
1.1 Identificação do Projeto: ENSINA SAÚDE: Mostra Itinerante de Anatomia Aplicada à 

Saúde Bucal e Nutricional. 

1.2 Área temática Principal: Saúde e Educação 

1.3 E-mail ∕ telefone do coordenador: celiacvcarvalho@yahoo.com.br/ 98-999613831 

1.4 Centro/Departamento/Coordenação de origem:  

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS 

Departamento de Morfologia – DEMORF 

 

1.5 Vinculado a programa: SIM (  )   NÃO ( x ) 

 Caso sim, qual: _________________________________________________ 

1.6 Ano de criação do projeto: 2016 

1.7 Número e data da Resolução CONSEPE: Nº 1443 – de 24 de Junho de 2016. 

1.8 Municípios (s) atendido (s) pelo projeto: São Luís 

1.9 Público Alvo (identificar e quantificar):  

Alunos do Ensino Fundamental 6 ao 9º ano da escola COLUN. Turmas de 30 alunos 

cada. 

1.10 Objetivo geral:  

     Veicular aos alunos de idade escolar entre 11 e 14 anos através de palestras lúdicas, 

conceitos básicos sobre saúde bucal e nutricional no que tange ao aspecto de prevenção 

das doenças causadas pela falta de boa alimentação e higienização da cavidade bucal. 

 

 

 

mailto:celiacvcarvalho@yahoo.com.br/


1.11 Equipe Executora: 

 Célia Cristina Vieira Carvalho (Coordenadora): Prof.ª Adjunta do 

Departamento de Morfologia (DEMORF). 

 Aline Araujo Azevedo (aluna do curso de Odontologia) 

 Edson da Conceição Braga Garcia Júnior (aluno do curso de 

Odontologia) 

 Gabriel Cutrim Silva (aluno do curso de Odontologia) 

 Rosane da Conceição Lago Carvalho (aluna do curso de 

Odontologia) 

1.12 Instituições Envolvidas: UFMA/COLUN (Colégio Universitário) 

1.13 Proponente: Prof.ª Célia Cristina Vieira Carvalho e alunos dos cursos de Odontologia. 

1.14 Departamento envolvido: Departamento de Morfologia (DEMORF) 

1.15 Período de Vigência: 

1º Semestre de 2016/ 1º semestre 2017 

1.16 Área de Abrangência: Anatomia Humana / Saúde Bucal / Orientação Nutricional. 

1.17 Clientela Atendida: Alunos do 6º ao 9º ano do Colégio Universitário – COLUN 

2.  HISTÓRIA DO PROJETO (Descrever resumidamente os aspectos históricos do 

projeto): 

      O projeto nasceu em 2016 a partir do desejo da coordenadora e de seus alunos 

do curso de odontologia e nutrição de levar para fora dos limites físicos desta 

universidade os conhecimentos sobre saúde bucal e nutricional para jovens que 

poderão no futuro reproduzir e perpetuar os aspectos apreendidos durante a 

execução desse trabalho, quando se espere que possam reproduzirem junto à sua 

família no seu cotidiano, os ensinamentos sobre prevenção das doenças causadas 

pela falta de alimentação e higienização da cavidade bucal adequadas. 

 

 

 



 

3. JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO: 

 

      Talvez o maior desafio de uma Universidade seja o de conseguir atuar dentro 

da sociedade através dos seus egressos, além de transmitir o conhecimento cujo objetivo 

seja preparar efetivamente as pessoas para as descobertas e dificuldades do cotidiano. 

Nesta ótica, a extensão se torna essencial, já que oportuniza aos seus acadêmicos um 

campo prático para isso quando começa prematuramente atendendo a população menos 

privilegiada e oferecendo às mesmas o conhecimento advindo do ensino e da pesquisa, 

conseguindo talvez melhorar os horizontes de todos os envolvidos , assumindo no final 

das contas o papel de instituição promotora de conhecimentos. (NOGUEIRA, 2005). A 

extensão universitária é a forma através da qual a Instituição de Ensino Superior estende 

sua área de atendimento às organizações, outras Instituições e populações de um modo 

geral, delas recebendo um influxo no sentido de retroalimentação dos demais 

componentes. (REIS, 2010). 

