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(  x  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Resumo: O objetivo do estudo foi analisar a produção técnico-científica ao longo de dez anos do projeto de 

extensão “ Nós na Rede: contribuições da odontologia para a educação, prevenção e manutenção da saúde”. O 

projeto de extensão, iniciado em 2009, é desenvolvido no curso de Odontologia da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa e visa difundir o conhecimento através de práticas educativas e preventivas em saúde bucal. Para 

auxiliar na propagação da informação, o projeto desenvolve trabalhos técnicos e científicos de diversos materiais 

de cunho educativo. Diante disso, foi feito um levantamento e uma análise para mostrar as contribuições técnico-

científicas do Nós na Rede ao longo desses dez anos. De acordo com a análise o projeto totaliza cento e vinte e 

nove produções, dando ênfase as cartilhas, folders, banners e vídeos educativos. No campo científico, uma 

grande quantidade de artigos publicados em periódicos, capítulo de livro e resumos publicados em anais de 
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congresso. Houve um aumento expressivo e diversificação nos tipos de produção desenvolvidos. A análise 

desses produtos como feito no presente estudo, serve como forma de avaliação e aprimoramento do trabalho, 

dando uma direção para os próximos anos. Tal metodologia deve ser incentivada em outros projetos. 

 

 

 

Palavras-chave: Promoção em saúde. Ações de saúde. Levantamento.Produção. Práticas. 

Extensão. 

 

PROJETO NÓS NA REDE 

PROJETO NÓS NA REDE: Contribuições da odontologia para a educação, prevenção e 

manutenção da saúde. 3ª Edição 

PROJETOS VINCULADOS 

Não se aplica. 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade externa em geral considerando-se todos os públicos alvos.População em 

geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa/PR e região adstricta.. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ações em que o projeto recebe solicitações da comunidade externa e que são oriundas 

principalmente de Organizações Não Governamentais (ONGs), indústrias e prefeitura.  

JUSTIFICATIVA 
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A promoção da saúde é uma estratégia que proporciona visibilidade aos fatores de 

risco e aos agravos à saúde da população, focando no atendimento do indivíduo (coletivo e 

ambiente) e elaborando mecanismos que reduzem as situações de vulnerabilidade (BUSS, 

2000). Já a educação em saúde é considerada um dos principais dispositivos para a 

viabilização da promoção da saúde, auxiliando no desenvolvimento da responsabilidade 

individual e na prevenção de doenças, sendo utilizada como veículo transformador de práticas 

e comportamentos individuais, e no desenvolvimento da autonomia e da qualidade de vida do 

usuário (LOPES; SARAIVA; XIMENES, 2010).  

A formação profissional é um ambiente propício não apenas no ensino dos conceitos 

teóricos de educação, prevenção e promoção de saúde, mas precisa oportunizar à comunidade 

acadêmica sua aplicação prática (TAVARES et al., 2016; VASCONCELOS et al., 2016), seja 

no viés do próprio ensino, na pesquisa e na extensão. A prática profissional encontra na 

extensão universitária um objetivo profícuo ao partilhar a formação profissional, a geração de 

novos conhecimentos e a disseminação de saberes junto à sociedade em um processo 

complexo bastante reflexivo sobre o “pensar” e o “fazer” (SERRANO, 2012).  

Neste sentido, a análise histórica de um projeto extensionista pode representar uma 

(re)significação da extensão nas relações internas com os outros motes acadêmicos, como o 

ensino e a pesquisa, e sua relação com a comunidade na qual está inserida. A presente 

iniciativa está vinculada aos dez anos de atividades ininterruptas do projeto de extensão ‘Nós 

na Rede: Contribuições da Odontologia para Educação, Prevenção e Manutenção da Saúde’ 

que desenvolve práticas voltadas à comunidade do município de Ponta Grossa/PR e região 

adscrita, por meio de parcerias com equipamentos públicos, privados e instituições sem fins 

lucrativos. Suas ações são desenvolvidas em diversos espaços sociais com potencialidade para 

a educação e promoção da saúde.  

