
 

 

 

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. 

 

A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM UM PROJETO DE EXTENSÃO EM COMU-

NIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Dandara de Fátima Ribeiro Bendelaque
1
; Ewellyn Natália Assunção Ferreira

2
; Celice Ruanda 

Oliveira Sobrinho
3
; Brena de Nazaré Barros Rodrigues

4
 

1Outro, Graduando, Faculdade Paraense de Ensino (FAPEN); 
2Outro, Graduando, Universidade da Amazônia (UNAMA); 

3Outro, Graduando, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ); 
4Enfermeiro, Graduação, Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

bendelaqued@gmail.com 

 

Introdução: A vulnerabilidade social de crianças e adolescentes vem crescendo ao longo dos 

anos e está gradativamente expressiva na sociedade moderna, sendo um forte fator de risco 

para o atraso nas questões de educação, saúde e direitos básicos. À medida que essa 

vulnerabilidade cresce, percebe-se que os órgãos responsáveis não conseguem atender toda a 

demanda necessária para esse público alvo [1]. Considerando essa dificuldade, surgem os 

projetos de extensão como uma ferramenta de promoção a qualidade de vida, conhecimento 

acerca da saúde e demais direitos. A extensão universitária é um dos tripés do ensino superior, 

que utiliza a relação direta entre os conhecimentos produzidos na universidade e a 

comunidade na qual se encontra inserida. A extensão deve se configurar como a construção de 

um conhecimento novo, a partir daqueles produzidos no interior das universidades, 

envolvendo pessoas e instituições contextualizadas em determinado momento histórico e com 

demandas específicas [2]. Na extensão, é possível utilizar o referencial da ação-reflexão-ação, 

partindo de uma prática social, refletindo sobre ela, por meio dos conhecimentos e teorias 

produzidos no interior da Universidade e voltar à prática para repensá-la e transformá-la 

quando necessário [3]. A extensão se torna imprescindível na formação generalista dos 

profissionais de saúde, pois o enfrentamento de situações problemáticas que afligem a 

sociedade exige preparo técnico e profissional e, mais ainda, a capacidade de lidar com a 

complexidade própria do ser humano [4]. Nesse contexto, o projeto Adote Um Sorriso foi 

criado em 2017, de natureza interdisciplinar, sendo composta por acadêmicos e profissionais, 

com o intuito de promover ações sociais voluntárias, para a melhoria da qualidade de vida de 

crianças e adolescentes que residem em comunidades periféricas [5]. Objetivos: Relatar a 

experiência vivenciada por Acadêmicos de Enfermagem no projeto de extensão Adote um 

Sorriso. Descrição da Experiência: Trata-se de um Estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo Relato de Experiência, realizado por acadêmicos de Enfermagem, 

voluntários do Projeto Adote Um Sorriso, no período de Fevereiro a Outubro de 2019. O 

projeto utiliza a metodologia da problematização, com o arco de Maguerez, o qual contém 

cinco etapas: observação da realidade, levantamento de ponto-chaves, teorização, hipótese de 

soluções e retorno a realidade [5]. Portanto, antes de realizar alguma intervenção de educação 

em saúde na comunidade, o projeto visa conhecer de forma integral as crianças, adolescentes 

e os adultos do local, por meio de ações lúdicas, afim de aproximar os voluntários e a 

comunidade. Desta forma o Adote um Sorriso desenvolve ações recreativas e preventivas, de 

acordo com a necessidade de cada comunidade, respeitando sua especificidade, abordando os 

aspectos físicos, mentais e sociais da população alvo, realizando coleta de dados 

biopsicossociais, avaliação física, psicológica, consulta de enfermagem e médica, entre 

outros. Resultados: A equipe de Enfermagem inicialmente realizou a anamnese das crianças 

e adolescentes, através da coleta de dados e exame físico, com intuito de avaliar a saúde 

física, investigar e detectar possíveis fatores de riscos e agravos a saúde. Além disso, foi 



 

 

 

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. 

