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Resumo: Este estudo  objetivou comparar o conhecimento sobre a saúde bucal e higiene dos participantes antes e 

após as oficinas educativas sobre saúde bucal. O estudo envolveu a aplicação de um questionário para crianças e 

adolescentes com idades entre 06 a13 anos que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos do Instituto João XXIII e que participaram do evento de extensão Orientações e oficinas educativas 

para prevenção de cárie dental e doença periodontal, desenvolvido no período de agosto de 2018 a junho de 

2019. De modo geral, os participantes entrevistados nunca haviam sido instruídos sobre saúde oral. A partir do 

primeiro questionário foram desenvolvidas atividades lúdicas que visaram instruir e esclarecer sobre higiene 

oral. O mesmo questionário, proposto após as atividades, foi utilizado como um meio prospectivo de 

comparação, cujas respostas foram contrapostas com a da primeira aplicação. Os resultados demonstram que os 

participantes desenvolveram maior conhecimento sobre higiene bucal, cárie e placa dentária bacteriana. 

Trabalhou-se a autonomia individual sobre sua responsabilidade na higienização bucal. Entretanto, são 

necessárias outras abordagens para completa capacitação e qualidade de saúde dos entrevistados. Percebe-se a 

contribuição da extensão com a educação em saúde de uma comunidade carente e dos discentes envolvidos que 

desde já percebem as dificuldades e desafios da futura profissão, para promoção da adequada saúde oral.    

Palavras-chave: Questionário. Educação em Saúde. Higiene Bucal.  
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PÚBLICO-ALVO 

Crianças e adolescentes, de ambos os gêneros, com idade entre 06 à 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 

O projeto de extensão com os alunos do Instituto João XXIII propôs uma intervenção em 

saúde bucal para as crianças e adolescentes, usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos do Instituto João XXIII, que estão em situação de vulnerabilidade social. Através da 

aplicação de questionários, pode-se ter uma avaliação inicial da atenção dada pelos participantes à 

própria higiene bucal e sua visão quanto à necessidade de cuidados bucais. Com base nesta análise,  

atividades educativas podem ser desenvolvidas a fim de conscientizá-los sobre a importância da 

saúde bucal. Segundo Simpriano (2015), a educação em saúde é imprescindível para a promoção da 

saúde bucal da população e pré-requisito importante para mudanças nos comportamentos em saúde 

e desenvolvimento de hábitos saudáveis. 

A aplicação de questionários representa, também, um bom indicador  da efetividade das 

ações de promoção da saúde bucal. No entanto, um estudo realizado com adolescentes de uma 

escola particular demonstrou que conhecimento e atitudes, relativas à saúde bucal, necessitam de 

educação continuada associada a estratégias preventivas e educativas (SILVA; FREIXINHO; 

MIASATO, 2012). Este estudo demonstra sua importância, pois a grande maioria dos usuários do 

serviço dificilmente tiveram contato com educação em saúde da boca ou motivação para seu 

cuidado. Ademais, a intervenção precoce pode evitar que muitos processos invasivos aconteçam, 

pois o empoderamento dos usuários do serviço podem torná-los protagonistas dos cuidados com a 

sua própria saúde bucal e sua corresponsabilização. 
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OBJETIVOS 

Comparar o conhecimento de crianças e adolescentes, usuários do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Instituto João XXIII, sobre saúde bucal antes e depois 

da intervenção educativa, além de verificar a frequência, utilização de materiais e motivação para 

escovação. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi feito a partir do evento de extensão Orientações e oficinas educativas para 

prevenção de cárie dental e doença periodontal, para crianças e adolescentes, de ambos os sexos, 

usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Instituto João XXIII. 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. Em 2018 foram trabalhados dois grupos com idades 

entre 06 a 12 anos e, em 2019, outros dois grupos, com idades entre 10 a 13 anos.  

O presente estudo envolveu a aplicação de um questionário estruturado com questões de 

múltipla escolha, sob forma de entrevista conduzida pelos discentes extensionistas do curso de 

Odontologia, como suporte e possível explicação de dúvidas. As entrevistas foram realizadas, 

individualmente, em sala de aula localizada dentro do Instituto, onde os participantes realizam 

atividades cotidianas relacionadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As 

perguntas abordaram a responsabilidade do usuário do serviço sobre sua higiene bucal, a frequência 

da higienização, além de perguntas sobre a doença cárie e a placa bacteriana dentária.  

Os questionários foram aplicados em dois momentos. O primeiro foi no contato inicial 

com os usuários do serviço, antes da evidenciação de placa (O’LEARY; DRAKE; NAYLOR, 

1972). Já o segundo questionário foi no último encontro, após o desenvolvimento das atividades 

educacionais e interativas sobre a importância da manutenção de uma boa saúde bucal.  

