Promoção da Saúde Bucal do Adolescente: uma abordagem integrada na
ABS do Recife - 2ª Etapa
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Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Saúde

Unidade Geral: CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Unidade de Origem: Clínica e Odontologia Preventiva

Abrangência: Recife
Local de Realização: A área do Projeto será o Distrito Sanitário IV da Secretaria de Saúde do Recife, que possui a sua
rede de Atenção Básica composta por 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Resumo da Proposta:
Ações de promoção da saúde para adolescentes, sob vulnerabilidades, requerem a participação dos atores sociais da
academia, dos serviços de saúde e educação e da comunidade. No Brasil, este movimento de integração é observado
com a consolidação da Atenção Básica à Saúde, da implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde e das
Diretrizes Curriculares Nacionais , que visam aproximar o ensino do trabalho no SUS para enfrentar o quadro sanitário
prevalente da população. O curso de Odontologia da UFPE fortalece a integração ensino-serviço junto aos Distritos
Sanitários IV e V do Recife, onde desenvolve estágios , projetos de extensão e pesquisas para subsidiar a tomada de
decisão diante dos problemas locais de saúde bucais. Nesse âmbito, é preconizado ações integrais de saúde bucal de
caráter intersetorial para o escolar, que tem nesse ambiente um espaço privilegiado para ações promocionais , pois
gera responsabilização com mudanças conscientes em atitudes, práticas de autocuidado em saúde e ganhos em
autoestima e autonomia. Esta 2ª etapa do projeto em escolas selecionadas pelos dentistas do DS IV é resultado da
parceria entre professores de saúde coletiva do curso de Odontologia UFPE e do NEPAZ-UFPE- Programa de Extensão
Nutrição e Ecologia por uma Cultura de Paz. As equipes, em reconhecimento da necessidade eminente de ampliar a
interdisciplinaridade das ações extensionistas, propôs a parceria, tendo como um dos objetivos principais o
desenvolvimento de uma metodologia construída de forma dialógica para Educação Popular em Saúde na área de
Promoção da Saúde Bucal e alimentação e Nutrição.

Objetivo Geral:
Contribuir para a formação extensionista, a partir da qualificação das ações de Promoção da Saúde bucal do
adolescente e sobre segurança alimentar e nutricional desenvolvidas pelas equipes de saúde bucal e do NASF em
escolas públicas de territórios do Distrito Sanitário IV, da Atenção Básica à Saúde do Recife.

Objetivos Específicos:
a) Fortalecer o vínculo das ações de integração ensino-serviço-comunidade dos cursos de Odontologia e Nutrição da
UFPE nos campos de práticas da ABS do Recife no DS IV.
b) Contribuir na qualificação das ações promotoras de saúde (saúde bucal segurança alimentar) dos profissionais de
saúde e de ensino, sob o marco da determinação social da saúde e estimuladora da autonomia dos sujeitos.

c) Fortalecer no discente bolsista a capacidade de atuação interdisciplinar em práticas promotoras da saúde para
ampliar o seu entendimento sobre o agir da saúde (intersetorial) na realidade social de maneira contextualizada.
d) Fortalecer o protagonismo dos (das) adolescentes através do aumento do conhecimento sobre saúde bucal, numa
perspectiva integrada, e de seus direitos à saúde.
d) Desenvolver uma proposta de estratégias metodológicas participativas, de forma interdisciplinar com a utilização de
ferramentas lúdicas e que promova a produção de material didático, lúdico e educativo a ser utilizado pelos
participantes nas suas atividades cotidianas, por meio de oficinas temáticas; e, avaliar as práticas e conhecimentos a
respeito de hábitos alimentares e em saúde através rodas de conversas;
e) Resgatar hábitos alimentares que fazem parte da historia da comunidade; desenvolver ações educativas voltadas
para a divulgação de conhecimentos a respeito de hábitos alimentares saudáveis e a sua relação com um bom estado de
saúde; estimular a formação para o exercício da cidadania, pautados no DHAA; na SAN; nos princípios da Ecologia
integral e na Cultura de Paz; Elaborar um protocolo com as intervenções realizadas e um relatório com os casos
familiares acompanhados.

