
PROJETO SOCIAL FARMACÊUTICO: ESSE RIO É MINHA CURA – 

FARMACÊUTICOS EM AÇÃO 

O MUNICÍPIO 

Abaetetuba é um município brasileiro do estado do Pará, 

pertencente à Microrregião de Cametá. Localiza-se no norte brasileiro, a 

uma latitude 01º43’05” sul e longitude 48º52’57”  

oeste, as margens do Rio Maratauíra (afluente do Rio Tocantins). É a 

cidade-pólo da Região do Baixo Tocantins e, a 7° mais populosa do 

Estado. O Município é formado por dois distritos: Abaetetuba (sede) e 

a Vila de Beja. 

HISTÓRIA 

O distrito de Beja foi o berço da colonização de Abaetetuba. Por volta de 

1635, padres capuchinhos vindos do Convento do Una, em Belém, após 

percorrerem os rios da região, juntaram-se a uma aldeia de 

tribos indígenas nômades. O aglomerado foi chamado de “Samaúma” e, 

depois, batizado de “Beja” pelo governador Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado. 

Embora Francisco de Azevedo Monteiro seja considerado, no imaginário 

popular, o fundador, pois chegou para tomar posse desse território como 

proprietário de uma sesmaria. Na beira do rio Maratauíra, num local 

protegido das marés pela ilha de Sirituba e nas proximidades do sítio 

Campompema e da Ilha da Pacoca, fundou um pequeno povoado, 

em 1724. 

O município de Abaetetuba foi desmembrado do território da capital do 

Estado, Belém, em 1880, de acordo com a Lei 973, de 23 de março, que 

também constituiu o município como autônomo. 

Um ano depois, em 1881, o presidente interino da Câmara em Belém, 

José Cardoso da Cunha Coimbra, instalou, no município, a Câmara 

Municipal de Abaeté. Por meio do Decreto-Lei 4 505, de 30 de dezembro 

de 1943, foi instituído o nome “Abaetetuba”. 

ETIMOLOGIA 
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O nome primitivo do município era “Abaeté”, que, na língua tupi, significa 

“homem verdadeiro”, através da junção dos termos abá (homem) 

e eté (verdadeiro).[8] Por meio do Decreto-lei 4 505, de 30 de dezembro 

de 1943, foi-lhe acrescentado o sufixo“tuba”, oriundo do termo 

tupi tyba (ajuntamento), para diferenciá-lo do município homônimo no 

estado de Minas Gerais. Portanto, “Abaetetuba” significa, na língua tupi, 

“ajuntamento de homens verdadeiros”.[8] 

 

RIOS DE ABAETETUBA 

O município possui uma rede hidrográfica bastante vasta, navegável em 

quase toda a sua extensão. Existem cerca de 72 ilhas que constituem a 

chamada Região das Ilhas. O clima é comum da Amazônia, equatorial e 

super-úmido. Registra-se no município a existência de florestas de terra 

firme e florestas de várzeas. 

O PROJETO 

O projeto social Farmacêutico começou a muito tempo, aproximadamente 

5 anos. Até então o jovem Farmacêutico Dr. Thiago Braga percorria 

sozinho algumas comunidades ribeirinhas da cidade de Abaetetuba-PA, 

até então se chamava "Navegando em águas profundas", com o passar 

do tempo  

 

e com as publicações nas redes sociais, e diversos convites para 

farmacêuticos locais participarem do referido projeto, houve então três  
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farmacêuticas que quiseram participar no ano de 2018, a Dra Celina 

Pinheiro  a Dra. Neylane de Cassia e a Dra.Mariene Guia 

 

 

Em discussão grupal resolveram então mudar o nome para "Esse Rio é 

Minha Cura". 

Desde então, passou a se chamar pelo nome atual e começou então a 

passar por vários processos de reformulações, entre elas, a montagem 

de uma equipe de apoio para as ações mensais. 

Depois de alguns meses de ações, formou-se uma parceria muito grande 

através de imagens e vídeos das redes sociais, com um dos maiores 

institutos de formação acadêmicas do Brasil, o ICTQ, hoje o ICTQ 

contribui com ajudas mensais, e é o parceiro Master do projeto social. 



 

O projeto é coordenado pelo Dr.Thiago Braga onde coordena com 

maestria todas as ações, o projeto já atendeu mais de 50 comunidades e 

mais de 7.000 pessoas no entorno da cidade ribeirinha de Abaetetuba-PA 

que fica localizada as 110 km da capital PARAENSE com um população 

de 159.080 Segundo o IBGE/2020 



 

 

 



Composto com mais de 72 ilhas, ilhas essas onde se concentra as ações 

mensais. 

Hoje o projeto serve como um projeto escola para alunos de pós 

graduação e alunos da graduação, onde os mesmos vão vivenciar na 

prática os atendimentos farmacêuticos, entre eles a atenção 

Farmacêutica e a clínica em si. 

 

Para os graduandos, o estágio observacional das práticas farmacêuticas 

ao dispensar cuidados a população. 

O projeto Farmacêutico é uma continuidade mensal, onde vai desde a 

cotação de Medicamentos até às escalações dos profissionais que irão 

para ação. 

Sempre ocorre no terceiro domingo de cada mês, os profissionais se 

reúnem geralmente no sábado a noite, ou pelo domingo bem cedo antes 

de saírem, com aqueles profissionais que vem de outros estados, para 

que possam ser passados a eles um pouco de como funciona a ação e 

ambiente comunitário que eles irão encontrar na manhã seguinte. 



 

O encontro geralmente se dá no porto da cidade e dali saem em 

embarcações para as comunidades, ou lanchas ou barcos 

 

O retorno das comunidades se dá depois das 16 horas, com a sensação 

de dever cumprido e entrega ao próximo. 

 


