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Introdução: Trata-se de um projeto de extensão instituído nas dependências de uma 

instituição de ensino superior, na cidade de Belém. Desenvolvido por acadêmicos do 4º 

ao 8º semestre do curso de enfermagem, com o propósito de oferecer assistência 

ambulatorial para o atendimento e acolhimento de alunos e funcionários, através de 

verificação de sinais vitais, curativos simples e procedimentos de primeiros socorros. 

Objetivos: O objetivo do referido projeto é ofertar atendimento aos alunos da 

comunidade acadêmica, buscando levar atendimentos de urgência dentro da instituição. 

Métodos: O método de exposição escolhido foi descritivo,  através da apresentação do 

projeto de extensão do Ambulatório, exemplificando seu objetivo, funcionalidade e 

importância dentro IES. Resultados e Discussão: O ambulatório tem suas atividades 

desenvolvidas durante dois turnos matutino e noturno, todos os dias da semana, as 

demandas para atendimento são espontâneas e os alunos se direcionam sozinhos ou 

acompanhados, as demandas são de quadros de hipoglicemia, convulsão, complicações 

hipertensivas, desmaio, escoriações decorrentes de quedas e cortes. O projeto além de 

prestar suporte básico ao publico atendido, é de grande importância também, para os 

monitores já que possibilita a estes experiência e aprimoramento de conhecimento 

técnico-cientifico, no contexto universitário. Conclusão: O projeto ambulatorial, 

mantem-se funcionando de acordo com sua proposta inicial, atendendo docentes e 

funcionários da instituição, possibilitando a estabilização dos quadros urgentes, no qual 

possibilita aos acadêmicos e colaboradores um  suporte técnico urgente nos quadros de 

complicação mais graves para serem encaminhados para o suporte médico através do 

SAMU, tendo um fluxo de atendimento considerável para que o projeto perpetue dentro 

da IES. Desta forma, o projeto  proporciona um importante instrumento na formação 

profissional dos alunos desde a graduação.  
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