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A humanização na Odontologia mostra-se relevante no contexto atual, deste 
modo as ações na perspectiva do cuidado em saúde bucal têm como base os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. Evidencia-se uma 
tendência na eliminação do tecnicismo prático e ressalta-se a inclusão do 
paciente como um todo em sua forma biopsicossocial. A cavidade oral, a partir 
de então, se torna um dos fatores de avaliação somatizado a outros como 
história do paciente, condição social, fatores psicológicos e sistêmicos, que 
refletem em sua higiene bucal e no desenvolvimento de patologias orais. O 
programa teve por objetivo estimular os extensionistas a um trabalho 
humanizado, capacitando e promovendo prevenção de saúde por meio de 
atividades lúdicas e interativas para o público alvo, em seus diferentes eixos. A 
integralização de pais, responsáveis e profissionais do meio, foi um fator de 
suma importância, tendo como finalidade a de proporcionar autonomia no 
cuidado dos menores, reforçando o papel da universidade como replicadora de 
informações. As atividades de promoção de saúde se deram nas seguintes 
instituições: Hospital Noaldo Leite; ONG- Operação Resgate; Clínica Escola de 
Odontologia da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), através de 
atividades lúdicas focadas na importância da saúde oral e na prevenção e 
tratamento da doença cárie. Como forma de reforço positivo, houve a 
distribuição de kits de higiene bucal e orientação, seguida da prática 
supervisionada, sobre técnicas de escovação. Como resultado o projeto 
possibilitou aos alunos, futuros cirurgiões-dentistas, uma experiência 
humanizada que se estendia do interior da universidade à sociedade, 
permitindo integralização e aceitação da sociedade com os mesmos. Diante 
disso os graduandos puderam ensinar e orientar crianças, pais, responsáveis e 
profissionais das instituições sobre a saúde oral, tornando-os multiplicadores 
de saúde. Podemos concluir que o objetivo foi alcançado e que o programa é 
de grande valia para a comunidade envolvida. 
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