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PROGRAMA DE PREVENÇÃO 

BOQUINHA DO BEBÊ 

Promoção de saúde bucal a crianças de 0 a 5 anos 
Objetivo: 

Palestras a gestantes: orientação a dieta, higiene e 
hábitos 
Bebês de 0 a 1 ano: inscrição,  exame clínico, 

limpeza da cavidade bucal 
Bebês de 1 a 5 anos: acompanhamento da saúde 
bucal    

Participação de alunos de 5º e 7º período 

Postos 
Municipais 

de Saúde e 
Maternidade do 
Hospital Regional 

Gestantes e bebês de 0 
a 5 anos 

 

 
PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE PARA PRIMEIRA 

INFÂNCIA EM CRECHES E PRÉ-
ESCOLA 

A disciplina de Odontologia Social, promove o 
programa de orientação em saúde bucal aos pais e 
crianças e escovação supervisionada.  

Participação dos alunos do 1º período 
Interagem alunos e sociedade como 1º contato 
acadêmico. 

Creche Maria 
Madalena 
Pré-escola Silny 

Crianças de 3 a 7 anos 
de idade 

 

 

PROJETO PILOTO  DE 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 
NO HOSPITAL REGIONAL 

Contato do acadêmico do curso com os internos do 

Hospital Regional. 
Atendimentos e procedimentos preventivos, 
educativos, preconizado pela Política Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde. 
14 alunos selecionados  a partir do 5º período 

Hospital Regional de 

Gurupi 

Pacientes internos e 

acamados 

 

 
UMA EXPERIÊNCIA 

INTERDISCIPLINAR ATRAVÉS DA 
PRÁTICA EXTENSIONISTA: 
PROGRAMA DE EXTENSÃO 

ODONTOLOGIA UNIRG 

Capacitar os acadêmicos para o atendimento 
interdisciplinar; Criar uma visão mais humanística 

da relação paciente, profissional e acadêmico 
Palestras de orientação aos pacientes da Clínica-
Escola odontológica (respiração, mastigação, 

deglutição e fala) 
Participação de alunos de 7º período 

Clínicas do curso de 
Odontologia 

Crianças atendidas na 
disciplina de 

odontopediatria e os 
pacientes da Clínica 
Integrada I e II 

 

 
 

Promover ações com acadêmicos universitários de 
procedimentos como diagnóstico,prevenção, 

APAE de Gurupi Alunos da APAE e seus 
familiares 

 



ABRACE UM SORRISO ESPECIAL 
 

 
 
 

 

tratamento restaurador e controle em saúde bucal, 
no sentido de propiciar aos alunos da Apae e seus 

familiares uma melhor qualidade de vida e saúde. 
6 Alunos do 7º período 

 
PROGRAMA DE COLETA DO 
BANCO DE DENTE HUMANO 

O Banco mantém um acervo de dentes 
preservados em condições que possibilitem sua 
utilização em pesquisas e treinamento laboratorial 

pré-clínico na graduação.  
Objetivo: Coletar e promover a campanha de 
doação de dentes humanos. 

Alunos voluntários 

Postos de saúde e 
consultórios 
odontológicos do 

município de Gurupi 

Cirurgiões dentistas e 
agentes de saúde 

 

 


