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Resumo: A cárie dentária é um dos maiores problemas de saúde bucal do Brasil, sendo assim é de extrema 

importância prevenir na infância. O objetivo do trabalho é relatar práticas em educação em saúde, que visam 

orientar e educar alunos sobre a importância de uma boa higiene bucal e sobre a cárie dentária. As atividades 

foram realizadas na "Escola Profissional Piamartina Instituto João XXIII”. Resumidamente, as crianças foram 

divididas em 4 grupos sendo eles 2 no ano de 2018 e 2 no ano de 2019. Na primeira oficina educativa foi aplicado um 

questionário com questões relacionadas a saúde bucal e também realizado o Índice de O’Leary. Em oficinas 

subsequentes foram abordados temas sobre Saúde Bucal e técnicas de escovação. Posteriormente, ao final das 

atividades educativas foi aplicado novamente o questionário e refeito o Índice de O’Leary. Foram obtidos os seguintes 

resultados: o Grupo I e II (2018) apresentou uma redução no nível placa bacteriana aderida ao dente, enquanto os 

grupos III e IV (2019) não apresentaram essa redução. Com relação ao questionário aplicado, posteriormente as 

oficinas ocorreu um maior número de acertos, nas respostas, demonstrando que as ações de educação em saúde são 

efetivas para essa faixa etária estudada. 

Palavras-chave: Promoção da Saúde. Educação em Saúde. Saúde Bucal. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Evento extensionista: Orientações e oficinas educativas para prevenção de cárie dental 

e doença periodontal, vinculado ao projeto de extensão "Avaliação e acompanhamento do estado 

de saúde dos alunos do Instituto João XXIII, na cidade de Ponta Grossa, Paraná". 
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3Professora Supervisora do projeto de extensão e Coordenadora do evento; Universidade Estadual de Ponta 

Grossa; Curso de Farmácia, Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas; e-mail masalina@uepg.br 
4 Professora Coordenadora do projeto de extensão e Assessora do evento; Universidade Estadual de Ponta 

Grossa; Curso de Farmácia, Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas; e-mail 

mackelly_simionatto@hotmail.com. 
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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 - Colônia Dona, Luiza 

Ponta Grossa, PR - CEP 84046-060. 

 

JUSTIFICATIVA 

O evento teve como principal motivação melhorar a saúde bucal de crianças e 

adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Escola Profissional 

Piamartina Instituto João XXIII, para promoção dos hábitos saudáveis para a vida toda.  

Ações educativas com crianças são muito importante, pois, além delas serem educadas 

sobre o tema, elas acabam espalhando a informação para seus familiares.  

 
 Cada pessoa tem a responsabilidade social pela sua própria saúde e pela saúde das 

pessoas que as rodeiam. A educação em saúde também pode ser entendida como 

qualquer oportunidade de aprendizado que leve a adaptações comportamentais 

voluntárias que levem a melhorias na saúde (SOUZA; BAUMGARTEN; TOASSI, 

2014). 

 

No Brasil, a cárie dentária representa o problema de saúde bucal mais importante e 

prevalente. Na adolescência, a prevalência atinge o dobro dos valores registrados para a idade-

índice de 12 anos, e entre adultos e idosos produz perdas dentárias em magnitude expressiva, 

levando milhões de brasileiros à mutilação e ao edentulismo parcial ou total (Silveira et al., 2015). 

Tendo em vista que a cárie dentária é um problema de saúde pública e um dos seus 

principais métodos de prevenção e uma boa higiene bucal, é de extrema importância ações em 
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educação em saúde bucal, para que se oriente e ensine as pessoas como proceder para obtenção de  

uma ótima higiene bucal. 

 

OBJETIVOS 

Relatar a atividade de educação em saúde bucal com crianças e adolescentes do Serviço 

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

XXII, que visou a redução do número de placa bacteriana aderida ao dente. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado com crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos da Escola Profissional Piamartina Instituto João XXII durante o período de agosto de 

2018 até junho de 2019, e trabalhou com crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos, 

dividas em quatro turmas sendo elas duas no período da manhã e duas no período da tarde. Foram 

desenvolvidas oficinas por discentes do curso de Odontologia sobre cárie dentária; importância de 

uma boa alimentação; placa bacteriana e higienização correta dos dentes. Fez-se o uso  de 

apresentações em datashow (com espaço aberto para perguntas e discussão), vídeos, e atividades 

educativas de higiene oral demonstrativas e práticas. Para essas últimas atividades foram 

utilizados macromodelos com demonstração das técnicas de escovação (Figura 1). 

