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Resumo 

  
É preciso ampliar a discussão do direito à saúde, que é uma das premissas básicas do SUS, 
levando-se em conta que o acesso ao mesmo, passa ainda pelas condições sociais e 
econômicas da população e não apenas de sua condição étnica. É de grande importância o 
atendimento multidisciplinar na vida de qualquer pessoa e ações que levam esse atendimento 
de forma gratuita as comunidades necessitadas além de promover à saúde estará levando 
consigo o conceito na prática a humanização. O trabalho tem como objetivo desenvolver ações 
preventivas e educativas com enfoque no direito à saúde e à promoção de saúde, humanizar e 
sensibilizar os alunos com as diferentes necessidades da população. Foram realizadas 4 visitas 
na comunidade,atendendo aproximadamente 400 pessoas, executando procedimentos médicos, 
odontológicos, de enfermagem, engenharia civil e agronômica. Os acadêmicos realizaram 
palestras teatralizadas, atividades em grupo, promoção e proteção de saúde. Também foram 
realizados atendimentos no consultório para procedimento médico, odontológico e de 
enfermagem, para sanar as necessidades locais de atendimento curativistas, assim como, 
instruções sobre qualidade da água e elaboração de hortas comunitárias pelos profissionais de 
engenharia. Obteve-se uma grande participação dos quilombolas nas ações educativas e 
curativistas, entre todas as faixas etárias; estimulou-se a conscientização dos cidadãos a 
respeito da necessidade da promoção de saúde e das ações necessárias para garanti-la; 
promoveu-se uma melhor qualidade de vida para a população vulnerável. O projeto possibilitou 
a resolução de problemas e a melhoria da qualidade de vida à comunidade desassistida e isolada 
e possibilitou a elaboração de um programa de atenção continuada à saúde desta população. 
Outro aspecto importante foi o encaminhamento daqueles que apresentavam necessidades 
especiais, para tratamento na Clínica Escola ITPAC- Porto Nacional.  
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