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RESUMO – As patologias crônicas como diabetes mellitus, hipertensão arterial e aterosclerose 
representam importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares, sendo necessário aos 
portadores dessas patologias a correta administração de medicamentos, a prática de atividades física 
e uma alimentação balanceada. Devido à utilização de elevado número de medicamentos por 
pacientes com patologias crônicas atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila 31 de 
março, a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa propôs ao Departamento de Ciências 
Farmacêuticas (DEFAR) a realização de um evento visando repassar a esse grupo de pacientes 
orientações sobre o correto uso de medicamentos, reforçando as informações fornecidas na UBS. 
Com linguagem simples e divertida, os alunos do Curso de Farmácia da UEPG desenvolveram uma 
atividade teatral sobre o “Uso Correto de Medicamentos aos Pacientes Crônicos”, através do projeto 
de Extensão “Monitoração da Pressão Arterial em Servidores da UEPG”. A atividade teve como 
objetivo repassar aos presentes informações sobre a automedicação, armazenamento de 
medicamentos, formas farmacêuticas, diferenças entre medicamentos genéricos e de referência, 
importância da prática de exercícios físicos, cuidados com a alimentação e o uso de medicamentos 
contínuos para portadores de hipertensão, diabetes e aterosclerose. O teatro educativo é uma forma 
prática de fixar conceitos através do impacto emocional, pois leva o expectador a refletir, neste caso, 
sobre a importância do uso racional de medicamentos e como agir frente a patologias crônicas. A 
atividade possibilitou a conscientização da comunidade sobre a importância de procurar o profissional 
farmacêutico antes de utilizar medicamentos. O evento permitiu aos extensionistas o contato com 
grupos de portadores de doenças crônicas, promovendo ações de educação em saúde, como forma 
de oportunizar o repensar sobre a integração teoria-prática na formação acadêmica. 
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