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Resumo: A pandemia de Covid-19 impôs isolamento social estimulado pelo “Fique em casa”, 
determinou o fechamento de escolas e comércios e suspendeu cirurgias eletivas, atendimentos 
ambulatoriais e de pacientes crônicos nas unidades básicas de saúde.1,2 Esse período se estendeu por 
cerca de nove meses e teve impacto maior em comunidades residentes em ocupações urbanas recentes 
que experimentaram aumento do número de moradores em razão do aumento do desemprego.3,4 Nesse 
contexto, atividades de extensão universitária mantidas no território de ocupação localizada na periferia 
de um grande município do interior do estado de São Paulo foram capazes de minimizar o impacto das 
duras medidas de controle adotadas. A ocupação em questão abriga cerca de 650 pessoas dispostas em 
moradias precárias, todas de madeira, com insuficiente fornecimento de água e energia elétrica e sem 
rede de esgotamento sanitário.5 Muitos moradores ainda não tinham cadastro na unidade básica de 
saúde de referência. Docente e aluna de graduação em medicina realizaram acolhimentos no território 
da ocupação, atendimentos nos domicílios, controle de pressão arterial e glicemia, renovação de receitas 
de medicamentos de uso crônico, discussão de casos e elaboração de projetos terapêuticos singulares 
com profissionais da equipe de saúde de referência. A realização dessas ações nesse contexto reforçou o 
vínculo com os moradores da ocupação, mostrou-se muito importante para a população privada de 
muitos direitos e serviu de grande aprendizado para a aluna que constatou a relevância de seu trabalho. 
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