 

possível ter contato direto com os responsáveis e orienta-los acerca dos cuidados a saúde dos 

menores e formas de prevenção. A partir disso, foram realizadas reuniões, juntamente com os 

acadêmicos de Medicina, para discutir as fichas de anamnese e traçar estratégias de possíveis 

intervenções e atividades preventivas. Foram realizadas ações educativas, voltadas aos 

principais problemas dos locais, dentre eles: saneamento básico inadequado, água imprópria 

para consumo, higiene inadequada, alimentação pouco nutritiva e de má qualidade, além de 

situações de risco voltadas a violência. Diante das temáticas, promoveu-se dinâmicas, 

palestras e promoção a informação através do lúdico para melhorar a qualidade de vida das 

crianças e adolescentes e evitar possíveis agravos. A educação em saúde é uma estratégia 

adotada por profissionais de saúde para promover mudanças de comportamentos, nas práticas 

diárias e nas atitudes de cada indivíduo, conduzindo em cadeia a transformação social de uma 

comunidade. A criança torna-se uma disseminadora de conhecimento, pois vivencia, brinca, 

interage e aprende com as trocas, levando suas experiências para sua casa [4]. Através destas, 

foi possível a interação dos acadêmicos com a comunidade, no qual tinham a oportunidade de 

compartilhar os conhecimentos adquiridos na academia e esclarecer dúvidas relevantes, 

proporcionando aos acadêmicos autonomia nas atividades e o exercício o papel preventivo 

diante de situações modificáveis e evitando os agravos de problemas já instalados. O 

acadêmico torna-se consciente do contexto que o circunda e do qual ele deverá ser 

participativo, captando conhecimentos que influenciarão no local de vivência, ampliando sua 

visão crítica e reflexiva sobre os determinantes sociais do processo saúde/doença. O projeto 

proporciona aos acadêmicos de enfermagem a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos teóricos repassados na Universidade e capacidade de elaborar planos de 

prevenção e intervenções. Conclusão: A experiência mostra-se válida diante da oportunidade 

de interação dos acadêmicos de Enfermagem com a comunidade, apresentando um olhar mais 

holístico acerca das condições biopsicossociais que influenciam diretamente na qualidade de 

vida da população. O Projeto Adote Um Sorriso proporciona o método de ensino-

aprendizagem e desperta o olhar crítico-reflexivo diante de situações de vulnerabilidade, 

causando inquietação e busca dos acadêmicos por soluções e conduta mais humanizadas. Tal 

fato auxilia na formação de profissionais humanizadas, que consideram as vulnerabilidades 

das comunidades periféricas e promovam um cuidado integral e holístico, incluindo todos 

aqueles que necessitam. 

 

Descritores: Vulnerabilidade social, Enfermagem, Saúde. 

 

Referências: 
 

1 – Capellini VLMF, Santos CCP, Cusinato C, Lepre EM. Experiência com adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social. Rev. Ciênc.Ext. 2016. [Acesso em: 02 de Novembro 

de 2019]; 12 (2): 61-69. Disponível em: https://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/ 

article/viewFile/1295/123 

2 – Oliveira FLB, Almeida JR. Extensão universitária: contribuições na formação de 

discentes de Enfermagem. Rev. Bras. Pesq. Saúde. 2015. [Acesso em 02 de Novembro de 

2019]; 17(1): 19-24. Disponível em: http://periodicos.ufes.br/RBPS/article/viewFile/ 

12445/8655 

3 – Silva MBT, Aperibense PGGS, Silva PCG, Souza CTVS. Extensão Universitária: 

oportunidade de aprendizagem significativa para acadêmicos de enfermagem através da 

construção do conceito de determinantes sociais de saúde. Revista Conexão UEPG. 2016. 



 

 

 

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. 

 

[Acesso em: 03 de Novembro de 2019]; 12 (3): 462-475. Disponível em: 

https://www.revistas2.uepg.br/index.php/conexao/article/view/8664/5418 

4 – Freitas TPP, Paula CC, Zanon BP, Meirelles FSC, Welleir TH, Padoin SMM. 

Contribuições da extensão universitária na formação de acadêmicos de enfermagem. 

Revista de Enfermagem da UFSM. 2016. [Acesso em 01 de Novembro de 2019]; 6 (3): 

307. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/19966 

5 – Projeto Adote Um Sorriso. 2019. [Acesso em 03 de Novembro de 2019]. Disponível em: 

https://www.adoteumsorriso.com/

 


