
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

SALA DE ESPERA: O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA PROMOÇÃO DE 

SAÚDE DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA ATENDIDA POR UM PROGRAMA 

SOCIAL EM BELÉM DO PARÁ 

 

Thália da Silva de Aviz1; Adner André Bastos Vieira2; Suellen Inglis Marinho3; Camila 

Borges da Silva4; Larissa Oliveira Melo5; Carla Maria Soares Ferreira Hermes6 
1,2,3,4Odontólogo, Graduando, Universidade Federal do Pará (UFPA); 

5Odontólogo, Especialização, Faculdade Paulo Picanço (FACPP); 
6Odontólogo, Especialização, UFPA 

thaliaaviz@gmail.com 

 

Introdução: A cárie dental é uma das doenças mais comuns no mundo, afetando, no início do 

século XXI, em torno de 60% a 90% das crianças em idade escolar e expressiva proporção de 

adultos[1]. A espera por atendimento odontológico necessita de um acolhimento humanizado, 

por meio de um ambiente de espera agradável, que possibilite a troca de saberes, visando a 

transformação dos pacientes em indivíduos informados, conscientes dos seus problemas e 

suas necessidades, tornando-os motivados e cooperativos diante do tratamento proposto[2]. 

Dessa forma, as salas de espera das clínicas odontológicas podem servir como espaços 

importantes para o desenvolvimento de atividades de educação em saúde, propiciando a 

aquisição de novos conhecimentos, a identificação de anseios e opiniões dos usuários e o 

estabelecimento de vínculos entre usuários e profissionais, contribuindo para a melhoria das 

condições de saúde da população[3]. Por ser um instrumento de transformação social, a 

educação possibilita a reformulação de hábitos, a aceitação de novos valores e a melhora da 

autoestima. As atividades desenvolvidas nas salas de espera são maneiras produtivas de 

ocupar um tempo ocioso nas instituições de saúde, por meio da transformação de um período 

de espera pela consulta em um momento que possibilite a interação do conhecimento popular 

com os saberes dos profissionais de saúde, humanizando a assistência.[4] Neste contexto, 

salienta-se a importância das ações de promoção de saúde, por meio da educação em grupo 

dos pacientes, estimulando-os a intervir como principais atores promotores de saúde. 

Objetivos: Diante do exposto o presente trabalho objetivou relatar a experiência de atuar na 

sala de espera do Programa Sorrisos Ribeirinhos, as atividades desenvolvidas, bem como 

ressaltar o seu papel na promoção de saúde e mudanças de hábitos de higiene e cuidados dos 

pacientes atendidos pelo programa. Descrição da Experiência: O Programa Sorrisos 

Ribeirinhos atua no atendimento voluntário da população das ilhas do entorno de Belém do 

Pará. Os atendimentos odontológicos ocorrem uma vez a cada mês. São recebidos em média 

30 pacientes, de diferentes ilhas e faixas etárias. Atualmente o programa é constituído por 

uma equipe de 21 acadêmicos de odontologia a partir do 6º semestre, 05 Cirurgiões-Dentistas, 

entre eles 01 especialista em Odontopediatria e 01 especialista em Endodontia, e 02 

Auxiliares de Saúde Bucal. A sala de espera é pensada e organizada antecipadamente por um 

grupo de até 04 acadêmicos, sob orientação de um dos Cirurgiões-Dentistas, abordando temas 

como: a importância da saúde bucal, técnicas de escovação, principais doenças bucais e jogos 

sobre mitos e verdades na odontologia. Após decidida a temática que será abordada, os 

voluntários se mobilizam para a confecção de material lúdicos como: cartazes, banners e 

macromodelos. No dia do atendimento, antes do início dos procedimentos, o grupo 

encarregado se dirige até a recepção onde os pacientes ficam aguardando e então dão início à 

sala de espera, sempre dando oportunidade para os pacientes expressarem suas opiniões e 

esclarecerem dúvidas, ao final são distribuídos kits de higiene bucal para que eles coloquem 

em prática aquilo que foi abordado. Resultados: Durante os encontros é possível observar 

que os pacientes realmente se mostram interessados nos assuntos abordados, demonstram 
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disposição em aprender aquilo que foi ensinado. Ao final compreendem bem a importância 

dos cuidados com a saúde bucal e a importância que ela tem na manutenção da saúde como 

um todo. Nota-se também que eles são participativos durante as atividades, principalmente 

quando é feito o jogo de mitos e verdades na odontologia, esse é um momento em que muitos 

se sentem estimulados até mesmo a esclarecerem dúvidas sobre determinados assuntos. Ao 

avaliarmos clinicamente esses pacientes durante os retornos, é possível identificar que essa 

troca de experiências é muito positiva, visto que muitos apresentam melhora na qualidade de 

higienização da cavidade oral. Com esses resultados, observamos que é possível fazer uma 

educação em saúde bucal através da criação de condições para a construção de conhecimento, 

crescimento de habilidades, a promoção de atitudes e o acréscimo de valores que levem os 

pacientes a agirem, no seu cotidiano, em benefício da própria saúde[5]. Para os alunos, as 

atividades de interação com o usuário desenvolvem no discente a capacidade de comunicação, 

levando não apenas à transmissão de conhecimento, mas ao reconhecimento da realidade 

sociocultural, suas representações, seus conceitos, preconceitos e formas populares de cuidado 

em saúde bucal, a partir da possibilidade de diálogo entre o saber popular e técnico-científico, 

incorporado pelos atores que compõem o cenário, não como algo restrito, de habilidades 

cognitivas, mas onde existem relações afetivas envolvendo o usuário, o aluno e o 

profissional[2]. Conclusão: A sala de espera mostrou-se efetiva na transmissão de 

conhecimentos aos usuários, atuando como dissipadora de informação em saúde, na melhoria 

da qualidade de vida e manutenção da saúde bucal dos pacientes atendidos no programa, além 

de atuar como um meio de troca de informações entre os acadêmicos, pacientes e 

profissionais. 
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