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Resumo: A educação em saúde busca desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua própria 

saúde e pela saúde da comunidade a qual pertençam e a capacidade de participar da vida comunitária de uma 

maneira construtiva. Visando atender estas necessidades de indivíduos em situação de rua, assistidos pela Casa 

da Acolhida – Vila Vicentina localizada na cidade de Ponta Grossa, o projeto Nós na Rede: Contribuições da 

Odontologia para prevenção e manutenção da Saúde realizou uma atividade interativa baseada na metodologia 

TBL (Team-Based Learning) abordando temas sobre cuidados pessoais e prevenção de doenças como 

higienização das mãos, cabelos e unhas, doenças bucais (cárie dentária, doença periodontal, câncer de boca), 

questões sobre como evitar o contágio da gripe e alimentação saudável. Conclui-se ser o TBL método viável 

para a facilitação do acesso à informação em saúde, inclusive junto a populações em situação de vulnerabilidade 

social (situação de rua). 
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PROJETOS VINCULADOS 

Não se aplica. 

PÚBLICO-ALVO  

População urbana em situação de rua assistida pela Casa da Acolhida, Ponta 

Grossa/PR.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa/PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Casa da Acolhida - Vila Vicentina. Ponta Grossa/PR. 

JUSTIFICATIVA 

A educação em saúde busca desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade 

pela sua própria saúde e pela saúde da comunidade a qual pertençam e a capacidade de 

participar da vida comunitária de uma maneira construtiva, buscando encorajá-las para adoção 

e manutenção de padrões de vida sadios, e capacitá-las para a tomada de decisões, tanto 

individual como coletivamente, visando melhorar condições de saúde e ambientais (BRASIL, 

2012). 

Neste universo de ações encontram-se as políticas de educação em saúde, 

angariadas pela definição de que as verdadeiras práticas educativas realmente efetivam-se 

entre sujeitos sociais, durante os processos de educação permanente, de mobilização em 

defesa dos direitos coletivos e como tema relevante para os movimentos sociais (BRASIL, 

2007). A relação dialética de trocas de saberes e a busca por ações humanizadoras que 

promovam autonomia aos e com os sujeitos em sua integralidade devem constituir os aspectos 

norteadores dessa prática (SICARI, 2014). 

Nesse sentido, e ciente de que o empoderamento é fomentado a partir do 

desencadeamento de agentes motivadores, o projeto de extensão Nós na Rede: Contribuições 

da Odontologia para Educação, Prevenção e Manutenção da Saúde, desenvolveu práticas na 

Casa da Acolhida, subsidiadas por um conjunto de atividades de educação e prevenção em 

saúde. 

A Casa da Acolhida é um dos departamentos da Vila Vicentina, vinculada à 

Sociedade de São Vicente de Paulo, fundada em Ponta Grossa no ano de 1947. É uma casa de 
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passagem para a população em situação de rua e em situação de risco pessoal ou social, que 

acolhe, em média 150 pessoas ao mês, encaminhadas pelos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS) do município de Ponta Grossa/PR. A casa 

oferece quatro refeições, hospedagem, banho, roupas, produtos de higiene pessoal e conta 

com projeto de salão de beleza, projeto de leitura com uma mini-biblioteca e a sala de grupos 

onde desenvolve oficinas e dinâmicas. 

Assim, o presente trabalho justifica-se ao utilizar conhecimentos adquiridos na 

instituição de ensino superior para a informação em saúde, conscientização e empoderamento 

de indivíduos de diferentes realidades sociais.  

OBJETIVOS 

Facilitar o acesso à informação e a práticas de prevenção em saúde (bucal e geral) a 

moradores em situação de rua assistidos pela Casa da Acolhida de Ponta Grossa/PR. 

METODOLOGIA 

O método de eleição para a aquisição ou ampliação de conhecimentos em saúde 

junto aos indivíduos em situação de rua foi o Team-Based Learning (TBL). Este é um método 

que se caracteriza pela aprendizagem ativa e coletiva, com comunicação e interação entre os 

participantes sob uma temática de interesse, por meio da formação de pequenas equipes. 

A atividade e sua logística foram inicialmente apresentadas aos sujeitos por 

acadêmicos extensionistas, os quais, após aquiescer com sua participação foram divididos em 

quatro equipes. Os indivíduos foram então convidados a se dividir em pequenos grupos, onde 

um participante recebeu placas ilustrativas com as letras A, B, C e D, referentes à resposta 

indicada pelo grupo como correta frente à determinada pergunta. 

