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RESUMO: Justificativa: As instituições de ensino superior possibilitam 
experiências de interdisciplinaridade na área da saúde, que geralmente são 
alcançadas através do ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, a extensão 
permite ao acadêmico colocar em prática o aprendizado teórico, beneficiando a 
comunidade que adquire os serviços realizados. O projeto de extensão "Saúde 
Integral em Famílias Carentes do DF", realizado no Sol Nascente, Ceilândia -DF 
que possui uma população de aproximadamente 500 mil habitantes, 
(CODEPLAN,2015) em parceria com a atenção primária à saúde (APS), prioriza 
ações de promoção, prevenção e educação em saúde nas famílias da 
comunidade. O Saúde Integral fortalece as relações entre a universidade e a 
sociedade, por meio da visita domiciliar, buscando integrar os aspectos físicos, 
mentais, sociais e espirituais dos indivíduos que compõem as famílias. Objetivos: 
Relatar a experiência de um projeto de extensão como forma de garantir o direito 
a saúde de uma comunidade em vulnerabilidade. Metodologia: Trata-se de um 
relato das experiências vivenciadas no projeto de extensão “Saúde Integral em 
Famílias Carentes do DF” que ocorre no Sol Nascente, uma comunidade carente 
da cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Resultados: A realidade do território 
da Ceilândia é complexa, pois apresenta diversas demandas que vão além da 
saúde, bem como as vulnerabilidade socioeconômicas e as altas taxas de 
criminalidade na região, dessa forma o projeto de extensão Saúde Integral surge 
como forma de garantia do Direito a Saúde, pois ele consegue cobrir áreas que 
não são atendidas pelo sistema público de saúde promovendo atendimentos de 
qualidade para a população que é negligenciada pelo Estado Brasileiro e 
também este projeto surge como forma de antecipar experiências profissionais 
no âmbito da saúde para os discentes que fazem parte dele, no formato de 
maneira interprofissional promovendo um atendimento de excelência e olhando 



o indivíduo de maneira integral. Discussão: O projeto, existente desde 2012, 
possui integrantes dos cursos de Enfermagem, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Farmácia e Saúde Coletiva do campus de 
Ceilândia, da Universidade de Brasília (UnB). Para a realização das visitas 
domiciliares, há uma articulação das equipes da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) do território com o Saúde Integral, são passados os casos clínicos e as 
demandas de saúde da comunidade, em seguida, os acadêmicos são divididos 
em equipes interdisciplinares para as visitas, sendo supervisionados por 
professores e profissionais de saúde. Após o primeiro atendimento, os alunos e 
a coordenadora debatem possíveis formas de abordagem para aquela família, 
até que, juntamente com o paciente, a equipe elabora o projeto terapêutico 
singular (PTS) para conseguir avaliar a melhora e evolução do paciente, assim 
segue a intervenção. Muitas vezes utiliza-se de práticas integrativas e 
complementares como Ioga, Shiatsu, Reiki e Auriculoterapia, abrangendo 
tratamentos que vão além de abordagens biomédicas, complementando seu 
tratamento a fim de atender o indivíduo em sua integralidade, garantindo seu 
direito a saúde. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À SAÚDE; VULNERABILIDADE EM SAÚDE; 
SAÚDE PÚBLICA; SAÚDE DA FAMÍLIA. 
 


