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Introdução: Criado em 2019, o projeto Saúde Bucal Itinerante (SABI) é um projeto 

extensionista da Universidade Federal do Pará vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX). O SABI pretende oportunizar aos acadêmicos de Odontologia a participação 

na realização de atividades de educação e promoção de saúde bucal na cidade de Belém 

e Região Metropolitana. Objetivos: Realizar ações de atenção em saúde bucal a 

diferentes pessoas através de parcerias com Unidades de Assistência e Ensino, 

excedendo os limites físicos da faculdade, além de proporcionar aos acadêmicos maior 

interação e experiências com as diversas comunida Métodos: As ações do projeto 

incluem atividades de educação em saúde, escovação supervisionada com doação de 

kits de higiene oral e aplicação tópica de flúor. O projeto prevê ainda a capacitação dos 

acadêmicos voluntários através de reuniões/oficinas semanais. Resultados e Discussão: 

Até o momento o SABI já fechou parcerias com 3 projetos: O projeto Luz na Amazônia 

(UFPA), o Projeto SORRIR (ONG) e com o Curso de formação em Ópera do Theatro 

da Paz (SECULT/PA). As ações envolveram visitas locais com educação em saúde, 

entrega de escovas e exames da cavidade oral. Com os acadêmicos voluntários, já foram 

realizadas 2 oficinas de treinamento que abordaram os temas sobre diagnósticos de cárie 

e produção de trabalhos científicos. Conclusão: As ações do SABI seguem unindo 

forças com outros projetos e organizações de modo a levar atenção em saúde bucal aos 

mais diferentes públicos. Espera-se, daqui para a frente, ampliar a cobertura das ações, 

fechando novas parcerias e incluindo novos voluntários acadêmicos, não só de 

odontologia, mas de outros cursos da área da saúde à luz de um atendimento integral e 

multidisciplinar. As ações do projeto proporcionam ao acadêmico a oportunidade de 

vivenciar as mais distintas situações sociais da população do estado do Pará, dando a ele 

a possibilidade de torna-se um exímio promotor de saúde bucal de acordo com as 

necessidades do público alvo.  
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