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Resumo: O presente trabalho relata o desenvolvimento de uma oficina realizada durante a Operação Rondon 2018, 

abordando a importância da extensão universitária para a formação enquanto acadêmico e como futuro 

profissional. A ação extensionista foi desenvolvida no município de Porto Amazonas–PR, Brasil, por uma 

acadêmica do curso de odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A ação foi motivada a 

partir do diagnóstico de baixos índices de assiduidade no acompanhamento odontológico pré-natal por parte das 

gestantes, e também de lapso por parte de mães na questão de higiene bucal de seus filhos. A partir dessas 

informações foi pensada uma dinâmica em forma de perguntas e respostas. A ministrante trouxe assuntos 

relevantes nos questionamentos para iniciar uma discussão aberta acerca dos conhecimentos das mulheres 

presentes, desde a importância de um acompanhamento odontológico pré-natal, os cuidados com os dentes 

decíduos até a dentição permanente de seus filhos. A experiência foi exitosa, demonstrada pela participação e 

curiosidade das 70 participantes. Dessa forma, pôde-se perceber que ações extensionistas são ricas em diversidade 

cultural, desenvolvem senso crítico para resolver questões loco regionais e trazem benefícios diretos para a 

comunidade. Dessa forma, somam na constituição como cidadão, profissional e é um diferencial na formação 

acadêmica. 
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PÚBLICO-ALVO  

Gestantes e mães que estivessem no período de puerpério.  

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Porto Amazonas – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Unidade Básica de Saúde (UBS) “Centro Social Rural Doutor Roberto Osório 

Saraiva de Almeida” – Porto Amazonas, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

A extensão universitária é conceituada como um processo educativo, cultural e 

científico que articula o campo do ensino e da pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre universidade e sociedade (Pneu; 2012). Uma das principais 

funções sociais da universidade é a de contribuir na busca de soluções para os graves problemas 

sociais da população. (Mendonça e Silva, 2002). Além disso, a universidade deve propor uma 

formação cidadã e não apenas profissional, seja dentro e/ou fora de seus muros (Sousa; 2000).  

Dentro desse contexto extensionista, se destaca a Operação Rondon no estado do 

Paraná, Brasil, coordenada por professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 

e teve inspiração nas diretrizes do Projeto Rondon coordenado pelo Ministério da Defesa 

(Brasil; 2019). A Operação Rondon pode ser caracterizada sendo um conjunto de ações que 

envolvem a participação voluntária de acadêmicos e professores de graduação na busca de 

conhecer a realidade de comunidades menos prevalecidas, para assim poder promover ações 

que contribuam para o desenvolvimento sustentável desses municípios carentes previamente 

selecionados. Além disso, a operação consegue trabalhar virtudes pessoais dos acadêmicos 

participantes, tais como: trabalho em equipe, proatividade, cooperação, criatividade, 

responsabilidade, empatia, respeito, entre outras. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho relata uma experiência extensionista no desenvolvimento de uma 

oficina destinada a gestantes e mães sobre a temática saúde bucal materno-infantil. A atividade 

foi elaborada por uma acadêmica de odontologia da UEPG, e aplicada durante a Operação 

Rondon 2018. 
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Esta atividade foi motivada após o mapeamento das demandas do município, onde 

surgiu o convite para que fosse realizada alguma ação voltada a saúde bucal das gestantes. As 

mulheres em questão, participam de acompanhamento semanal na UBS e não estavam 

motivadas o suficiente para comparecer as consultas pré-natais odontológicas, tampouco para 

prezar por sua higiene oral e consequentemente de suas crianças, segundo o relato da cirurgiã-

dentista da Unidade. 

Esta ação teve caráter de prevenção e promoção de saúde bucal, tendo enfoque na 

importância dos cuidados odontológicos da mãe desde o período gestacional, passando pelas 

diversas etapas depois do nascimento até o estágio de dentadura permanente da criança.  

