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Resumo: A lesão cariosa é um importante problema de saúde pública. Este estudo teve por objetivo geral 

promover educação em saúde bucal para crianças e adolescentes, usuários do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos da Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII e contribuir para a formação 

profissional de discentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A metodologia foi a de pesquisa-ação, 

realizada como oficinas lúdicas, demonstrativas e práticas, entre agosto de 2018 a junho de 2019. O impacto das 

ações foi avaliado comparando-se os conhecimentos dos usuários sobre saúde bucal e os índices de placa 

bacteriana, antes e após o desenvolvimento das atividades educativas. Participaram 62 crianças e adolescentes de 

06 a 13 anos (10±2). Os resultados apontaram redução no índice de placa bacteriana das superfícies dentais 

demonstrando a efetividade das práticas educativas. No entanto, existe a necessidade de mais ações conjuntas de 

educação continuada e assistida, por discentes de odontologia, para que a redução atinja níveis mais 

significativos e se possa comprovar a melhora na saúde bucal e na higiene desses usuários. A extensão 

universitária apresenta valor nessas ações junto às comunidades carentes e vulneráveis e na formação do profissional, 

que extramuros, entra em contato com a realidade da população possibilitando um aprendizado  humanizado que 
soma-se ao técnico-científico. 
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PÚBLICO-ALVO  

O público alvo são crianças e adolescentes, de ambos os gêneros, com idade entre 06 a 

18 anos, que estão acolhidos no sistema de regime interno pela instituição socioassistencial, 

católica, "Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII", de Ponta Grossa e/ou frequentam 

a Entidade como usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, serviço 

oferecido para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou risco 

pessoal, juntamente com suas famílias ou responsáveis. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Escola Profissional Piamartina 

Instituto João XXIII, situada na Rua Padre João Piamarta, s/n - Bairro Colônia Dona Luiza. 

 

JUSTIFICATIVA  

As crianças em idade pré-escolar e escolar podem ser alvo das ações que promovem 

educação em saúde bucal, pelo impacto que as medidas educativas e preventivas exercem nessa 

faixa etária e pela importância da atuação na fase de formação de hábitos. Os profissionais da 

odontologia lutam globalmente para melhorar a saúde bucal pública usando educação em saúde 

bucal e visando mudanças comportamentais. A educação em saúde bucal tem se mostrado eficaz 

em melhorar a higiene bucal, o conhecimento e o comportamento nesta área 

(ANGELOPOULOU; KAVVADIA; TAOUFIK; OULIS, 2015). 

 Entre as doenças bucais, a cárie, caracterizada como doença multifatorial é afetada por 

condições sócio-econômicas. Portanto, as informações sobre os fatores de risco e autocuidado 

devem ser disponibilizados à essa população,  para minimizar o risco de cárie e outras doenças 

bucais, bem como a perda de dentes de forma precoce.  

A Universidade, possui um papel social de promover ações que interligadas com as 

políticas públicas de saúde podem promover a saúde de seus cidadãos. Neste intuito, a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por meio de seus professores e discentes, se 

propuseram a desenvolver trabalho educativo com escolares, usuários do serviço da instituição, 
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sob risco pessoal e/ou social por meio de um evento extensionista  denominado Orientações e 

oficinas educativas para prevenção de cárie dental e doença periodontal. 

A equipe do projeto de extensão, formada por professores do curso de Farmácia, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UEPG, elaboraram esse evento na área de 

saúde bucal, envolvendo discentes do curso de Odontologia como forma de desenvolver ações 

que pudessem complementar a avaliação da saúde desses escolares, que é realizada por meio de 

exames laboratoriais, com discentes do curso de Farmácia.  

 

OBJETIVOS 

Promover a educação em saúde bucal para as crianças e adolescentes, usuários do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Escola Profissional Piamartina Instituto 

João XXIII e contribuir para a formação profissional de discentes da UEPG. 

 

METODOLOGIA  

O evento foi desenvolvido no período de agosto de 2018 a junho de 2019 , com 

oficinas quinzenais, sendo conduzida por discente bolsista do curso de Odontologia e 

participação de outros discentes do mesmo curso e também do curso de Farmácia. Os temas em 

saúde bucal abordaram a  cárie dental, doença periodontal, hábitos bucais deletérios e mitos da 

higiene bucal. Foram desenvolvidos com o uso de apresentações interativas em data show, 

vídeos e atividades educativas de higiene oral, além de rodas de conversas e momentos 

descontraídos.  

O próprio serviço distribuía as crianças e adolescentes por idade e contra-turno  escolar 

e, portanto, estavam divididos em quatro turmas. No segundo semestre de 2018 trabalhou-se com 

as turmas Águia e Incríveis, que abrangeram crianças com idade entre 06 e 12 anos e no primeiro 

semestre de 2019, com as turmas Falcão e Alpha, que englobava adolescentes entre 10 e 13 anos. 

As turmas Águia e Falcão pertenciam ao turno da manhã e as turmas Incríveis e Alpha ao turno 

da tarde.  