 

Figura 1 - Macromodelo semelhante ao utilizado em oficinas 

 
Legenda: Macromodelo utilizado nas oficinas para demonstração e 

treinamento das técnicas de escovação 

Fonte: Google Imagens.  Disponível em: http://www.elo7.com.br/macro-

modelo-de-escovacao/dp/524A91. Acesso em: 09 jul.2019 
 

Os macromodelos foram utilizados, a seguir, pelas crianças que para treinarem a 

escovação, facilitando a gravação da técnica. Esta etapa foi monitorada pelos discentes do curso 
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de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), para assegurar que todos 

estivessem fazendo da maneira correta a técnica de escovação (Figura 2). 

 

Figura 2 - Treinamento da técnica de escovação em 

 macromodelos 

 
   Legenda: Utilização de macromodelos durante o evento    

Orientações e oficinas educativas para prevenção de cárie 

dental e doença periodontal nas oficinas educativas (2018-

2019). 

   Fonte: os autores, 2019. 

 

Foi aplicado um questionário com questões sobre higiene oral antes e depois das 

oficinas, e junto ao questionário, realizou-se o índice de contagem de placa (Indice de O’Leary). 

A figura 3 ilustra uma das oficinas de saúde bucal trabalhadas com essa crianças e 

adolescentes no evento (2018-2019). 

 
Figura 3 - Evento de extensão: Orientações e oficinas educativas para prevenção de cárie dental e doença 

periodontal (2018-2019) 

 
Legenda: Imagem ilustrando as oficinas realizadas no instituto João XXIII, e a orientação sobre higiene 

bucal. 

Fonte: os autores, 2019 
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RESULTADOS 

O número de usuários do serviço foi de 37 em 2018, com idade entre 5 a  12 anos (9±2) 

e de 25, idade entre 10 a 13 anos (12±1), em 2019. 

As avaliações iniciais do índice de placa bacteriana obtiveram índices elevados para a 

presença de placa bacteriana tanto nos grupos de 2018, como nos de 2019. Esses resultados  

foram concordantes com os resultados da avaliação do questionário sobre conhecimento sobre 

saúde bucal, indicando o desconhecimento do assunto e escovação incorreta ou insuficiente.  

Posteriormente as oficinas educativas, pode-se observar que nos grupos trabalhados em 

2018, que foi com crianças menores, obteve-se redução no índices de placas bacterianas. O 

mesmo não foi observado com os grupos trabalhados em 2019, com predomínio de adolescentes. 

A figura 4 apresenta a média de resultados do índice de placas bacteriana para as turmas 

de 2018 e 2019. 

 
Figura 3 - Índice de placas bacterianas (índice de O’Leary) em crianças e adolescentes participantes 

do evento  Orientações e oficinas educativas para prevenção de cárie dental e doença periodontal 

(2018-2019), antes e após as oficinas educativas 
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Fonte: os autores, 2019. 

 

Pela visualização geral dos grupo de 2019 não houve melhora dos índices de placas 

bacterianas, mesmo após as oficinas. Este achado é condizente com outro estudo que afirma que 

crianças na idade pré-escolar devem alvos para 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 (ANGELOPOULOU; KAVVADIA; TAOUFIK; OULIS, 2015). 

Em relação ao questionário sobre saúde bucal, tanto os grupos de 2018 como os de 

2019 apresentaram maior índice de acertos, o que mostrou o efeito positivo das oficinas 

educativas. Um exemplo disto está na questão 12 do questionário: Você já ouviu falar de placa 

dentária bacteriana? Nos grupos de 2018, no primeiro encontro das oficina, 75,7% das crianças 
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disseram nunca ter ouvido falar sobre a placa bacteriana e na avaliação final esse valor reduz para 

30,0%. No  grupos de 2019, a avaliação inicial para esta questão foi de 78,6% de respostas que 

afirmaram desconhecer o que era placa bacteriana, reduzindo para 10,0% na avaliação final, após 

as oficinas. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados apresentados a equipe das oficinas percebeu uma melhora no 

conhecimento e entendimento da importância da higiene oral para a saúde geral, mas que a 

motivação para esses cuidados devem ser reforçados pela continuidade das ações, sendo uma 

importante contribuição para que essa comunidade não venha fazer parte de uma grande parcela 

de adultos e idosos desdentados na sociedade brasileira.   

Os discentes que participaram avaliaram a atividade extensionista como promotora do 

bem para a sociedade e para a própria formação, pelo desenvolvimento de capacidades e 

conhecimentos que foram incorporados à sua formação pessoal e profissional.  

 

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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