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Resumo: O controle da placa dental (biofilme dentário) é considerado o principal fator de patologias bucais, 

sendo a escovação correta o instrumento mais efetivo para sua remoção. O objetivo deste estudo foi avaliar, sob 

uma abordagem coletiva, a eficácia do evento de extensão Orientações e oficinas educativas para prevenção de 

cárie dental e doença periodontal pela avaliação do índice de placas bacterianas. Foi utilizada a técnica de 

O’Leary, antes e após as oficinas educativas realizadas no período de agosto de 2018 a julho de 2019. 

Participaram das oficinas crianças e adolescentes, usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, do Instituto João XXIII. Os resultados indicaram a redução no índice de placa bacteriana nos dentes 

dos participantes de 95,2±12% para 69,8±24,7% (2018) e de 70,8±24,2% para 71,4±23,4% (2019). Porém a 

motivação deverá permanecer constantemente reforçada, ao longo do tempo, para que a saúde bucal e higiene 

desses usuários continue e seja perpetuada. Esta atividade contribuiu para a melhoria dos hábitos de higiene oral 

dos participantes. Ainda, proporcionou aos discentes executantes, vivenciar os três pilares que sustentam a 

formação universitária e a importância da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão no fazer 

acadêmico, em prol a promoção da saúde da comunidade e para seu próprio desenvolvimento profissional.   

Palavras-chave: Promoção de saúde. Biofilme dentário. Saúde Bucal. 
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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 

A saúde bucal é parte essencial da saúde geral, além de ser fator determinante para a 

qualidade de vida (PETERSEN, 2003). A partir do momento que a placa dental (ou biofilme 

dentário) foi considerada o fator principal causador da cárie e doenças periodontais, é muito 

importante seu controle e prevenção para diminuir a incidência dessas patologias bucais, sendo a 

escova dentária considerada o instrumento mais efetivo para sua remoção. 

Crianças são um grupo favorável para o desenvolvimento de gengivite e acúmulo de 

placa bacteriana devido à falta de maturidade para compreender a importância do auto-cuidado 

além disso a escovação em crianças menores de 10 anos de idade podem ser ineficazes devido à 

baixa destreza manual e falta de motivação (WAMBIER et al.,2013). Em contrapartida, crianças 

são mais susceptíveis a aquisição de novos conhecimentos e têm maior facilidade de aprendizado 

assim,  os resultados podem ser mais satisfatórios. 

Diante disso o trabalho educativo executado no evento de extensão Orientações e 

oficinas educativas para prevenção de cárie dental e doença periodontal, que consiste na 

informação, na conscientização e motivação tem potencial de mudanças de atitude e hábitos, 

positivamente, resultando na preservação da saúde bucal, objetivo maior da prevenção (MORAES 

e BIJELLA, 1982). Em virtude disso, as formas de motivação são muito importantes. De forma 

geral, a motivação é classificada em métodos diretos e indiretos. A orientação direta, inclui técnicas 
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audiovisuais, modelagem ou instrução individual (WAMBIER et al.,2013). O uso de 

macromodelos, evidenciadores de placa e espelho de mão trazem ótimos resultados na modificação 

do comportamento (COUTO et al., 1992). Ainda, durante o processo, as instruções devem ser 

entregues às crianças de acordo com sua capacidade cognitiva e estágio de desenvolvimento, para 

que entendam a importância do procedimento realizado (WAMBIER et al., 2013). 

Os índices placa bacteriana dental são muito usados em estudos clínicos e epidemiologia 

para avaliar o comportamentos de grupos, evidenciar a placa antes e depois de palestras vídeos é de 

grande valia para o pesquisador, que pode avaliar se realmente houve mudança no comportamento 

e se esse público alvo assimilou os ensinamentos ministrados (WAMBIER et al., 2013). Assim, o 

controle da placa é uma medida fundamental para reduzir e controlar as doenças orais que são 

placa-dependente. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi avaliar, sob uma abordagem coletiva, a eficácia do evento 

de extensão Orientações e oficinas educativas para prevenção de cárie dental e doença 

periodontal pela avaliação do índice de placas bacterianas. 

