelar devido a diversas condições que colocam em risco a saúde 
física ou psíquica tais como orfandade, abandono ou negligência por parte dos pais ou da família extensa. 
Desta forma, o conhecimento das condições de saúde desses alunos é primordial para a integralidade do 
cuidado em todas as dimensões que abrange o acolhimento: o bem estar e a formação cultural e 
profissional. Participam do projeto universitários da área da Saúde, sob a coordenação e orientação de 
professores do curso de Farmácia, que ao lidar com questões complexas envolvendo aspectos 
morais, éticos e culturais, têm sua formação enriquecida. Dos objetivos propostos, destacou-se a 
promoção da saúde dos alunos do Instituto. Foi feito um levantamento dos 373 atendimentos 
realizados de abril de 2007 a dezembro de 2012. Houve a execução de 3590 exames laboratoriais 
nas áreas clínicas de Hematologia, Bioquímica, Imunologia, Microbiologia, Urinálise e Parasitologia. 
Após avaliação pelo médico responsável e identificadas as alterações, os alunos foram 
diagnosticados, tratados e acompanhados de acordo com o quadro clínico. Dentre as alterações, 
detectadas, sobressaiu a presença de enteroparasitoses. Concomitantemente aos exames, foram 
ministradas palestras para a Educação em Saúde. Sabe-se que crianças e adolescentes sofrem forte 
influência do mundo ao seu redor, como família, escola e grupos de amigos na formação de valores, 
vínculos afetivos e comportamentos. Reforça-se a importância de estratégias para atenção integral à 
saúde, que pode estar afetada por problemas sociais, emocionais ou psicológicos. 
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