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Objetivo: relatar a experiência extensionistas de
acadêmicos do INSF/UFF promovida pelo PET em
parceria com a ONG Amazonas Visão. Relato de
Experiência: a atividade foi realizada na aldeia Karajá, na Ilha do Bananal em São Félix do Araguaia/
MT, com foco em atividades educativa-preventiva
em saúde bucal e de assistência básica. Etapa 1: reconhecimento territorial da aldeia com agentes de
saúde indígenas. Etapa 2 - procedimentos de TRA,
raspagens, exodontias simples, oficinas de instrução de higiene bucal, conscientização da dieta e doença cárie e aplicações tópicas de f lúor. O atendimento clínico odontológico foi realizado na escola
da aldeia em sala equipada, e as oficinas interativas
de instrução de higiene bucal e aplicação tópica de
f lúor realizadas no espaço externo da escola. Durante a expedição, observou-se a falta de conhecimento básico sobre saúde geral e bucal, a comunidade
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indígena possui assistência odontológica mínima,
necessitando deslocar-se a cidade mais próxima,
via f luvial (5 Km). Durante a territorialização, foi
constatada falta de saneamento básico e tratamento de água, causando grande impacto na saúde da
comunidade. A barreira cultural é um empecilho
dificultador na transmissão de informações sobre a
saúde. Conclusão: Vivenciar uma cultura diferente,
em contato com indígenas e o meio que estão inseridos, com saúde precária e de difícil acesso, trouxe ref lexões sobre o papel do cirurgião-dentista na
promoção da saúde. A experiência do trabalho voluntário e extensão universitária são fundamentais
para o crescimento profissional, proporcionando
uma vivência integral e humanística ao acadêmico.
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