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RESUMO Atividades de extensão universitária na promoção de saúde e construção do conhecimento interdisciplinar desenvolvidas pelo
Projeto “USP em Rondônia” vêm sendo realizadas no município de Monte Negro, estado de Rondônia, desde 2002, em diversas frentes de
trabalho. Foram realizadas vinte e uma expedições à Monte Negro para promoção de saúde, prevenção de doenças, bem como o atendimento à demanda em atenção primária. Realizou-se um estudo retrospectivo das expedições ocorridas entre 2008 e 2010 (16ª a 20ª expedição à Monte Negro), utilizando-se prontuários e registros referentes aos atendimentos realizados em Odontologia e Fonoaudiologia.
A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e apresentada através de frequências relativas e absolutas. Foram atendidas 3.796
pessoas, nas áreas urbana e rural, executando-se cerca de 14.703 procedimentos (72,06% em atendimentos e 27,97% de promoção de
saúde e prevenção de doenças). As estratégias adotadas para promoção de saúde e prevenção de doenças foram palestras educativas,
ações de promoção de saúde e de instrução de higiene bucal. O projeto tem proporcionado a promoção/prevenção/recuperação da saúde
para a população, e aos graduandos, a atuação em diferentes cenários de prática, possibilitando o intercâmbio de informações entre os
diferentes atores envolvidos reforçando o tripé que sustenta a Universidade, ou seja, ensino, pesquisa e extensão.
Palavras-chave: Promoção da Saúde, Educação em Saúde, Atenção Primária à Saúde.
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INTRODUÇÃO
A Saúde Coletiva pode ser entendida
como campo científico, em que saberes e
conhecimentos acerca do objeto saúde
são produzidos e operam as distintas
disciplinas que o contemplam (Paim
& Almeida Filho16,1998). Tanto a
Fonoaudiologia como a Odontologia são
áreas da saúde que detêm em um dos
seus eixos de estudo e atuação a Saúde
Coletiva, atendendo a comunidade mediante serviços de saúde vinculados à
atenção básica, escolas, creches e outros
espaços sociais. Nestes serviços, buscase realizar atividades que envolvem promoção de saúde, prevenção de doenças
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e recuperação da saúde, e neste contexto, oferecem ações
educativas voltadas à população assistida.
Na busca de superar as dimensões de prestação de
serviço, as universidades buscam desenvolver projetos
de extensão universitária, dando ênfase à relação teórico-prática em um diálogo entre instituição e sociedade, proporcionando assim as trocas de saberes (Jezine10, 2004),
com objetivo de transcender a assistência pura e simples
em direção à autonomia e independência da comunidade
(Carta de São Paulo5, 2010). A compreensão da extensão
universitária como processo educativo, cultural e científico, tem se fortalecido, e desta forma, articulando o
ensino com a pesquisa. A pesquisa acadêmica, por sua
vez, possibilita a realização de diálogos entre alunos,
professores e sociedade, indicando a produção de novos
conhecimentos obtidos pela troca de conhecimentos e
experiências, mediante o processo de ensino-aprendizagem das práticas cotidianas, e até mesmo do confronto
da teoria com o mundo real de necessidades e desejos.
Deste modo, pode-se dizer que a extensão universitária
possui traços potencializadores de mudanças na sociedade (Jezine10, 2004 e Hennington9, 2005).
Neste contexto, evidencia-se a importância da realização de atividades de promoção e de educação em
saúde. A promoção da saúde, de acordo com a Carta
de Ottawa (WHO21, 1986), trata-se do processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria e no
controle da saúde e qualidade de vida (Brasil3, 2002),
e assim articular os saberes técnicos e populares diante
a mobilização de recursos institucionais e comunitários,
públicos e privados (Buss4, 2000). Por sua vez, a educação em saúde busca envolver a coletividade em processos
de aprendizagem, promovendo o crescimento da sua
análise crítica frente à realidade e seu aperfeiçoamento
quanto às estratégias de luta e enfrentamento de problemas (Vasconcelos20, 2004).
Sendo assim, torna-se relevante observar os indivíduos
em sua totalidade, seus aspectos sociais, intelectuais, afetivos e culturais, para tornar efetiva a possibilidade de
mudanças de conduta (Morin14, 1994; Tura19, 1998).
Como ressaltado por Assis et al.1 (2009) a promoção da saúde busca superar a obrigação individual para
a saúde ou bem-estar dos indivíduos, e esta deveria ser
evitada nos processos educativos, que ainda poderiam ser
orientados pelos valores de justiça e solidariedade.

