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Resumo: Apresentamos  neste  trabalho,  as  ações  desenvolvidas  pelo  Núcleo  Extensionista  Rondon  da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (NER-UEPG), no estado do Paraná durante a Operação Rondon UEPG.
As  ações  desenvolvidas  pela  Operação  Rondon  Paraná  possibilitam  a  municípios  do  estado  do  Paraná  a
oportunidade  de  receber  professores  e  alunos universitários,  de várias  áreas  do conhecimento,  que desejam
contribuir com a comunidade e com as lideranças locais, trabalhando para melhorar as condições de vida e bem-
estar  da  população,  assim  como,  para  intensificar  a  qualidade  e  a  eficiência  dos  serviços  prestados  pela
administração municipal. Na Operação Rondon Paraná as equipes de rondonistas trabalharam, com produtores,
agentes públicos, professores e lideranças locais, realizando ações que buscam estabelecer efeitos duradouros
para a população, a economia, o meio ambiente e a administração local, nas áreas de cultura, direitos humanos e
justiça, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia e produção, comunicação e trabalho. As ações desenvolvidas
contribuem para a formação acadêmica de profissionais mais dinâmicos, humanos, criativos e cidadãos, a partir
de intervenções sociais nas diversas áreas de conhecimento na qual estão em formação de maneira conjunta com
as comunidades pela realização de atividades que visam desenvolvimento e sustentabilidade local.
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Núcleo Extensionista Rondon (NERUEPG) - USF.

PÚBLICO-ALVO 

Crianças.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Teixeira Soares – Paraná 

LOCAL DE EXECUÇÃO

Associação Menonita de Assistência Social (AMAS) – Teixeira Soares

JUSTIFICATIVA

A cárie dentária é a doença crônica mais comum que afeta a saúde de crianças em todo

o mundo (RABIEI et  al., 2014).  O acesso à educação em saúde bucal  é considerado um

importante  preditor  para melhoria  dos comportamentos  (KAY E LOCKER 1996) e assim,

reduzir  os  riscos  da  doença.  A forma  mais  simples  de  prevenção  da  doença  cárie  é  a

desorganização regular do biofilme, através da escovação dental e fio dental. 

A  correta  higienização  bucal  depende  de  motivação,  principalmente  porque  as

atividades  educativas  têm um impacto  em curto  prazo  de  tempo  (NASCIMENTO et  al.,

2017). Sendo assim, práticas educativas são elemento-chave motivacional.

O Projeto Rondon como um projeto de extensão universitária iniciou suas atividades

no  final  dos  anos  60,  é  um  projeto  de  integração  nacional  que  envolve  a  participação

voluntária de universitários durante as férias, colaboram para o desenvolvimento sustentável

de comunidades carentes e contribui para um melhor bem estar da população. Nas primeiras

operações os profissionais de saúde realizavam apenas procedimentos curativos. Atualmente,

incentiva-se a prevenção, educação e difusão do conhecimento relativo a todas as áreas do

conhecimento  para  que  sejam  multiplicadores  entre  a  população  assistida  e  essas

multipliquem o que aprenderam (BRASIL, 2013). 

Em 2015 na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) iniciou-se o projeto de

extensão  Operação  Rondon  (OR-UEPG)  com  elementos  de  organização  e  execução  de

atividades equivalentes ao Projeto Rondon.
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Nesse contexto, a OR-UEPG possibilita práticas acadêmicas que extrapolam os muros

da Universidade, interligando-a com a população menos assistida através de atividades que

promovam a transformação do profissional cidadão através da busca constante do equilíbrio

entre as demandas sociais e as inovações que surgem durante o trabalho acadêmico. Diante

disso  aproxima  os  acadêmicos  da  realidade  do  país  e  possibilita  o  desenvolvimento  de

comunidades assistidas.

OBJETIVOS

Neste trabalho apresentamos o relato de uma atividade em formato de oficina, cujo

objetivo  foi  capacitar  crianças,  nas  perspectivas  cognitivo  e  psicomotora  acerca  da saúde

bucal pertinente à faixa etária das crianças.

METODOLOGIA

As atividades ocorreram durante dois dias, em uma intervenção do projeto de extensão

universitária  OR-UEPG com crianças  na faixa  etária  entre  3 e 12 anos,  no município  de

Teixeira Soares-PR, Brasil no ano de 2019. A oficina foi realizada por três acadêmicos sob

supervisão  de  um docente,  e  desenvolvida  de  modo a  proporcionar  habilidades  em nível

cognitivo (conhecimento) e psicomotor (habilidades técnicas) para o público-alvo. 

