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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

INSERÇÃO DO ACADÊMICO DE ODONTOLOGIA EM UM PROJETO DE SAÚDE 

BUCAL MATERNO INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Maria Elvira de Oliveira (Acadêmica de Odontologia/maruuoliveira@gmail.com)1 

Jessica Galvan (Residente em Neonatologia/ jegalvan21@gmail.com)2 

Luiz Ricardo Marafigo Zander (Residente em Neonatologia 

/zanderodonto@gmail.com)3 

Fabiana Bucholdz Teixeira Alves (Coordenadora/fabi.teixeira@gmail.com)4 

 

Resumo: Estratégias de educação em saúde podem ser viabilizadas por meio da inserção de programas de 

extensão universitária, com potencial para interpretar, na universidade, as demandas que a sociedade impõe, uma 

vez que permite socializar o conhecimento e promover o diálogo entre o saber científico e o saber popular. A 

presente exposição narrativa tem como objetivo relatar as ações desenvolvidas no projeto e incentivar a realização 

de iniciativas semelhantes com o intuito de promover saúde e qualidade de vida da comunidade envolvida no 

projeto de extensão Saúde Bucal Materno Infantil. Os cenários de atuação dos extensionistas tem por finalidade 

prestar assistência ao aleitamento materno, cuidados odontológicos e realizar o acompanhamento junto a uma 

equipe multiprofissional do recém-nascido até os dois anos de idade. A inserção do acadêmico na prática 

extensionista possibilitou aos envolvidos o contato direto com cenários e ambientes de trabalho com 

multiprofissionais, além da vivência sob realidades e populações distintas com vistas a humanização do cuidado. 

 
1 Acadêmica Extensionista; UEPG; Odontologia; maruuoliveira@gmail.com. 

2 Pós-graduanda; UEPG; Residente em Neonatologia; jegalvan21@gmail.com. 

3 Pós-graduando; UEPG; Residente em Neonatologia; zanderodonto@gmail.com. 

4 Coordenadora; UEPG; Departamento de Odontologia; fabi.bucholdz@gmail.com. 
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Por esta razão, a inserção e experiência acadêmica no projeto extensionista constituiu-se uma oportunidade ímpar 

de aprendizado teórico-prático na abordagem da integralidade do cuidado, viabilizada pela visão interdisciplinar 

na prática colaborativa proporcionada ao acadêmico de odontologia. 

Palavras-chave: Neonatologia. Saúde Bucal. Aleitamento Materno. Odontologia. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto saúde bucal materno-infantil (SBMI) 

PÚBLICO-ALVO  

Neonatos, puérperas e crianças até 12 anos assistidos nas dependências do Hospital 

Universitário Materno Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUMAI-UEPG), 

acadêmicos e residentes envolvidos com a prática assistencial das atividades uni e 

multiprofissional. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

As ações realizadas abrangeram pacientes advindos de regiões do município de Ponta 

Grossa, bem como demais municípios circunjacentes pertencentes a 3ª Regional de Saúde do 

Paraná (3ªRS-SESA) referenciados ao atendimento no HUMAI-UEPG.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do projeto iniciavam-se nos leitos de cada paciente (puerpério imediato e 

clínico pediátrico) do HUMAI-UEPG, ambulatório pós-operatório do HUMAI-UEPG e 

ambulatório de Odontopediatria da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

A Saúde Bucal Materno Infantil (SBMI) corresponde a um dos principais pilares que 

alicerçam a qualidade de vida da díade mãe-filho e contribui à redução de agravos em Saúde, 

além corresponder a uma área de atuação estratégia inserida no escopo das Políticas Públicas 

(FINKLER, 2004). Neste sentido, a Odontologia Preventiva abrange aspectos que não limitam-

se a tão somente evitar que possíveis alterações ocorram na cavidade bucal do paciente, mas 

também objetiva garantir que a saúde integral do paciente seja garantida (OLIVEIRA, 2014). 

Para tanto, o cuidado global do paciente desde seu nascimento constitui um forte aliado ao 
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estabelecimento de bons hábitos na infância e vida adulta (COMASSETTO et al., 2019). 

Condutas proativas de cunho educativo, como o repasse de orientações e o incentivo ao 

Aleitamento Materno são fundamentais para prevenir que hábitos deletérios instalem-se, tais 

como hábitos de sucção não nutritiva, dieta baseada em uma alimentação cariogênica e cuidados 

bucais deficitários (GISFREDE, 2016). Por esta razão, o projeto SBMI configura-se como uma 

estratégia oportuna de acompanhamento da criança desde as suas primeiras horas de vida, e que 

estende-se seu cuidado ao binômio materno infantil, por entender que não é possível dissociar 

a saúde infantil da saúde materna, e, por conseguinte, tratá-las de forma isolada. 

  OBJETIVOS 

Relatar a experiência de acadêmicos que participaram de um projeto de 

acompanhamento de bebês recém-nascidos na maternidade do HU-UEPG no período de 

fevereiro a dezembro de 2020, desde seu nascimento até os 24 meses de idade.  

METODOLOGIA 

O estudo caracteriza-se como estudo descritivo do tipo relato de experiência, que 

versa sobre o projeto de extensão SBMI realizado no HU-UEPG, durante o período de atuação 

do acadêmico, que estendeu-se de fevereiro a dezembro de 2020.  