A metodologia utilizada foi a da pesquisa-ação (TRIPP, 2005), com avaliações 

quantitativas e qualitativas. O evento: Orientações e oficinas educativas para prevenção de cárie 

dental e doença periodontal, teve como instrumento de avaliação:  
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- questionário com questões relacionadas à saúde bucal, que foi aplicado antes e após 

oficinas educativas; 

- realização de atividade avaliativa de quantificação de placa bacteriana na superfície 

dos dentes , conhecida como  Índice de O’leary (O’LEARY, DRAKE, NAYLOR, 1972), antes e 

após as oficinas educativas;  

- realização de oficinas de orientação e educação em saúde bucal com atividades  

demonstrativas e práticas, para treinamento da escovação correta. 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UEPG recebendo 

parecer favorável ao desenvolvimento das atividades (Parecer nº 2.896.932/2018). 

 

RESULTADOS 

Participaram do evento de extensão um total de 62 crianças e adolescentes com idade 

entre 06 e 13 anos, com média de 10 ± 2 anos, no período estudado.  

Ao realizar a atividade de evidenciação de placa, na primeira visita feita à  Instituição, 

observou-se um alto índice de biofilme bacteriano nos dentes das crianças e adolescentes.  

A média de dentes corados foi de 96,2%  e 72,8%, respectivamente para os anos de 

2018 e 2019, comprovando as condições ruins de higiene bucal dos participantes da pesquisa. 

Esses resultados encontrados foram compatíveis com o grande desconhecimento a respeito dos 

cuidados com a higiene bucal, por meio da análise das respostas do questionário aplicado nesta 

mesma visita inicial. 

A figura 1 representa a ação avaliativa dos discentes do curso de Odontologia 

preenchendo a ficha avaliativa de cada usuário, após a técnica de coloração dos dentes com o uso 

do líquido evidenciador Visuplac® para contagem do biofilme bacteriano corado nos dentes. 

Na visitas subsequentes foram realizadas as palestras educativas e foram executadas 

atividades demonstrativas utilizando macro modelos (manequim contendo dentes artificiais e 

escova dental). Os discentes ensinaram as técnicas eficientes de escovação para remoção do 

biofilme bacteriano e como utilizar o fio dental. Os alunos demonstraram participação ativa nas 

atividades práticas, revelando ser uma técnica útil para a aprendizagem, visto que a execução 

favorecia a assimilação da técnica de escovação. Também houveram atividades práticas de 

escovação dental supervisionada (Figura 2). 
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Figura 1- Avaliação do índice de placa bacteriana dos alunos do Instituto João XXIII 

 
Legenda: Evidenciação de placas sendo realizada por discentes do curso de 

Odontologia e demonstração das superfícies coradas indicando elevado índice de 

biofilme bacteriano 
Fonte: as autoras, 2019 

 

Figura 2 – Palestras de Educação em Saúde Bucal para usuários do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos da Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII  

 

Legenda: Palestras educativas abordando temas como cárie dental, doença periodontal, hábitos bucais 

deletérios e mitos da higiene bucal 

Fonte: as autoras, 2019 

 

As atividades desenvolvidas de forma lúdica e/ou prática despertaram curiosidade, 

interesse e incentivo contribuindo para uma participação ativa e no auxílio ao aprendizado.  
 

Na última visita à instituição foi realizada nova evidenciação do biofilme bacteriano 

sendo possível observar a redução neste índice, com médias de 71% e 71,1% nos anos de 2018 e 

2019, respectivamente. Pela análise do questionário sobre conhecimento bucal que foi aplicado 

novamente, percebeu-se maior e melhor compreensão das crianças e adolescentes a respeito dos 

assuntos relacionados à saúde bucal. No entanto, não houve uma redução significativa no índice 

de biofilme bacteriano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio deste trabalho e seus resultados, verificou-se que existe a necessidade de mais 

ações que abordem temas em educação em saúde bucal e reforcem o aprendizado assimilado, para 

prevenção de doenças bucais e de promoção da saúde. A continuidade deste tipo de intervenção 

da Universidade nesta instituição, com ações conjuntas de educação continuada, assistida pela 

rede acadêmica e em visitas periódicas, poderá alcançar condições de saúde bucal adequadas, 

através da criação de hábitos saudáveis nesses usuários para que, no futuro não venham a fazer 

parte da grande parcela de adultos e idosos desdentados ou com problemas bucais mais graves na 

população brasileira. Reitera-se, assim, o valor da extensão universitária junto às comunidades 

mais carentes e vulneráveis e na formação do profissional em saúde, que aprende extramuros, 

pelo contato com a realidade, a importância das atividades educativas para a população e a ter um 

olhar mais humanizado que soma-se ao seu aprimoramento técnico-científico. 

 

APOIO 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG /Fundação Araucária - Bolsas 

do Programa Institucional De Bolsas De Extensão Universitária - PIBEX, vigência 2018-2019, 

(Edital PROEX Nº 024/2018).  
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