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RESUMO

Introdução: Projetos de extensão são importantes mecanismos para a
interface entre ensino e sociedade. O projeto de extensão Reabilitação
Social do Sorriso de Adolescentes de Baixa Renda tem a participação
alunos de graduação do 5º ao 8º período da Faculdade de Odontologia da
UERJ. A partir dos casos, é feito uma discussão entre a equipe com a
contextualização disponível em literatura. Objetivo: Integrar ensino,
pesquisa e extensão ao incentivar e desenvolver a visão integral do aluno
para com a saúde do paciente, educar e incluir saúde bucal aos
adolescentes, viabilizar os atendimentos e tratamentos restauradores.
Material e Métodos: O estudo é embasado nas práticas das atividades
do projeto, foi realizada a coleta de dados sobre os tipos de
procedimentos mais realizados e os propósitos do exercício, com fins
acadêmicos e sociais, junto à parceria com o Núcleo de Estudos da Saúde
do Adolescente (NESA). Resultado: Foram atendidos mais de 870
pacientes desde o início das atividades, reabilitando e trazendo de volta
ao paciente sua saúde, qualidade de vida, autoestima e inclusão social.
Conteúdos de cunho científico para a expansão do conhecimento sobre
área em diferentes meios de comunicação foram elaborados. O projeto
conta com a parceria de núcleos da atenção primária de saúde para a
contínua expansão. Conclusão: Novas técnicas e publicação de artigos
em revistas científicas, além da responsabilidade social e educacional
permanecendo como principal objetivo do projeto de extensão. Há uma
busca contínua por novas formas de desenvolver e aplicar mecanismos
para a odontologia voltada aos pacientes adolescentes.
PALAVRAS-CHAVE: educacao continuada, odontologia social, saúde oral do
adolescente
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