 

METODOLOGIA  

 O evento de extensão Orientações e oficinas educativas para prevenção de cárie dental 

e doença periodontal foi elaborado e orientado por uma docente da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG) do curso de Farmácia e conduzido por discentes do curso de Odontologia, 

auxiliado por discentes do curso de Farmácia da mesma Universidade. O período de 

desenvolvimento do evento foi de agosto de 2018 a junho de 2019, com oficinas quinzenais O 

estudo avaliou o índice de placas bacterianas pela técnica de O'leary,  antes e após as oficinas 

educativas sobre saúde bucal. A amostra foi constituída por crianças e adolescentes (usuários) que 

frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Escola Profissional 

Piamartina Instituto João XXIII. A placa bacteriana foi avaliada por meio do registro do controle 

de placa, com aplicação da solução evidenciadora líquida a base de fucsina Básica, Visuplac®, 

com o auxílio de um cotonete, sobre a superfície de todos os dentes. A criança/adolescente foi 

orientada a enxaguar a boca com água na sequência para remover o excesso do evidenciador e em 

seguida foi realizada a avaliação, sob luz natural e com o auxílio de espátulas de madeira estéreis, 

com a contagem do biofilme corado, presente nos dentes (O’LEARY, DRAKE, NAYLOR, 1972). 
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O registro de controle de placa (Plaque Control Record) é expresso em porcentagem, 

baseado na presença de placa nas superfícies dentárias mesial, distal, vestibular e lingual. O cálculo 

do índice é feito dividindo-se o número de superfícies contendo placa pelo número total de 

superfícies examinadas (O"LEARY; DRAKE; NAYLOR,1972). Portanto, cálculo das placas 

bacterianas dividiu-se o número de superfícies coradas pelo número total de superfícies presentes e 

multiplicou-se por 100 para chegar a porcentagem de placa presente. A seguir, foi realizada a 

avaliação dos resultados: Bom (até 25% ); Irregular (entre 25% a 40%) e Ruim (>40%). 

O 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 

Os participantes estavam divididos em quatro turmas, nos períodos matutino e 

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

Em 2019, o número de usuários do serviço foi de 25, com idade entre 10 a 13 anos (12±1). Ao 

realizar a atividade de evidenciação de placa, na primeira vez, observou-se um alto índice de placa 

ou biofilme bacteriano nos dentes dos alunos. A média de dentes corados no ano de 2018 foi de 

95,2±12% e no ano de 2019 foi de 70,8±24,2%, o que comprova as más condições de higiene 

bucal dos usuários do serviço (Figura 1).  

 
Figura 1- Dentes corados para avaliação do Índice de placa bacteriana 

(Técnica de O'leary) 

 
   Fonte: as autoras, 2019 

 

Isso revela a eficiência e praticidade da evidenciação de placa usando a técnica de 

O'leary, pois é de fácil execução e barata e mostra com eficiência as faces dentais que apresentam 

biofilme, analisando-se a higiene bucal do pessoa. 

Nas próximas visitas foram realizadas palestras educativas e foram executadas atividades 

demonstrativas utilizando macromodelos (manequim contendo dentes artificiais) e escova dental, 
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vídeos e palestras com Powerpoint. Os usuários do serviço participaram ativamente nas atividades 

práticas o que revela ser uma maneira útil para a aprendizagem. 

Na última visita à instituição, através da evidenciação de placa, foi possível observar a 

redução nesses índices, com médias de 69,8±24,7% e 71,4±23,4%  nos anos de 2018 e 2019, 

respectivamente (Figura 2).  

 
Figura 2 – Avaliação do índices de placas bacterianas, nos anos de 2018 e 2019. 

              
Fonte: as autoras, 2019 

 

Pode-se perceber que, em 2018, quando trabalhou-se faixas etária menores, a redução do 

índice de placas bacterianas foi mais evidente que em 2019, em que a faixa etária era maior. No 

entanto não foi obtido índices adequados (até 25%). 

Portanto, a prevenção da cárie dentária e de doenças periodontais devem ser trabalhadas   

por meio da higienização seja implantada nos consultórios pelos cirurgiões-dentistas, nas escolas e 

nas Unidades Sanitárias Locais e outras localidades comunitárias, cercada sempre de uma 

campanha bem orientada de motivação (TOASSI. PRETRYB, 2002). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este estudo mostrou que a educação em saúde bucal ajudou na redução do índice de placas 

bacterianas, mas que as ações precisam ser continuadas, de forma sistemática e lúdica para implantação de 

hábitos saudáveis em crianças e adolescentes, com reforços constantes para melhoria das condições da 

saúde bucal. Neste sentido, é de grande importância o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos do Instituto João XXIII, continue com programas de motivação pois estas são centros de 

vida em comunidade, podendo desempenhar um papel muito importante na mudança dos 

determinantes de saúde tanto da crianças e adolescentes no local, mas também nas comunidades 

vizinhas. 

Percebe-se, assim, a importância da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão no fazer acadêmico. Esses três pilares, aliados, proporcionaram uma vivência prática, 

extramuros dos ensinamentos acadêmicos, agregando na formação dos discentes à medida que 

executaram, incentivaram, ensinaram e pesquisaram sobre a importância do auto cuidado e 

auxiliando na mudança de hábito de forma positiva em prol a promoção da saúde.  

 

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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