No ano de 1987, a Universidade de São Paulo (USP),
estruturou um centro avançado de pesquisa denominado
Instituto de Ciências Biomédicas 5 – (ICB5), no município de Monte Negro, Estado de Rondônia, com o propósito de realizar estudos sobre as doenças tropicais mais
comuns da região norte do país. Tal centro de excelência
agregou outras áreas do conhecimento da Universidade,
a fim de promover melhores condições de saúde para a
população local. No ano de 2002, por meio da coordenação da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP),
as atividades de extensão universitária tiveram início no
município.
Um dos principais objetivos do projeto é aperfeiçoar
os conhecimentos e as práticas referentes às ações em
saúde coletiva, dos alunos de graduação e pós-graduação
da FOB-USP, bem como favorecer sua inserção em um
ambiente sócio-cultural diferenciado, por tratar-se de uma
região desfavorecida à demanda à atenção à saúde. Desta
forma, o projeto visa realizar atividades educativo-preventivas e de recuperação da saúde àquela população, desta
forma proporcionando-lhes melhores condições de saúde.
Diante do exposto este estudo teve por objetivo apresentar as atividades de extensão universitária na promoção de saúde e na construção do conhecimento interdisciplinar, por meio dos dados relativos ao Projeto “USP em
Rondônia”, realizado no município de Monte Negro-RO,
entre as expedições 16ª e 20ª compreendendo os anos de
2008 a 2010.
METODOLOGIA
Caracterizando o município de Monte Negro
O município de Monte Negro pode ser caracterizado
segundo sua população total, que é de 14.091 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (Brasil2, 2010),
composto por 53% dos indivíduos do gênero masculino
e 45% do feminino. Aproximadamente metade da população reside na área rural do município. Apresenta Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,685 (Atlas de
Desenvolvimento Humano/PNUD, 2000), com um crescimento bruto de 13,22% de 1991 a 2000, e a média da
renda per capita em 1991 era de R$ 119,26 e em 2000 elevou-se para R$ 170,88. O município tem como baluarte
de sua economia a derrubada/beneficiamento de madeira,
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seguido do comércio local, agricultura, principalmente
café, milho, arroz, e a pecuária.
COLETA E ANÁLISE DOS DADOS
Foi realizado um estudo retrospectivo de cinco expedições do Projeto “USP em Rondônia” (16ª a 20ª),
utilizando-se os prontuários e os registros referentes aos
atendimentos e procedimentos realizados em Odontologia
e Fonoaudiologia, contando com a participação de alunos
de graduação, pós-graduação, docentes e funcionários da
instituição de ensino.
Dentre os procedimentos fonoaudiológicos relacionados às adaptações de Aparelhos de Amplificação Sonora
Individual (AASI) realizados não foram computadas as
aplicações de testes de auto-avaliação que buscam o handcap dos indivíduos (como HHIE/A e APHAB), bem como
os demais testes reaplicados no retorno à revisão dos aparelhos (IOI-HA, SADL, APHAB, dentre outros), visto que
são inerentes ao processo de adaptação. Os procedimentos
terapêuticos foram todos compactados sendo então referentes às avaliações decorridas.
Alguns procedimentos odontológicos foram agrupados
a fim de facilitar o cálculo dos dados, tais como as restaurações dentárias que foram confeccionadas com diferentes
materiais restauradores , como o amálgama, resina composta ou cimento de iônomero de vidro, e as exodontias
realizadas em dentes permanentes, decíduos ou raízes
residuais.
É importante salientar que os prontuários referentes aos atendimentos realizados não permanecem no
Município de Monte Negro-RO, sendo trazidos à Bauru
a cada expedição.
A análise estatística descritiva dos dados coletados foi
realizada e é apresentada por meio de frequências relativas
e absolutas.
RESULTADOS
O Projeto “USP em Rondônia” realizou nestas cinco
expedições um total de 3.796 atendimentos à população
do município de Monte Negro-RO, nas áreas urbana e
rural, executando cerca de 14.703 procedimentos, tanto
odontológicos quanto fonoaudiológicos (Tabela 1), destes
72,06% procedimentos curativos e 27,94% promocionais.
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Tabela 1. Atendimentos e Procedimentos realizados pelas
equipes de Odontologia e Fonoaudiologia durante as
expedições do Projeto USP em Rondônia (2008-2010).
Atendimentos
Odontologia
Fonoaudiologia
Total
Procedimentos
Odontologia
Fonoaudiologia
Total