OBJETIVOS 

Analisar a produção técnico-científica ao longo de dez anos do projeto de extensão “ 

Nós na Rede: contribuições da odontologia pra a educação, prevenção e manutenção da 

saúde”, considerando a diversidade científica de suas produções no campo da educação em 

saúde bucal. 
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METODOLOGIA 

O presente trata-se de uma análise quanti-qualitativa das produções científicas do 

projeto de extensão “Projeto Nós na Rede: contribuições da odontologia pra a educação, 

prevenção e manutenção da saúde.”, desenvolvido por discentes graduandos e pós-

graduandos, agentes universitários e docentes dos Departamentos de Odontologia e de 

Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

Para a realização dessa análise foram consideradas todas as produções científicas 

desenvolvidas pelo referido projeto de extensão, ao longo dos últimos dez anos (2010-2019), 

incluindo: 1) Desenvolvimento de material didático ou instrucional, como vídeos, cartilhas e 

jogos lúdico-didáticos; 2) Artigo publicado em periódico, nacional e internacional; 3) 

Resumos publicados em anais de congresso; 4) Capítulo de livro. 

Os dados foram coletados através dos relatórios feitos ao longo dos anos e os dados 

inseridos no currículo lattes dos orientadores do projeto.. As informações foram armazenadas 

em formato de planilha no Excel, sendo separadas por ano, contendo informações como o tipo 

de produção técnica, título e local do evento e/ou publicação. As publicações dos produtos 

científicos classificado como artigos foram divididos conforme o local de publicação da 

revista, se nacional ou internacional.  

Os dados serão apresentados por gráficos para avaliação de tendência temporal por 

meio dos números absolutos (n). 

RESULTADOS 

O projeto extensionista ao longo dos últimos dez anos, desenvolveu 129 produções 

técnico-cientificas. Nestes produtos pode-se destacar a realização de cartilhas com caráter 

informativa sobre diversos assuntos relacionados à saúde bucal, para diversos ciclos de vida, 

com imagens e textos colocados de forma mais didática e simples, assim como folders e 

banners jogos e peças teatrais, voltadas principalmente pro público mais infantil; Vídeos 

didáticos com explicações detalhadas sobre os assuntos abordados pelo projeto.  

Além disto, o projeto divulga suas iniciativas e ações ao longo dos anos, seja através 

dos artigos publicados em periódico nacionais e internacional, que abordam diversos temas 

correlatos às ações extensionistas, como também em capítulos de livros. Outro recurso muito 
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utilizado tem sido a apresentação e publicação de resumos em anais de eventos extensionistas 

e/ou científicos.  

Pode-se verificar que houve tendência de crescimento para os itens de artigo publicado 

em periódico, resumo publicado em anais de congresso, uma oscilação em relação aos 

resumos publicados em anais de congresso, e nos últimos anos um aumento expressivo na 

publicação de capítulos de livro. Há uma tendência de manutenção ao longo do tempo no item 

de desenvolvimento de material didático ou instrucional (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribuição do número absoluto das produções por categoria e o ano. Ponta Grossa, PR, 

2010-2019. 

Verificou-se que a partir do ano de 2011 houve uma tendência de crescimento de 

publicação em períódicos nacionais. Os artigos internacionais iniciaram no ano de 2014 

apresentam uma manutenção ano a ano, e somaram um total de 16 (Figura 2). 
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Figura 2. Distribuição do número absoluto de artigos publicados nacional ou . Ponta Grossa, PR, 2010-

2019. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos dez anos de análise da produção técnica do projeto extensionista, 

verificou-se um aumento expressivo e diversificação no tipo de produção técnico-científico 

desenvolvidas. Percebe-se a necessidade na valoração de produtos de natureza técnica, e uma 

manutenção dos produtos científicos. A análise dos produtos técnicos-científicos como 

realizado no presente estudo serviu como uma ferramenta de avaliação e aprimoramento do 

trabalho executado do projeto e direcionará a atuação do grupo para os próximos anos. Essa 

metodologia deve ser incentivada a outros projetos. 

APOIO 

Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais/Universidade Estadual de Ponta grossa.. 
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