As ações abrangidas pelo projeto SBMI incluíram visitas presenciais aos quartos das 

parturientes do HU-UEPG, realização de entrevistas guiadas e padronizadas, avaliação 

odontológica dos neonatos e avaliação do frênulo lingual (Teste da Linguinha). Este último 

teste teve como instrumento principal o Protocolo Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT), 

recomendado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2018).  Quando identificada a necessidade, 

mediante escores de avaliação e parâmetros clínicos, a cirurgia de frenotomia foi conduzida 

pelos residentes de Odontologia do Programa de Residência Multiprofissional de Neonatologia, 

do HU-UEPG, sendo acompanhada pelos extensionitas. 

A segunda abordagem do paciente se deu na no ambulatório de Odontologia do HU-

UEPG e no ambulatório de Odontopediatria da UEPG, por meio de uma equipe 

multiprofissional e realização de testes e orientações necessárias e de acordo com a fase de 

acompanhamento. A sistemática do acompanhamento follow-up foi programada para os três 
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meses, seis meses, 12 meses, 18 meses e 24 meses. Todos os atendimentos foram realizados 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido pelos responsáveis. O 

projeto de extensão foi inscrito e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer nº 

07813519.4.0000.0105).  

RESULTADOS   

Avaliação inicial 

A primeira etapa do acompanhamento era realizada nos leitos das parturientes do 

HU/UEPG, pelos cirurgiões-dentistas residentes em Neonatologia, acompanhados pelos 

acadêmicos e Odontologia, através do exame extra e intrabucal, com vistas a identificar 

possíveis alterações na cavidade bucal dos recém-nascidos, como presença de dentes natais e 

neonatais, mucoceles, cistos gengivais como nódulos de Bohn e Pérolas de Epstein, entre 

outras. A avaliação do Frênulo Lingual foi conduzida segundo o protocolo Bristol Tongue 

Assessment Tool (BTAT), que analisa parâmetros clínicos e anatômicos, e conforme escore 

resultante, associado à presença de queixa álgica materna durante a amamentação e manejo 

comprometido pela anquiloglossia,  era então realizada a abordagem cirúrgica denominada  

Frenotomia (Figura 1A).  

Figura 1A e 1B. Avaliação do frênulo lingual e identificação da anquiloglossia e observação de 

mamada e orientações de manejo do AM.  

 

 

 

                 

 

Nos casos em que a Frenotomia fora realizada, uma consulta de pós-operatório era 

agendada para sete dias após o procedimento a fim de acompanhar o processo de cicatrização. 

Além da avaliação bucal do bebê, aspectos relacionados ao aleitamento materno eram 

considerados, e em casos onde a mãe apresentava dificuldades relacionadas ao manejo, 

orientações eram então repassadas e realizada a observação de mamada (Figura 1B).  

1B 1A 
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Acompanhamento dos três meses aos 24 meses 

Todas as consultas de acompanhamento foram realizadas por multiprofissionais das 

áreas da Odontologia, Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas, Enfermagem Fisioterapia, 

Serviço Social, todos residentes de Neonatologia–HU-UEPG, além de acadêmicos o curso de 

graduação em Odontologia. 

Na consulta de acompanhamento, realizada aos três meses de idade do bebê, uma 

ficha única era então preenchida, com dados retirados da caderneta da criança, como dados 

sociodemográficos, de vacinação, desenvolvimento neuromotor, uso de medicamentos e de 

dados relacionados ao desenvolvimento estomatognático. Concomitantemente ao 

preenchimento da ficha clínica pela equipe, orientações gerais de saúde eram repassadas aos 

pais, os quais ficavam reunidos em um mini auditório do HU-UEPG e recebiam informações 

educativas relacionadas aos cuidados com o bebê, aleitamento materno, higiene bucal, erupção 

dentária e sintomas relacionados, uso de chupeta e mamadeira, dieta e nutrição, além de 

orientações relativas ao uso de antibióticos.                                         

Do sexto ao 24º mês de vida eram realizados agendamentos semestrais com o objetivo 

de acompanhar o desenvolvimento esperado para cada fase do crescimento da criança, e o 

registro de informações relativas a cada consulta eram realizados  por meio de fichas clínicas 

com dados de interesse multiprofissional. Parâmetros avaliados na consulta de três meses eram 

reavaliados em cada consulta semestral, com enfoque no desenvolvimento motor e repasse de 

orientações, além de escuta ativa e esclareceimento de dúvidas expressadas pelos pais durante 

a consulta.  

Durante esse momento era perguntado para a mãe sobre os hábitos da criança, que 

envolvessem sua saúde como um todo. Além do registro das informações era efetuado um 

exame clínico, executado por multiprofissionais. E ao final do processo era analisado cada 

informação para que em conjunto a progressão de melhora da saúde do paciente fosse garantida.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência de atuação no projeto SBMI foi de grande valia aos acadêmicos, visto que 

possibilitou a vivência em equipe multiprofissional com abordagem interdisciplinar extramuro, 

por meio da convivência e aprendizados em distintas áreas da Saúde. Também possibilitou que 
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além da formação teórica, necessária aos currículos de graduação, uma experiência prática fosse 

conferida e a humanização do cuidado, por permitir que o acadêmico enxergue além de sua 

realidade e contexto.  

APOIO 

Bolsista Fundação Araucária/PROEX/UEPG. Financiamento de bolsa para o 

profissional de saúde na modalidade Residência Multiprofissional em Neonatologia pelo 

Ministério da Saúde. 
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