16ª

17ª

18ª

19ª

20ª

Total

1.486
133
1.619

312
193
505

320
286
606

300
221
521

374
171
545

2.792
1.004
3.796

1.490 1.371
1.357
815
2.847 2.186

1.666
1.165
2.831

8.030
6.673
14.703

2.032 1.471
894 2.442
2.926 3.913

Durante o período estudado foram realizados 4.108
procedimentos coletivos (2.890 odontológicos e 1.218
fonoaudiológicos), dentre os quais se destacam as palestras educativas orientadas por temas problematizadores,
tais como a “dor de ouvido”, desenvolvimento da linguagem infantil, estimulação de linguagem, “dor de dente”,
higienização bucal e câncer de boca. Além disso, foram
realizadas ações de promoção de saúde, instruções de higiene pessoal e bucal, e sua prática executada por meio de
escovação supervisionada com distribuição kits contendo
uma escova de dente e um dentifrício fluoretado.
Tabela 2. Procedimentos Fonoaudiológicos realizados nas
expedições do Projeto USP em Rondônia (2008-2010).
Procedimentos
Realizados
Anamense
Avaliações de
linguagem, voz,
motricidade orofacial
Terapia
Meatoscopia
Triagens audiométricas
Audiometria
Imitanciometria
Audio comportamental
Adaptação de AASI
Devoluções de AASI
Orientações coletivas
Total

16ª

17ª

18ª

19ª

20ª

Total

113

143

126

112

161

655

42

81

30

22

36

211

29
106
0
51
33
1
88
1
133
597

64
185
0
35
35
1
19
0
174
737

27
500
182
47
39
3
5
2
250
1211

25
46
226 253
109
50
47
49
28
36
1
4
9
57
0
2
413 248
992 942

191
1.270
341
229
171
10
178
5
1.218
4.479

Os procedimentos fonoaudiológicos realizados incluíram anamnese, avaliações de linguagem, voz, motricidade
orofacial e suas respectivas terapias. Além disso, abrangeu
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a área audiológica através da realização desde triagens
audiométricas a adaptações de aparelhos de amplificação
sonora individual (AASI) (Tabela 2).
Dentre os procedimentos executados pela equipe odontológica destacam-se os procedimentos coletivos (escovação supervisionada e bochechos fluoretados), as restaurações e as extrações dentárias (Tabela 3).
Tabela 3. Procedimentos Odontológicos realizados durante
as expedições do Projeto USP em Rondônia (2008-2010).
Procedimentos
Realizados
Exame bucal
Exodontias
Procedimentos
Coletivos
Procedimentos
Restauradores
Profilaxia
Próteses Parciais
Próteses Totais
Radiografias
Tratamento
Periodontal
Não Cirúrgico
Total

16ª

17ª

18ª

19ª

20ª

Total

275
120

312
213

349
220

300
157

374
181

1.610
891

1.226

330

305

530

499

2.890

287

388

402

256

398

1.731

25
8
22
29

24
8
26
11

25
7
27
23

19
1
25
33

10
2
6
39

103
26
106
135

40

159

132

50

157

538

2.032 1.471 1.490

1.371

1.666

8.030

Participaram destas expedições um total de 115 alunos
de graduação (65 de Odontologia e 50 de Fonoaudiologia),
18 alunos dos programas de pós-graduação, além de docentes e funcionários da instituição de ensino.
DISCUSSÃO
Um dos destaques do Projeto “USP em Rondônia” é a
importância dada às atividades de promoção e educação
em saúde, abordagem de suma importância em programas
de extensão universitária. Fato este evidenciado na literatura científica reiterando a relevância da intensificação
das ações cotidianas na promoção da saúde, sendo estas
essenciais para que sejam realizadas mudanças nas condições de vida e nos aspectos sociais da população assistida
(Heidmann8, 2006).
O presente estudo analisou atividades educativas tanto
na área urbana quanto na rural de Monte Negro (Tabelas 2

