
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA RESGATANDO 
SORRISOS - 9ª AÇÃO ANUAL 2019 – SÃO JOSÉ DO EGITO/PE

O Programa de Extensão Universitária Resgatando Sorrisos, 
oriundo da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP) da Uni-
versidade de Pernambuco (UPE), realizou, em 2019, sua 9ª Ação Anu-
al, dessa vez no município de São José do Egito, localizado no Sertão 
do Pajeú, durante os dias 11, 12 e 13 de julho de 2019. O Programa 
Resgatando Sorrisos é voltado para as populações mais carentes do 
Estado. Idealizado e coordenado pela Profa. Dra. Sandra Moraes, nes-
te 9º ano, ela liderou uma equipe multidisciplinar, composta por 91 
participantes, e, em 2 ônibus, partiram do Campus Camaragibe em 
direção ao município polo de São José do Egito, que dista 349 km da 
capital pernambucana e onde vivem cerca de 34.789 habitantes. Cabe 
registrar que a Equipe Docente desse Programa compunha-se de 11 
professores, dos quais 7 da UPE, 1 da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), 1 da Universidade Sagrado Coração de Bauru/SP (USC), 1 do 
Centro Universitário Tiradentes de Pernambuco (UNIT/PE) e 1 mé-
dica da Policlínica Lessa de Andrade. Do alunado, a Equipe Discente e 
Técnica compunha-se de 9 alunos da pós-graduação (4 da FOP/UPE, 
sendo 3 mestrandos e 1 pós-doutorando); 3 mestrandos da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte; e 2 de especialização da ABO/
PE), acrescentando-se 58 alunos de graduação da UPE (46 de Odon-
tologia do Campus de Camaragibe; 11 de Medicina do Campus de Ser-
ra Talhada e 1 da Odontologia do Campus de Arcoverde), acrescendo-
-se 9 Técnicos de Prótese Dentária (TPD) e 4 funcionários do Núcleo 
Integrado de Apoio ao Cidadão (NIAC), totalizando 91 componentes. 
Durante os 3 dias de ações intensas, bem integradas e concentradas de 
saúde pública entre o Programa Resgatando Sorrisos e os órgãos 
de saúde municipais na cidade Berço dos Poetas, com elevada sinergia, 
essas ações ofereceram à população daquela região do Sertão do Pajeú 
diversos atendimentos, dentre eles, exames e procedimentos restaura-
dores com a Equipe de Prótese. Foram realizados 724 procedimentos 
clínicos, 403 laboratoriais, e confeccionadas 38 próteses, totalizando 
1.127 procedimentos, desde o atendimento inicial até a instalação das 
próteses. Além disso, as Equipes de Estomatopatologia e Dermatolo-
gia realizaram, no dia 11 de julho, teleconferência para 250 profissio-
nais de saúde da cidade e de mais 10 municípios vizinhos. Nos dias 12 
e 13, promoveram-se diagnósticos, com rastreio do câncer de boca e 
de pele, tendo sido atendidos 394 pacientes. A Equipe de Dentística, 
durante os 3 dias da ação, em duas unidades móveis estacionadas em 
frente à escola EREM Édson Simões, atendeu 109 pacientes e realizou 
264 procedimentos. O Grupo Especializado para o Atendimento de 
Pacientes Especiais prestou atendimento também na referida Escola 
Édson Simões, realizando 200 procedimentos em 110 pacientes. Tam-
bém foram desenvolvidas oficinas para os pais e cuidadores, a fim de 
orientá-los para a higiene bucal apropriada nesses pacientes especiais, 
bem como a adequação de materiais reciclados como equipamentos de 
proteção individual. Este ano, com parceria do Projeto de Cirurgia e 
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Traumatologia Bucomaxilofacial, coordenado pelo Prof. Dr. Belmiro 
Vasconcelos, exodontias de dentes condenados foram adequadamente 
realizadas, assim como as biópsias das lesões sugestivas, totalizando 99 
procedimentos. Foram três dias intensos de muito trabalho, tendo, por 
duas vezes, as equipes participado de entrevistas de rádio na Gazeta 
FM 95.3, com alcance para 30 cidades nas microrregiões do Vale do 
Pajeú, do Cariri e até do Sertão da Paraíba, onde aproximadamente 300 
mil pessoas puderam ser atingidas pela comunicação direta do rádio, 
objetivando ampliar a divulgação das informações. No primeiro dia 
11/07, foi entrevistado o Prof. Dr. Belmiro Vasconcelos, sucedido no 
dia 12/07, pelas entrevistas das professoras. Dra. Sandra Moraes, Dra. 
Marianne Carvalho e Dra. Maria Alves, orientando a população sobre 
a prevenção do câncer de boca, o uso e a conservação das próteses 
dentárias, tendo também se ressaltado a importância da atuação da 
Universidade de Pernambuco na região e o seu compromisso institu-
cional com a saúde bucal da comunidade local. A Extensão Universi-
tária representa o elo mais próximo entre a universidade e a sociedade, 
criando uma oportunidade de levar seus serviços de excelência em 
benefício da população mais carente, bem como fornecer aos envolvi-
dos a vivência do cotidiano da atividade universitária. Dessa maneira, 
a universidade presta um serviço de utilidade pública, bem como seus 
professores e alunos têm a oportunidade de identificar as verdadeiras 
carências e necessidades sociais da população, de forma que a univer-
sidade possa, cada vez mais, desenvolver atividades úteis à sociedade. 
Para todos os participantes envolvidos, a ação pode atuar como inspi-
ração a um maior compromisso social. Como infraestrutura de saúde 
pública, registre-se que o município de São José do Egito dispõe do 
Hospital Municipal Geral Maria Rafael de Siqueira, de 2 centros de 
referência de saúde e de mais 19 unidades básicas de saúde. Compar-
tilhamos com todos a valiosa experiência durante esses três dias inten-
sos de trabalho, oportunidade em que se destaca o planejamento e a 
logística da Prefeitura desse município na gestão do prefeito Evandro 
Perazzo Valadares, no elevado engajamento dos profissionais locais de 
saúde, no compromisso da equipe gestora municipal, especialmente 
na atuação do Secretário de Saúde Dr. Paulo Jucá, disponibilizando e 
otimizando todos os serviços. Terminamos aqui nosso singelo, mas 
significativo Relatório, na Terra dos Poetas, com um lindo poema de-
dicado ao Programa Resgatando Sorrisos...

“Gratidão, a palavra que define os trabalhos 
aqui realizados, permitindo de novo ter  
o brilho nessa face do povo tão amado.

São José agradece e comemora  
Os sorrisos que foram resgatados”

Ângela Rocha

Por todos esses motivos acima descritos, somos todos muito gratos!
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