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estruturação do acesso, a ampliação do olhar da equipe 

no cuidado ao usuário, possibilitando um novo fluxo na 

unidade de saúde, apoiado na atenção integral. 
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O Programa “Sorria Itapira” promove a integração ser-
viço-universidade. Pesquisa epidemiológica realizada 
em 2005 mostrou nas crianças de 5 anos um alto índice 
de cárie (ceo 2,15), com prevalência do componente 
cariado (62,8%). A estratégia de ação envolveu dois 
professores responsáveis pelo estágio, 20 alunos de 
odontologia (3° ano), um Auxiliar de Cirurgião Dentista 
ACD, professores das EMEI e Coordenador de Saúde 
Bucal. Os pais foram informados e assinaram Termo 
de Consentimento. Alunos da UNICID realizaram tria-
gem e encaminharam as crianças de acordo com suas 
necessidades para realização de ART na escola ou para 
a UBS. As crianças participaram de ações coletivas de 
prevenção. Em 2007, foram examinadas 458 crianças 
e realizados ART em 224, sendo 524 restaurações, 501 
selantes e 73 crianças foram encaminhadas para UBS. 
Em 2007, foi encontrado o índice ceo 1,79 aos 5 anos 
de idade, com componentes obturado 64,7% e cariado 
35,3%, mostrando uma inversão nos percentuais em 
relação a 2005. A parceria entre a UNICID e a Prefeitura 
incorporou estratégias que objetivaram a formação 
integral dos futuros profissionais e a melhoria da 
saúde bucal da população atendida, diminuindo assim 
a desigualdade social e buscando a humanização das 
sociedades modernas.
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A abordagem em equipe multiprofissional com hi-

pertensos e diabéticos é uma necessidade atual nos 

serviços de saúde. Esta experiência visa relatar o 

projeto “Vida e Ação”, que objetiva promover ações 

terapêuticas e educativas em âmbitos individual e 

coletivo e estimular mudanças de hábitos de vida em 

indivíduos e famílias de dois Programas de Saúde da 

Família (PSF II e III) do município de Batatais, através 

de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e um 

Centro Universitário particular, com docentes e alu-

nos dos cursos de graduação em Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional e Nutrição. A partir do acolhimento dos 

indivíduos-alvo pelos agentes comunitários de saúde, 

define-se o grupo que será abordado pela equipe. O 

trabalho de atendimento na unidade de saúde é feito 

duas vezes por semana, quando o usuário é cuidado 

pelo enfermeiro, médico, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, nutricionista, dentista e fonoaudióloga. 

Esse projeto mostra possibilidades efetivas de ação 

no cuidado às famílias, através de comunicação mais 

aberta entre profissionais e usuários, atuando de modo 

a humanizar os cuidados, considerando a tríade aco-

lhimento, vínculo e autonomia.
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O município de Pindamonhangaba iniciou, em 2007, a 

instalação de “Academias da Melhor Idade” (conjunto 

de aparelhos para a realização de atividades físicas 

projetadas para a melhor idade) e a realização do 

evento Pinda Cidadã (ação intersetorial, itinerante 

e regionalizada, com procedimentos, orientações e 




