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Resumo:
O presente trabalho trata de um Relato de Experiência, que tem por objetivo descrever o trabalho que foi
realizado pela equipe de odontologia da Unievangélica na comunidade de São José do Arara, município de
Caapiranga – AM. A estratégia de ação adotada pela equipe de odontologia envolveu tanto a parte de
prevenção com orientação a higiene bucal e profilaxias, quanto a parte restauradora e cirúrgica, de um modo
a ser possível sanar a maior parte dos problemas encontrados de saúde bucal dos pacientes que foram
atendidos. Os atendimentos foram realizados no próprio barco, já que o mesmo oferecia a estrutura
necessária para isso. Durante os quatro dias foram atendidos um total de 103 (cento e três) pacientes e
realizados 245 (duzentos e quarenta e cinco) procedimentos, sendo que a maioria foram limpeza e tratamento
restaurador o que comprova o sucesso do projeto realizado e das ações preventivas que foram feitas nos
anos anteriores. Nesse sentido, os resultados alcançados obtiveram êxito por todos os tratamentos terem
sido concluídos como também o empenho populacional em relação a preocupação da melhoria de sua saúde
bucal.
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EXPERIENCE REPORT
REPORT OF EXPERIENCE OF THE DENTISTRY COURSE IN THE
AMAZON 2017 UNICIDADI ITINERANTE PROJECT.
Abstract:
The present work deals with a Report of Experience, which aims to describe the work that was performed by
the dentistry team of Unievangélica in the community of. In the municipality of Caapiranga - AM. The action
strategy adopted by the dentistry team involved both the prevention part with oral hygiene orientation and
prophylaxis, as well as the restorative and surgical part, in order to be able to remedy most of the problems of
oral health of patients who were attended. The calls were made in the boat itself, since it offered the necessary
structure for this. During the four days a total of 103 (one hundred and three) patients were attended and 245
(two hundred and forty five) procedures were performed, most of which were cleaning and restorative
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treatment, which proves the success of the project and the preventive actions that were made in previous
years. In this sense, the results achieved were successful because all treatments were completed as well as
the population commitment in relation to the concern of improving their oral health.
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