METODOLOGIA 

O objetivo da atividade é que fosse desenvolvida de forma dinâmica e participativa - 

como se prioriza na Operação. Nesse intuito, foi pensado pela acadêmica, em fazer uma 

discussão na forma de perguntas e respostas. Os temas para as questões foram previamente 

estudados na literatura, a fim de saber quais são as principais dúvidas das gestantes e mães de 

crianças em geral. Também foram pesquisadas informações cruciais a respeito da higiene oral 

em todas as fases do desenvolvimento infanto-juvenil, e o papel da mãe nesses períodos.  

Sendo assim, os assuntos abordados foram: 

I. Alterações bucais que podem ocorrer no período gestacional e a importância do 

acompanhamento odontológico;  

II. Cuidados com a higiene oral do bebê, técnicas de como executá-la corretamente; 

III. Alertar sobre a importância dos primeiros dentes de leite (decíduos), o porquê cuidar e 

como fazer a correta escovação dos mesmos; 

IV. Período de troca de dentes da criança (dentição mista), faixa etária correta para os dentes 

“caírem” (esfoliarem) e a importância de mantê-los até a idade correta; 

V. Alertar para fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da doença carie, e 

como preveni-los; 

VI. Cuidados com os futuros dentes permanentes; 

VII. Curiosidades, mitos x fatos. 

Junto a apresentação foram usados dois “banners” com fotos para ilustrar a discussão e 

exemplificar melhor as lesões de cárie, doença periodontal, entre outros. Tudo a fim de 

promover uma discussão em grupo aonde todas poderiam compartilhar suas respostas pessoais, 

dúvidas, experiências, e usufruir do mesmo conhecimento.  

 

A oficina foi elaborada com a intenção de abranger o maior número de gestantes e mães 

possível. Neste intuito, foi verificado previamente que a Unidade Básica de Saúde em questão, 
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conta com um atendimento semanal de gestantes para fazer acompanhamento médico, estas são 

agendadas antecipadamente e comparecem na frequência correta.  

Após autorização, a atividade aconteceu na sala de espera da UBS, e se dividiu em dois 

momentos. Primeiramente, para que conseguíssemos chamar a atenção das mães presentes, 

começamos expor alguns dados epidemiológicos sobre a prevalência da doença cárie e doença 

periodontal em dentes decíduos e as consequências destas para o bebê e/ou criança.  

Com o objetivo de deixar a atividade mais dinâmica e participativa, optou-se por utilizar 

uma caixa de perguntas, onde dentro dela haviam questões abordando os cinco temas 

mencionados anteriormente. Sendo alguns exemplos:  

I. Por que é importante a gestante cuidar da sua saúde bucal? O que muda na boca durante 

a gestação? Grávidas podem passar por qualquer procedimento odontológico (como 

anestesias e radiografias, por exemplo)? 

II. Quais são os sinais e sintomas da fase de erupção dental e como aliviar a angústia do 

bebê? Como deve ser feita a higiene bucal do bebê e quando começar? Qual a importância 

do aleitamento materno para o desenvolvimento da saúde oral? 

III. Quando nascem os primeiros dentes? Os dentes de leite devem ser escovados? Eles são 

importantes? Por quê? 

IV. Até que idade é normal esperar que os dentes nasçam? Quando é o tempo certo de caírem 

os dentes e porque esperar? 

V. Quais são os fatores de risco para a doença cárie? Qual a relação da dieta com a cárie 

dentária? Qual é a função do flúor? 

VI. A criança também pode ter doença gengival? Por quê? O que se deve fazer 

imediatamente após a avulsão do dente permanente? Qual a periodicidade que se deve 

ir ao dentista? 

VII. Curiosidades: Qual o problema de saúde bucal mais encontrado no bebê prematuro? 

Tomar muito antibiótico estraga os dentes? O bebê pode nascer com dentes? A chupeta 

prejudica os dentes? Com que idade se deve levar o bebê ao dentista pela primeira vez? 

Quando começar a usar pasta com flúor? 