e 3), por meio de orientações individuais e coletivas. Com
relação às orientações coletivas, os graduandos realizaram
palestras com assuntos pré-determinados e complementaram-nas diante as dúvidas que surgiram por parte da
comunidade.
O planejamento das orientações coletivas foi previamente realizado pelos acadêmicos sendo elaborado um
material educativo com temas em saúde. Durante a realização das atividades houve troca de saberes entre comunidade e alunos, no sentido de se adequar o conteúdo
ao nível de conhecimento da população envolvida. Esta
vivência contribuiu fortemente para o crescimento de
todos. A relação entre a universidade e a comunidade local
contribui para efetivar tais ações, as quais são desenvolvidas rotineiramente em todas as expedições. Estas por sua
vez não podem se restringir a ações que busquem apenas
informar a população sobre um determinado tema, e sim
observar o sujeito em sua totalidade (Gazinelli7, 2005). A
relação educativa entre os serviços de saúde e a população
possui duas vertentes, sendo uma a utilização dos meios
de comunicação de massa, e a outra, a convivência cotidiana dos profissionais de saúde com a população. Nesta
última nota-se uma interrelação entre os diferentes atores
envolvidos no processo educativo e, desta forma, proporciona um aprendizado de ambas as partes, respeitando-se a
autonomia e a criatividade dos indivíduos (Vasconcelos20,
2004).
Para Raynaut18 (2002) a interdisciplinaridade entre
as ciências sociais e as disciplinas médicas é um dos requisitos mais frequentemente citados na abordagem dos
problemas de saúde pública, bem como aqueles que se
colocam em um plano individual.
Entretanto, faz-se necessário considerar os estilos de
vida e as formas de viver das populações a quem são dirigidas as ações de saúde, uma vez que no campo da cultura
popular, os conhecimentos, os valores, as crenças e as
práticas se articulam com fatores biológicos, econômicos
e sociais (Misrachi & Sáez12, 1989).
Os procedimentos odontológicos realizados pelas equipes, nas áreas rurais e urbanas do município, refletem a
falta de acesso à atenção básica que a população local possui, o que é demonstrado pelo grande número de extrações
e restaurações executados no período (Tabela 3).
O auto-cuidado guarda proximidade com a noção de
descaso, considerado como a incorporação de hábitos de
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conservação dos dentes, como os adquiridos e marcados
na infância. A indicação de extração de dentes por indivíduos externos ao serviço de saúde parece estar vinculada à
experiência individual como referência, auxílio diante da
agonia alheia e acompanhada como forma de encorajar e
ajudar (Mendonça11, 2001).
Analisando-se os dados relativos aos atendimentos realizados pela equipe odontológica notou-se grande
disparidade entre a proporção de profilaxias (1,28% - procedimento preventivo) e exodontias dentárias (11,10%
- procedimento curativo) (Tabela 3), refletindo assim a
grande necessidade de assistência em saúde bucal desta
população.
As atividades fonoaudiológicas foram voltadas para
a informação da população, quanto às áreas de atuação,
bem como a realização de triagem, diagnósticos e reabilitações, visto que tais atividades não eram realizadas
anteriormente à atuação do projeto. A demanda para a
Fonoaudiologia aumentou consideravelmente a partir do
momento que a população passou a reconhecer a importância de tal profissão e sua contribuição para melhorar a
qualidade de vida.
Ocorre então uma relação de cumplicidade entre quem
presta e quem recebe o serviço, ou seja, o serviço de saúde
deve ser aceito socialmente, no sentido de poder ser acessado em caso de doença. Apesar do sistema de atenção à
saúde ser uma construção coletiva, o padrão de uso do
mesmo difere de acordo com o grupo social, com as famílias e mesmo com os indivíduos, dependendo, de outros fatores, como grau de instrução da pessoa, religião,
ocupação, rede social a que pertence e, doenças existentes
(Oliveira15, 2002). É diante deste cenário que o processo
educativo mostra-se abrangente, visto que ele não se
restringe apenas à população atendida, mas na integração entre os acadêmicos de graduação e pós-graduação
envolvidos e profissionais que atuam nesta comunidade.
Trata-se também da possibilidade de auxiliar a orientação
da formação de profissionais mais sensíveis com as necessidades sociais (Moreira e Pellizzaro13, 2009).
Assim, a assistência oferecida à população é baseada
em atividades realizadas entre a universidade e a sociedade, que se sente envolvida pelo projeto que entre outras
atividades realiza duas expedições ao ano a este município amazônico. Esta contribuição à rede assistencial local
mostra-se de grande valor para os indivíduos assistidos e
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pode servir de espaço diferenciado para novas experiências
voltadas à humanização, ao cuidado e à qualificação da
atenção à saúde (Hennington9, 2005), ou seja, a promoção da autonomia da população local por meio de uma
rede de promoção de saúde da comunidade local.
A metodologia proposta para analisar as ações de extensão universitária proporcionou o conhecimento dos
cenários onde se desenvolveram as atividades e a interação
das ações de extensão com a graduação, a pós-graduação
e a pesquisa. A extensão produz conhecimento a partir da
experiência, embora seja pouco valorizada na ciência moderna (Ponte17, 2009). Neste contexto, a experiência do
Projeto de Extensão Universitária USP em Rondônia pode
ser utilizada como base para a produção de conhecimento,
ressaltando-se a importância desta iniciativa não só para a
população local, assistida pelo projeto, como também para
o meio científico.
Cabe ressaltar que o total de procedimentos obtido
com as atividades desenvolvidas em cada expedição varia
de acordo com a demanda espontânea da população local
e também pela produtividade dos diferentes grupos de
graduandos participantes. Referente a este último, nota-se
a forte presença dos aspectos individuais inerentes de cada
indivíduo, como habilidades técnicas, empenho e disposição para realizar os atendimentos em condições adversas
àquelas encontradas na instituição de ensino.
A extensão universitária muitas vezes é vista como
uma atividade secundária no rol das tarefas ilustres da
universidade, conhecido largamente como ensino-pesquisa-extensão, sendo raramente um critério importante de
avaliação do plano de carreira docente ou do aprendizado
do aluno. No Projeto USP em Rondônia, a extensão é
uma forma de produção/construção de conhecimento
por meio da experiência, obtida pela sua prática, indissociável do processo ensino-aprendizagem, possibilitando
a relação sujeito-objeto mediante a metodologia ativa da
problematização e assim se suscitam novas questões para
discussão e pesquisa. Atividades de extensão como estas
proporcionam o relacionamento e a troca de experiências
entre os alunos de graduação e pós-graduação. Assim a
pesquisa, componente específico da pós-graduação, e o
ensino, componente específico da graduação, caminham
de modo articulado elaborando seus produtos específicos.
Desta forma, a universidade poderá ganhar maior legitimidade e se beneficiar da socialização desses diferentes níveis
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de ensino, estendendo-os para o conjunto da sociedade
(Cury6, 2004), ressalta-se, então, no âmbito acadêmico o
valor das atividades de extensão universitária.
CONCLUSÕES

