O Sorriso como instrumento de promoção da autoestima e de Inclusão social
Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA)
BRA‐001 – Promoção de estilos de vida saudável e condutas saudáveis

Os objetivos da esta experiência são promover a inclusão social por meio de estratégias de
promoção e a atenção em saúde bucal de pessoas com deficiência de diversos municípios do
Espírito Santo, e contribuir para minimizar os impactos dos problemas bucais na qualidade
de vida, favorecendo assim a autoestima, o bem estar e a felicidade, bem como diminuir a
prevalência dos problemas bucais de Pacientes com Necessidades Especiais (PNEs).
Em sintonia com o contexto a Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA) assumiu seu
papel social, ao promover saúde dos PNEs de diversos municípios do noroeste do estado.
Como não podia deixar os docentes do curso de Odontologia também. Por isso quando da
elaboração do projeto político‐pedagógico do curso o ideal de Promoção de saúde foi
incluído em todos os estágios. Há que se destacar as ações das disciplinas de Estágio
supervisionado em PNE. Os alunos desenvolvem atividades junto à comunidade em parceria
com diferentes instituições sociais de atenção aos diferentes PNE (Associação dos pais de
especiais ‐ APAE, Associação Pestalozzi, Centro de Apoios Psicossociais, elem de uma clínica
privada de drogaditos, entre outros...). Por meio de ações de Educação para Saúde,
Promoção de Saúde e de Desenvolvimento Comunitário e estratégias de Empowerment,
Enabling e Advocacy, de forma lúdica e normativa os alunos promovem sorrisos e inclusão
social, além de atuarem diretamente na assistência clínica em nível ambulatorial e hospitalar
de forma a diminuir os impactos dos problemas bucais.
O curso de Odontologia da ESFA incluiu os Estágios Supervisionados no seu Projeto
Pedagógico, onde os alunos atuam junto aos serviços, instituições e comunidade local.
Destacam‐se os estágios supervisionados com pacientes especiais I e II. Assim sendo foi
desenvolvido um programa de disciplina que adequa o Projeto às evidências cientificas e
necessidades sociais.
Toda a comunidade local e institucional foi conscientizada sobre a necessidade de mudança
cultural no sentido de eliminação das barreiras à acessibilidade.
Os alunos dos diferentes períodos desenvolveram atividades na APAE Vitória, Serra e João
Neiva e nas Pestalozzi de Vila Velha e Santa Teresa)na semana do excepcional promovida
pelas APAEs do Espírito Santo. Visitaram as instituições e promoveram ações educativas,
com distribuição de Kits de Higiene (1.200 ao longo dos anos). Promoveram ações de
enabling junto a Clínica Salutare , que tem em média 30 drogaditos, bem como junto ao
Centro de Apoio Social da Serra. Prestaram assistência odontológica interdisciplinar e
multidisciplinar a pelo menos 320 pacientes por semestre; e, realizaram mais de 1.000
restaurações, 200 procedimentos cirúrgicos e 20 próteses dentárias. Também foi feita
referência e internação de 15 pacientes. No último ano foram feitas duas pesquisas: uma
sobre barreiras à acessibilidade do PNE às clínicas odontológicas da ESFA e outra sobre a
percepção de saúde bucal dos internos da Clínica Salutare (em andamento). Os Estágios
promovem a humanização dos estudantes, e assim sendo agrega qualidade ao profissional
facilitando seu processo de inserção no mercado de trabalho.
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