Previamente foram desenvolvidas pelos extensionistas doze questões objetivas sob 

a temática higiene geral e bucal, sendo que cada questão apresentava quatro alternativas, com 

apenas uma correta. Os temas abordados foram: higienização das mãos, cabelos e unhas, 

doenças bucais, como caries, gengivite, câncer de boca. Também foram abordadas questões 

sobre como evitar o contágio da gripe e alimentação saudável.  

As perguntas eram então oralmente divulgadas pelos acadêmicos extensionistas, 

repetidas quando solicitado por qualquer participante, e então, depois de decorridos cinco 

minutos (destinados à discussão entre os membros de cada grupo) um representante do grupo 
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deveria selecionar e divulgar a placa com a alternativa escolhida. Para cada questão proposta, 

houve uma rodada de discussão, com considerações dos extensionistas sobre as respostas de 

cada grupo, buscando valer-se do conhecimento empírico mostrado pelos indivíduos 

participantes para disseminar informações relevantes sobre educação e prevenção em saúde. 

Ao final da atividade, foi realizada uma oficina sobre escovação dentária, com 

entrega de kits e folders de higiene bucal. 

RESULTADOS 

Os participantes mostraram interesse e motivação na atividade realizada, sendo 

observada forte interação e discussão entre os indivíduos de cada grupo. Esse resultado 

endossa as funcionalidades do método TBL, resultando em uma aprendizagem coletiva, 

baseada no diálogo e interação entre os participantes a fim de realizar um trabalho 

colaborativo e debate dos raciocínios prévios (BOLLELA et al., 2014). 

A realização da higiene bucal e geral mostram resultados significativos na saúde de 

modo integral. Uma condição nula ou insatisfatória de higiene bucal está associada, além do 

surgimento de doenças prevalentes como cárie dentária e doença periodontal, também a 

agravos sistêmicos, tais quais problemas cardiovasculares devido a agentes infecciosos e 

infecções do trato respiratório, advindas de doenças periodontais (ALMEIDA et al., 2006). 

Além disso, sabe-se que o cuidado com a higiene corporal diminuiu a prevalência de várias 

doenças infectocontagiosas e parasitárias. Promover educação em saúde para esses indivíduos 

gera, de forma direta, uma melhora geral do seu estado de saúde, melhorando a qualidade de 

vida.  

Além disso, as consequências psicológicas também merecem destaque. Entende-se 

que a perda dental, ocasionada por doenças bucais prevalentes, assim como a extração dental 

como solução imediata para problemas de saúde bucal, trazem impactos na vida das pessoas, 

visto que na cultura ocidental, a falta de dentes é tratada como uma desconfiguração facial, 

onde sujeitos com essa característica física podem ser rejeitados socialmente (VARGAS; 

PAIXÃO, 2005). A ação realizada pelo Projeto Nós na Rede, se estende além do quesito 

informação e educação em saúde, buscando motivar essa população em situação de 

vulnerabilidade social à busca por assistência em saúde bucal, com vistas à ampliação de sua 

autoestima e motivação para reinserção nas práticas de vida diária e no mercado de trabalho 

para qualificação de sua condição de saúde e social.  
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Na aplicação do método TBL, uma questão que se tornou muito relevante devido a 

divergências na escolha das respostas, foi referente à causalidade do câncer de boca. Sabe-se 

que os maiores fatores de risco para o surgimento desta neoplasia é o tabagismo e o etilismo, 

acometendo principalmente homens acima dos 50 anos de idade (DEDIVITIS et al., 2004). 

Estudos apontam que em 2015, só no estado São Paulo, 57% dos indivíduos em situação de 

rua se dizem fumantes e 34% afirma o consumo de tabaco (BARATA et al., 2015). Esse 

parâmetro reafirma a importância da atividade desenvolvida pelos acadêmicos extensionistas, 

visto que o conhecimento adquirido pode trazer mudanças positivas no estilo de vida, e 

consequentemente a melhora da saúde desta população.  

 

FOTO 

Figura 1 – Participantes da ação na Casa da Acolhida 

 

Legenda: Indivíduos em situação de rua durante a utilização do Team-Based Learning (TBL). Casa da Acolhida. 

Ponta Grossa/PR. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A atuação do projeto de extensão Nós na Rede aborda a educação em saúde como 

requisito fundamental na prática de empoderamento social, sendo este totalmente viabilizado 

e facilitado pelo desenvolvimento e utilização de métodos interativos. Nesse sentido, cabe 

ressaltar o TBL enquanto método viável para a facilitação do acesso à informação em saúde, 
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inclusive junto a populações em situação de vulnerabilidade social (situação de rua), como as 

atingidas pelo referido projeto. 

APOIO 

 Fundação Araucária. 
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