
0699

698 - PARCERIA ENTRE A DISCIPLINA DE EXTRA-MUROS DA FOSJC E O 
PROJETO MOVIMENTO VIDA - Daniel Maranha da Rocha (Faculdade de Odontologia, 
UNESP, São José dos Campos), Symone Cristina Teixeira (Faculdade de Odontologia, 
UNESP, São José dos Campos), Rebeca Di Nicoló (Faculdade de Odontologia, UNESP, São 
José dos Campos), Eduardo Galera da Silva (Faculdade de Odontologia, UNESP, São José 
dos Campos), Eliel Soares Orenha (Faculdade de Odontologia, UNESP, São José dos 
Campos), Paulo Vilella Santos Júnior (Faculdade de Odontologia, UNESP, São José dos 
Campos) - daniel@fosjc.unesp.br

Introdução: A disciplina de extra-muros da Faculdade de Odontologia de São José dos 
Campos tem como objetivo propiciar, aos alunos regularmente matriculados, a oportunidade de 
realizar o atendimento fora dos moldes de atendimento das demais disciplinas clínicas.  
Objetivos: No ano de 2009 firmou-se uma parceria entre o projeto movimento vida e a 
disciplina de extra-muros a fim de promover ações curativas e educativas voltadas à população 
carente do bairro do Jaguari na periferia de São José dos Campos, os moradores desse bairro 
sofrem com a falta de infra-estrutura e saneamento básico bem como a dificuldade de acesso a 
tratamentos médicos e odontológicos. O Movimento Vida, fundado em 1998, é uma 
Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com patrimônio e personalidades 
jurídica próprios, que tem por objetivo o auxílio, de forma gratuita, às pessoas carentes do 
Município, especialmente nas áreas de saúde. Independente do Poder Publico e visando suprir 
as necessidades básicas de saúde da população, o Movimento Vida conta com o apoio de 
voluntários que despendem de seus finais de semana para atender a população carente que 
não tem acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS).  Métodos: Para a participação dos alunos 
foi elaborada uma estratégia de atendimento semelhante à dos projetos de saúde da família. 
No primeiro momento os alunos, sob supervisão dos professores da disciplina e com o 
acompanhamento de participantes do movimento vida, realizaram visitas domiciliares às 
famílias cadastradas pelo movimento. Nesse momento os alunos foram estimulados a interagir 
com as famílias a fim de conhecer as peculiaridades sobre o modo de vida, as condições de 
higiene e o nível de conhecimento e cuidado com a saúde geral e bucal. No segundo momento 
essas famílias foram encaminhadas à clínica da FOSJC para que fosse realizado um 
levantamento das condições de saúde bucal e com esses dados foram estabelecidas as 
prioridades de atendimento, sendo a principal prioridade a sintomatologia dolorosa.  
Resultados: Dessa maneira ao final do ano letivo as famílias cadastradas terão recebido o 
tratamento curativo necessário e espera-se que as ações de educação tenham sortido o efeito 
desejado, lembrando que a educação é um processo contínuo, sendo imprescindível a 
continuidade de ações de conscientização sobre a importância da saúde bucal dentro da 
comunidade. Através desse trabalho social humanitário, desejamos propiciar a inclusão de 
pessoas que estão à margem social, objetivando sua participação no mercado de trabalho, 
com educação, saúde, compreensão e igualdade de oportunidades, afastando-os de 
alternativas de comprometimento moral e delitivas.