população amazônica de Monte Negro, e aos alunos a
atuação em diferentes cenários de prática possibilitando
o intercâmbio de informações entre os diferentes atores
envolvidos reforçando o tripé que sustenta a universidade,
ou seja, ensino, pesquisa e extensão.

O Projeto “USP em Rondônia” tem proporcionado
a promoção/prevenção/recuperação da saúde para a
Megumi, A.A. et al. Health promotion in the amazonian region: report of experience of the “projeto USP em Rondônia”.
(Rev. odontol. dominic v.12, p24-29, janaury-june, 2016).
ABSTRACT This study aimed to present the university extension activities in health promotion and construction of interdisciplinary
knowledge developed by the Project “USP in Rondônia” held in Monte Negro-RO. It was conducted a retrospective study of the last five
expeditions, using charts and records related to calls made and procedures in dentistry and speech language and hearing pathology.
Data analysis was performed descriptively and presented using relative and absolute frequencies. 3.796 people were assisted between
urban and rural areas, running about 14.703 procedures (72.06% curative and 27.97% promotional). The strategies adopted were lectures, health promotion activities, oral hygiene instructions. The project has provided health promotion / prevention / recovery for the
population, and to the students, the performance in different practices settings, enabling the exchange of information between the
different actors involved and reinforcing the tripod that supports the University, the teaching, research and extension.
Key-words: Health Services Accessibility, Health Education, Health Promotion, Dentistry, Speech, Language and Hearing Sciences.
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