A promoção integral de saúde de um indivíduo inclui a saúde bucal e nutricional. 

Está em voga a concepção de ações preventivas contra doenças. A odontologia e a 

nutrição moderna visam tais ações. Assim sendo necessário se faz a inserção no 

cotidiano dos indivíduos mais jovens, métodos educativos apropriados, capazes de gerar 

hábitos adequados de higiene e alimentação, que proporcionem condições sistêmicas 

para o desenvolvimento saudável de todas as estruturas corporais. 

Neste sentido, acredita-se que um projeto de orientação educacional que elejam a 

motivação de saúde bucal e nutricional, tem como objetivo proporcionar a indivíduos 

numa faixa etária inicial, a oportunidade do conhecimento sobre corpo humano e saúde, 

para que seja ele capaz de gerir sua própria saúde, assim como numa perspectiva 

positiva, de toda sua família. 



4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

  Foi realizado pela equipe executora desse projeto sob a orientação da 

coordenadora as seguintes ações educativas: 

Realizou-se apresentação educativa de forma dinâmica interativa voltada para 

as áreas de odontologia e nutrição aos alunos do 5º ano ao 9º ano do Colégio 

Universitário-COLUN.  

Buscou-se métodos e recursos para manter a apresentação mais interativa no 

intuito de prender a atenção das crianças e garantir a fixação do conteúdo apresentado.  

As atividades desenvolvidas foram de vários tipos, tais como apresentação de 

macro modelos anatômicos (confeccionados pela equipe executora), tais como: de boca 

completa, dentes saudáveis, dentes mostrando a evolução da doença cárie, dentes 

mostrando a evolução da doença periodontal, maquete da pirâmide alimentar com 

enfoque na dieta cariogênica. Essas atividades ocorreram no interior do auditório 

principal da escola, com a participação dos alunos na dinâmica da pirâmide, testando os 

conhecimentos sobre dieta saudável e a dieta cariogênica antes e depois da explicação 

como uma forma de feedback e interação por parte dos próprios discentes. 

A temática abordada foi “Mostra Itinerante de Anatomia voltada à Saúde Bucal e 

Nutricional”, tendo sido muito produtiva, com a participação dos alunos desde o início 

das atividades. Testamos inicialmente o conhecimento dos alunos a respeito da doença 

cárie e sobre a dieta cariogênica a fim de observarmos quão familiarizados eles 

estavam sobre o assunto.  

Os alunos mostraram-se muito participativos respondendo às perguntas 

realizadas por nós, assim como formulando muitos questionamentos sobre o tema 

abordado nesta oportunidade. 

 Observou-se um excelente retorno, na medida que se os alunos explanaram 

sobre seu cotidiano e se mostraram maravilhados com as peças anatômicas. Foram 

realizadas também práticas educativas voltadas para orientação de higiene bucal. Os 

alunos participaram mostrando como realizavam sua escovação em seguida 

explanamos como se deve fazer uma correta escovação e o uso do fio e fita dental. 

 

 

 



5. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Foi possível observar uma boa aceitação do projeto na unidade escolhida, 

baseado no nosso planejamento do alcance de nossos objetivos, quando ao executar-

se a atividade obtivemos um grande envolvimento e empolgação dos alunos. Fazendo 

acreditar que houve fixação de pelo menos o mínimo dos conteúdos apresentados onde 

visávamos tentar amenizar o problema da má alimentação, aliada a má higiene bucal, 

que tem como resultado doenças como a cárie e doença periodontal em seus diversos 

estágios e modalidades, o que se julga ser de grande importância no desenvolvimento 

saudável dessas crianças. 

 

6. PRODUTOS GERADOS  

(Painel, Pôster, Ensaio, Artigo, Revista, Relato de Experiência, Software, Banco de 

Dados, Monografia, outros). 

 

    Ainda não se organizou nenhum trabalho a partir da experiência dessa ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. FOTOS DA AÇÃO: 

 

       

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