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 

A questão 1 fez referência à importância de ter dentes bons, as repostas iniciais do ano de 

2018 foram: “para manter a saúde da boca” , 56,8%;  “para manter a saúde geral”, 35,1% e "para 

mastigar", 8,1%. Na segunda aplicação, os valores para as mesmas respostas foram 72,7; 12,1 e 

9,1% e ainda foram assinaladas as respostas “porque fica bonito” e “não acho importante”, com 

3,0% das respostas cada. Já em 2019, na primeira avaliação, as respostas foram: “para manter a 
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saúde da boca”, 71,4%; “para manter a saúde geral”, 10,7%  e “porque fica bonito”, 17,9%. Na 

segunda avaliação obteve-se apenas as respostas: “para manter a saúde da boca”, com 65,0% e "para 

manter a saúde geral", com 35,0%. 

A questão 2 perguntava quem é o principal responsável pelos seus dentes? As repostas 

iniciais, em 2018, foram: “você”, 56,8%; seguido de “seu dentista”, 35,1% e “seus responsáveis”, 

8,1%. Na segunda aplicação, “você” continuou sendo a opção mais escolhida, com 81,8%; “seu 

dentista” obteve 15,2% das respostas e “seus responsáveis”, 3,0% das respostas. Inicialmente em 

2019, as respostas foram: “você”, com 89,3% e “seu dentista” com 10,7%. Na segunda entrevista, 

as mesmas respostas predominaram com 95,0 e 5,0%, respectivamente. As respostas “seus 

responsáveis”e "sua professora" não foram assinaladas em nenhuma das avaliações.  

A terceira pergunta foi sobre possuir escova de dentes. No ano de 2018, a maioria dos 

entrevistados afirmaram possuir escova dental, 89,2% enquanto que não possuíam ou dividiam a 

escova com alguém da família foi de 5,4% para cada resposta. Na segunda avaliação, 96,8% 

possuíam uma escova dental e somente 3,0% não possuíam. Em 2019, todos os entrevistados 

(100,0%) afirmaram ter escova de dentes tanto no questionário inicial como no final. 

A questão 4 foi sobre o uso de pasta dental. As respostas eram sim ou não. Em 2018, na 

primeira entrevista, 91,9% afirmou que sim e 8,1% não. Na segunda entrevista, o resultado 

manteve-se parecido: 93,9 e 6,1%, respectivamente para sim e não. No ano de 2019, tanto no 

primeiro como no segundo questionário todos (100%) responderam que usavam a pasta dental. 

A quinta questão foi sobre a frequência diária da escovação. Na primeira entrevista, no 

ano de 2018, 67,6% disse que escovava os dentes todos os dias enquanto que 32,4% respondeu que 

a escovação não era diária. Na segunda, 90,9% dos participantes disseram que escovavam 

diariamente e 9,1% disseram que não. Já em 2019, no início, 89,3% respondeu que escovava 

diariamente e 10,7% não. Estes números praticamente não se alteraram na entrevista final ficando 

em 90,0% e 10,0% para sim e não.  

A questão 6 se referia a qual momento do dia costumava realizar a escovação dos dentes. 

Em 2018, na primeira entrevista a opção “pela manhã ao se levantar” e “ao se levantar, antes de 

dormir e após as refeições”foram as opções mais escolhidas com 24,3%, seguida de  “pela manhã e 

de noite” e “depois de ingerir qualquer alimento” com 18,9% cada e, por último, “antes de dormir” 

com 13,5%. Na segunda entrevista, “ao se levantar, antes de dormir e após as refeições” foi a opção 

mais escolhida com 36,4% seguida de “depois de ingerir qualquer alimento”, 21,2%; “pela manhã 

ao se levantar”, 18,2%; “antes de dormir”, 15,1% e “pela manhã e de noite”, 9,1%. No ano de 2019, 

inicialmente a resposta menos escolhida foi “antes de dormir” com 3,6% , seguida de “pela manhã 

ao se levantar” e “depois de ingerir qualquer alimento” com 7,1% cada; “ao se levantar, antes de 
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dormir e após as refeições”, com 35,7 e “pela manhã e de noite”, 46,5%. Porém, na outra 

verificação, 40,0% escolheu “pela manhã e de noite ”; 30,0% “ao se levantar, antes de dormir e após 

as refeições”; 15,0% “antes de dormir”; 10,0% “pela manhã ao se levantar” e 5,0% “depois de 

ingerir qualquer alimento”.    

A sétima questão foi: por quê você escova os dentes? Em 2018, no primeiro momento 

43,2% respondeu “para não ter cárie”; 24,3%, “para remover restos de alimentos dos dentes”; 

18,9%, para ter bom hálito” e 13,5%, para"ter os dentes brancos”. No segundo momento os 

resultados mudaram para 75,7; 12,2 e 6,1% cada para os últimas duas respostas, respectivamente. 