O objetivo dessa metodologia foi conseguir a interação entre participantes e ministrante 

sobre cada uma das perguntas, e assim, iniciava-se uma nova discussão acerca de cada um dos 

assuntos por vez. Além disso, as mães experientes presentes poderiam compartilhar 

experiências que já tiveram com seus próprios filhos (conhecimento prático, senso comum), as 

gestantes poderiam tirar suas dúvidas, e a ministrante expor os conhecimentos teóricos e 

práticos científicos. E dessa forma se sucedeu. 

RESULTADOS 

Foi percebido que as mulheres presentes haviam pouco conhecimento sobre os assuntos 

abordados mas mesmo assim mostraram-se participativas desde o início e ficaram atentas as 
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informações dadas, como também puderam participar de forma interativa e tirando suas 

dúvidas. 

Devido à grande procura, a equipe solicitou uma nova oficina, em outro dia, no mesmo 

local. Sendo assim, essa atividade extensionista atingiu cerca de 70 mulheres, sendo que no 

segundo dia de aplicação da atividade abrangeu mais de 50% desse total. Cada oficina teve em 

média, duração 1 hora e 30 minutos, variando de acordo com a participação das mulheres em 

cada dia.   

Outro fato percebido foi que muitas mulheres compareceram com colegas ou outros 

membros da família, os quais também participaram da atividade e receberam o conhecimento 

compartilhado. Assim, mais pessoas de um núcleo familiar/social tiveram acesso a estas 

informações, e provavelmente estas pessoas continuarão a disseminar este aprendizado para os 

demais. Dessa forma se tornaram possíveis agentes multiplicadores. 

Esta prática além de desenvolvimento da comunidade, promoveu um avanço na filosofia 

de formação do acadêmico, que a partir deste momento passa não apenas a se preocupar na 

resolução da doença em estágios tardios na prática clínica, mas também a focar na promoção 

da saúde, durante todas as etapas do cuidado em saúde bucal.  

Outro viés importante para o aluno foi que, durante o reconhecimento do território, 

comunidade e elaboração da oficina, foi possível exercitar e refletir sobre os conhecimentos de 

conteúdos teóricos que são expostos durante a graduação, os quais que são passiveis de entender 

com maior clareza na prática de extensão. Como por exemplo, determinantes sociais, processo 

saúde-doença, promoção de saúde, sistemas de saúde, SUS, políticas públicas, níveis de 

prevenção, entre outros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa oficina foi de extrema importância para o conhecimento das mulheres presentes, 

pois sabe-se que há muitos tabus acerca do atendimento odontológico a gestantes, e estas, 

muitas vezes, ficam à mercê do senso comum e acabam por refutar o tratamento em razão de 

não ter conhecimento suficiente sobre o mesmo (Nascimento et al.; 2012). Assim, é evidente 

que as práticas educativas podem, através das informações, ser um fator predisponente à 

procura do serviço odontológico com maior regularidade. 

Através dessa oficina, onde várias mulheres tiveram a oportunidade de compartilhar 

experiências por meio do diálogo, foi possível entender que, o acadêmico por meio da extensão, 

influência e é influenciado pela comunidade, ou seja, possibilita uma troca de valores entre 

ambos. De acordo com Faé et al. (2016), apesar do preparo que a universidade oferece, a 

formação do estudante só se concretiza quando vivida e articulada com outros saberes. 

Partindo desse pressuposto, percebe-se que esta experiência contribuiu para a formação 

do universitário como cidadão participativo em seu meio social. Pois, os aproxima da realidade 
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do país e especialmente em outros municípios. Além de que representa uma experiência muito 

positiva no que diz respeito à aprendizagem, tomada de decisão, comunicação e liderança, 

conforme descrito por Benito et al. 

Dado o exposto, verifica-se a importância de estimular o acontecimento dessas 

atividades extensionistas, tanto para a formação acadêmica quanto para o benefício da 

comunidade. Neco et al. (2011) complementam que para alcançar os objetivos ideais da 

integração entre o ensino provido pela universidade e os serviços prestados à população, é  

necessário  a  continuação  e  maior  aproximação  dos   envolvidos,  pois  dessa forma, haverá 

benefícios, crescimento e  melhorias para  ambos  como  produto  dessa  união.  

APOIO 

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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