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627 - COMUNIDADE SORRISO - Fernanda Lopez Rosell (Faculdade de Odontologia, 
UNESP, Araraquara), Marina Siqueira Baião (Faculdade de Odontologia, UNESP, Araraquara), 
Jackeline do Nascimento Tsurumaki (Faculdade de Odontologia, UNESP, Araraquara), Andréia 
Affonso Barretto Montandon (Faculdade de Odontologia, UNESP, Araraquara) -
flrosell@foar.unesp.br

Introdução: O Projeto iniciou-se em 2006 e em parceria com o Diretório Acadêmico da FOAr-
UNESP, atua junto às comunidades da Pastoral da Criança de Araraquara e fundamenta-se na 
responsabilidade social, estreitando os laços entre a Universidade e a comunidade por meio de 
aprimoramento do conhecimento acadêmico e constante troca de experiências. Possui a 
participação de acadêmicos voluntários do Curso de Graduação e bolsistas.  Objetivos:
Promover e demonstrar a importância da saúde bucal e geral para mães, crianças, demais 
familiares e líderes comunitários, enfatizando a necessidade do auto-cuidado e formando 
multiplicadores de saúde, Propiciar ao acadêmico a vivência da realidade da saúde pública das 
comunidades, contribuindo para o aprendizado profissional, pessoal e social.  Métodos:
Quinzenalmente aos sábados, os acadêmicos, num número total de 15 participantes, realizam 
visitas as comunidades que se reúnem em creches municipais, salões de igrejas ou 
residências familiares. Nestas visitas ocorrem atividades lúdicas de entretenimento com as 
crianças e “roda de conversa” com mães, gestantes e líderes comunitários, relacionadas à 
saúde bucal, dando importância para a promoção de saúde, com linguagem e recursos 
adequados às necessidades de saúde destas comunidades. Exames clínicos são realizados 
para detecção precoce e prevenção de doenças bucais além da entrega de folhetos 
informativos, escovação supervisionada com kits de higiene bucal doados e encaminhamento 
para as clínicas de ensino da Faculdade. A organização das visitas, as atividades e materiais 
utilizados são preparados pelos bolsistas e acadêmicos do Diretório Acadêmico.  Resultados:
Acreditamos que desta maneira tem-se contribuído para o conhecimento e aprendizado da 
promoção e prevenção da saúde desta população, visando a redução da prevalência das 
doenças bucais, além do encaminhamento para o atendimento odontológico na Faculdade, 
melhorando, dessa forma, a qualidade de vida da população assistida e também para o 
aprendizado dos acadêmicos. auxílio FUNDUNESP processo nº 0131/2009 PROEX