Para 2019, no primeiro questionário, resposta predominante foi “para não ter cárie", 48,2%”; “para 

remover restos de alimentos dos dentes”; 37,0%; para ter bom hálito”, 11,1% e para "ter os dentes 

brancos”, 3,7%. No segundo  questionário, as respostas mudaram para: 20,0; 50,0 e 30,0% 

respectivamente para as três primeiras respostas e nenhuma resposta para "ter os dentes brancos”.  

A questão 8 dizia respeito ao uso do fio dental. As respostas eram sim ou não. Na 

primeira entrevista, em 2018, mais da metade respondeu que não (59,5%) e sim foi 40,5%. Na 

segunda vez, a resposta se inverteu com 72,7% das respostas sim e 27,3% não. Já em 2019, no 

início as respostas foram negativas em 67,9% e afirmativas em 32,1%. Houve uma alteração na 

abordagem final passando a 75,0 e 25,0% , respectivamente para não e sim.  

A nona questão fazia referência ao momento da escovação dos dentes. Em 2018, no 

primeiro questionário 32,4% respondeu que “fica com preguiça, mas escova” e o mesmo valor para 

"escova". A opção “só escova quando alguém manda”ficou com 18,9%, “fica com preguiça e não 

escova”com 16,2% e a opção “não escova” não foi assinalada. Entretanto, no segundo questionário 

esta última opção foi assinalada em 3,0 dos participantes; “só escova quando alguém manda”, ficou 

com 6,1%; “escova”, 33,3% e a maioria, 57,6%, respondeu que “fica com preguiça, mas escova”. 

Em 2019, na primeira entrevista as opções “não escova” e “fica com preguiça e não escova” não 

foram assinaladas; “só escova quando alguém manda” foi assinalada em 10,7%; “escova”, 35,7% e 

“fica com preguiça, mas escova”, 53,6%. Na segunda abordagem a opção “não escova” não foi 

assinalada; “fica com preguiça e não escova” e “só escova quando alguém manda” pontuaram 5,0% 

cada; “escova” e “fica com preguiça, mas escova”, pontuaram 25,0 e 65,0%, respectivamente. 

A décima pergunta foi: se você não escovar os dentes, o que acontece? Em 2018, na 

primeira avaliação a maioria (86,5%) respondeu que “fica com sorriso feio e com mau hálito”, 

enquanto que os demais responderam que “fica com sorriso bonito e uma boca saudável” (13,5%). 

Na segunda avaliação as respostas foram 87,9% e 15,1%, respectivamente para as respostas acima. 

Em 2019, na primeira vez que o questionário foi aplicado, todos (100,0%) responderam que “fica 

com sorriso feio e com mau hálito”. No entanto, na segunda aplicação do questionário, predominou 
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a resposta “fica com sorriso feio e com mau hálito”, 95.0% e “fica com sorriso bonito e uma boca 

saudável”, 5,0%. 

A questão 11 foi: o que é cárie? Em 2018, na avaliação inicial a maioria respondeu “não 

sei”, 40,5%; depois “é uma doença, mas não é transmitida de uma pessoa para outra”, 37,8%  e “não 

é uma doença” ou “é uma doença, mas não é transmitida de uma pessoa para outra”, 10,8% cada 

resposta. Na avaliação final houve uma melhora das respostas passando para 18,2; 60,6; 15,1 e 6,1% 

os percentuais para as respostas acima, nessa ordem. Em 2019, na primeira aplicação do 

questionário, as mesmas respostas tiveram os percentuais 13,8; 31,0; 34,5 e 20,7%. Na segunda 

aplicação os resultados mudaram para 25,0; 50,0; 10,0 e 15,0%.  

A décima segunda pergunta foi: você já ouviu falar de placa dentária bacteriana? Em 

2018, 24,3% dos entrevistados respondeu que “sim” e 75,7% que não. Na segunda aplicação do 

questionário, a resposta se inverteu com maior proporção de respostas afirmativas, 69,7% e 30,3% 

respostas negativas. Em 2019, na primeira entrevista, segui-se o mesmo padrão com 21,4% de 

respostas afirmativas e 78,6% de respostas negativas com inversão de 10,0% para as negativas 

contra 90,0% de respostas afirmativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

doença periodontal executado alcançou parcialmente seu objetivo. As respostas dos questionários 

foram mais satisfatórias na segunda aplicação. Entretanto, muito ainda necessita ser feito para a total 

conscientização das crianças e adolescentes sobre a saúde bucal. Algumas alterações sobre a 

abordagem metodológica estão sendo discutidas para que o resultado seja ainda mais positivo. 

Outrossim, há certa resistência dos participantes quando o assunto é higienização oral, tornando-se 

também um desafio a ser ultrapassado. Desta forma, o projeto tem contribuído com a educação em 

saúde de uma comunidade carente e os discentes desde já percebem as dificuldades e desafios da 

futura profissão.     
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