Para  o  enfoque  cognitivo  adotou-se  uma  abordagem dialógica  com ênfase  para  a

importância da escovação na prevenção da doença cárie, e sobre a influência da dieta, com

destaque para o consumo de açúcares. Para aumentar o conhecimento dos participantes da

oficina  sobre  as  condições  de  saúde bucal,  principalmente  aquelas  relativas  à  etiologia  e

aspectos comportamentais relacionadas à cárie dental, principal doença que afeta a faixa etária

da ação, como veículo de aproximação do público foi utilizado um macro modelo, de uma

boca e uma escova de dente, feitos com materiais recicláveis (Figura 1).

Esse recurso foi empregado para demonstrar a técnica de escovação para as crianças.

Esse  material  despertou  maior  interesse  nas  crianças  e  potencializou  a  interação  delas

tornando o assunto mais interessante.
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Figura 1. Macro modelo e escova feitos com materiais recicláveis para demonstração da técnica de higienização.

(Fonte: os autores)

Na fase de abordagem psicomotora, foi realizada atividade para o desenvolvimento de

habilidade técnica entre as crianças. A técnica de escovação escolhida para ensinar as crianças

foi  a  técnica  de  fones  (DYER,  ADDY  e  NEWCOMBE,  2000).  Foi  realizada  uma

demonstração de todos os movimentos no macro modelo repetidamente e dialogando para

tirar qualquer dúvida que a criança possuía. Demonstramos também a quantidade de pasta que

é suficiente  para a escovação e como passar o fio dental  entre  os dentes,  neste momento

percebemos  a  dificuldade  deles  em passar  o  fio  dental,  houve muitas  dúvidas  que foram

sanadas naquele momento (Figura 2).

Após essa etapa levamos as crianças para realizar a escovação supervisionada, onde

elas tinham que reproduzir os movimentos ensinados. Neste momento elas eram corrigidas

caso algum movimento estivesse errado e parabenizadas caso o movimento estivesse correto.

Para a escovação correta, os dentes devem estar na posição topo a topo, e os filamentos da

escova são posicionados em um ângulo de 90 graus em relação à superfície oral dos dentes.

Nas superfícies são realizados movimentos amplos circulares pegando de 2 em 2 dentes e

conta-se até 10 (técnica conhecida como movimento da bolinha). 

Nas  superfícies  oclusais,  realizam-se  movimentos  horizontais  (movimento  de

trenzinho),  nas  faces  linguopalatais  a  escova  é  colocada  em  posição  horizontal  e  são

realizados  movimentos  rotatórios  (movimento  de  vassoura).  Por  fim  escova-se  a  língua

colocando  para  fora  o  máximo  que  puder,  com  a  escova  contra  a  língua,  puxando-a

vagarosamente para frente e por fim utiliza-se o fio dental.
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Figura 2. Momento de abordagem dialógica sobre saúde bucal. (Fonte: os autores)

RESULTADOS

A atividade atingiu o objetivo de motivar as crianças a escovarem os dentes a partir de

uma técnica adequada bem como as capacitou sobre informações de saúde bucal pertinentes

às suas faixas etárias. Além disso, possibilitou aos acadêmicos envolvidos a transmissão dos

conhecimentos obtidos na universidade além de fomentar em uma formação mais cidadã. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência exitosa promoveu a capacitação de crianças acerca de informações de

saúde bucal  pertinente às respectivas faixas etárias,  bem como possibilitou motivá-las.  As

crianças  também  puderam  adquirir  habilidades  em  nível  procedimental,  através  de  uma

atividade prática de higienização bucal. A presença dos responsáveis pela criança em oficinas

como  a  aqui  relatada  poderia  beneficiá-las,  pois  assim,  além  de  também  receberem  a

orientação,  poderiam auxiliar  e  supervisionar  as crianças  quanto a  higiene bucal  em suas

casas.

Ressalta-se  também o fato  de  que  a  elaboração  da  atividade  relatada  desenvolveu

habilidades nos acadêmicos envolvidos, quanto ao uso de material instrucional elaborado com

materiais recicláveis de baixo custo que potencializam o alcance dos objetivos propostos em

especial por seu caráter lúdico.

Ainda a realização da oficina permitiu uma interação entre acadêmicos e comunidade,

em um momento  em que  o  universitário  pode  compreender  a  realidade  do  local  onde  a
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atividade é desenvolvida e pode transmitir seus conhecimentos técnico e científicos de forma

integrativa e divertida o que fomenta o desenvolvimento da cidadania por parte do estudante

universitário.  A interação  entre  a  universidade  e  comunidade  deve  ser  favorecida  para

estimular uma formação mais humana e que seja capaz de responder necessidades locais. 

APOIO

Associação  Menonita  de  Assistência  Social  (AMAS),  Superintendência  Geral  de  Ciência,

Tecnologia  e Ensino Superior  (SETI),  Programa Universidade Sem Fronteiras  -  Fundação

Araucária, Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais (PROEX) e Universidade Estadual

de Ponta Grossa (UEPG).
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