
MELHORIA DOS HÁBITOS E PRÁTICAS DE SAÚDE BUCAL EM 

ESCOLARES DA UBS SANTA CRUZ EM CAMPO MAIOR-PI: 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

IMPROVING HEALTH HABITS AND PRACTICES IN SCHOOLS AT 

UBS SANTA CRUZ IN CAMPO MAIOR-PI: INTERVENTION PROJECT 

 

Guilherme Augusto Sousa Nunes Pereira1 

 Francisca Miriane de Araújo Batista² 

 

RESUMO 

A cárie precoce na infância pode ser definida com um termo para determinar o 
acometimento de lesão cariosa em crianças em idade pré-escolar. Sendo de rápido 
desenvolvimento e que acomete superfícies dentárias normalmente que não 
estavam com a doença. É definida como a ocorrência de pelo menos uma lesão de 
cárie em um dente decíduo nos primeiros 71 meses de vida e pode levar à 
destruição completa da dentição decídua e à deterioração dos dentes permanentes. 
Em vista disso, esse projeto de intervenção tem por objetivo modificar hábitos e 
práticas de saúde bucal nas crianças e diminuir o número de percas dentárias 
precoce nas crianças da UBS Santa Cruz/Fripisa. Isso acontecerá por meio de 
reuniões com as equipes de saúde, com a escola da área e sua administração 
pedagógica para que possam ser feitas palestras educativas, doação de kits e 
monitoramento das crianças com experiência de cárie, incentivando as mesmas a 
terem contato com o dentista na atenção primária. Acredita-se que os incentivos das 
equipes e a interdisciplinaridade aplicada com a escola caracteriza-se como uma 
estratégia inovadora no cuidado em saúde para as crianças, porém é possível que 
se encontre dificuldades visto que o grupo selecionado necessita dos 
pais/responsáveis colaborando. 

Descritores: Saúde Bucal, Cárie Dentária, Higiene Bucal. 
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Early childhood caries can be defined as a term to determine the involvement of a 
carious lesion in children of preschool age. Being of rapid development and that 
affects dental surfaces normally that were not with the disease. It is defined as the 
occurrence of at least one carious lesion in a primary tooth in the first 71 months of 
life and can lead to the complete destruction of the primary dentition and the 
deterioration of permanent teeth. In view of this, this intervention project aims to 
modify oral health habits and practices in children and reduce the number of 
premature dental losses in children at UBS Santa Cruz / Fripisa. This will happen 
through meetings with the health teams, the school in the area and its pedagogical 
administration so that educational lectures, donation of kits and monitoring of children 
with caries experience can be given, encouraging them to have contact with the 
dentist. in primary care. It is believed that the incentives of the teams and the 
interdisciplinarity applied with the school is characterized as an innovative strategy in 
health care for children, however it is possible to encounter difficulties since the 
selected group needs the parents / guardians collaborating. 

Keywords: Oral Health, Dental Caries, Oral Hygiene. 

 

INTRODUÇÃO 

O munícipio de Campo Maior-PI está localizado na região de saúde do 

território dos carnaubais, onde faz parte 16 municípios. Tem uma população 

aproximada de 50 mil habitantes, com distância da capital Teresina por 80 km. 

Apresenta a seguinte estrutura: um Hospital Regional de Campo Maior (HRCM), 20 

Unidades Básicas de Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), 

hospitais e clínicas particulares que cobrem alguns setores da saúde descobertos 

pela saúde pública do município. A saúde bucal do município está presente em 

praticamente todas as UBS do munícipio contando com serviços de atenção básica, 

problemas de maior complexidade tecnológica são encaminhados para o CEO, 

como próteses totais, tratamento endodônticos e cirurgias de maior complexidade. 

Os fatores relacionados aos hábitos de higiene bucal e a cárie precoce de 

infância, estão presentes como um dos principais problemas fortemente presente 

nas UBS para equipe de saúde bucal, mesmo com tantas melhorias nas condições e 

acesso a melhoria da saúde bucal. 

A cárie é uma doença que está presente em todos os países do mundo. Os 

sinais e sintomas se acumulam com o aumento da idade, com uma prevalência de 

100% na maioria das populações adultas (FEJERSKOV, KIDD, 2009). A ocorrência 

de cárie é uma das principais causas de dor, perda dentária, problemas estéticos e 

funcionais e abstenção no trabalho (PETERSEN et al. 2005). Pode ser subdividida 
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como de cárie na primeira infância que é uma das doenças crônicas mais comuns 

na infância. É definida como a ocorrência de pelo menos uma lesão de cárie em um 

dente decíduo nos primeiros 71 meses de vida e pode levar à destruição completa 

da dentição decídua e à deterioração dos dentes permanentes. (KNOBLAUCH et al. 

2019). 

De acordo com Ribeiro et al (2005) a cárie precoce na infância pode ser 

definida com um termo para determinar o acometimento de lesão cariosa em 

crianças em idade pré-escolar. Sendo de rápido desenvolvimento e que acomete 

superfícies dentárias normalmente que não estavam com a doença cárie. 

Phantumvanit et al (2018), Scaglioni et al (2018) e Harris et al (2004) citam 

que a cárie na primeira infância (CEC) é uma doença com alta prevalência em 

muitos países do mundo. O alto consumo de açúcar é o principal fator de risco. 

Existem vários fatores predisponentes para a CEC, incluindo aqueles que aumentam 

o risco de alto consumo de açúcar e aqueles que aumentam a suscetibilidade dos 

dentes à cárie. 

A cárie em crianças nesta idade é um assunto de grande importância, uma 

vez que afeta principalmente a minoria da população com desvantagens 

socioeconômicas, tendo predileção por países subdesenvolvidos. (Ribeiro et al. 

2005). 

Comunidades de nível socioeconômico baixo frequentemente estão 

susceptíveis à alta prevalência de cárie, considerando que a renda familiar pode 

afetar a aquisição de alimentos ricos em nutrientes para mães e crianças e, 

consequentemente, alterar o desenvolvimento dentário (RIBEIRO, OLIVEIRA, 2005). 

Os hábitos de higiene bucal que são passados principalmente pelos familiares 

ou responsáveis que cuidam das crianças. O medo dentário das mães pode impedir 

o atendimento odontológico de seus filhos de duas maneiras: além de evitar as 

próprias consultas, as mães ansiosamente dentais levam seus filhos mais tarde e 

com menos frequência ao dentista. Além disso, a ansiedade dental materna 

predispõe ao desenvolvimento do medo dental em crianças (DA COSTA et al. 2015) 

(OLAK et al. 2013). 
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Baker et al (2018) e El Tantawi (2018) identificaram uma forte associação 

entre variáveis contextuais e cárie em adultos e em crianças em idade pré-escolar, 

respectivamente. Estudos anteriores demonstraram que o acesso e o consumo de 

açúcar são maiores em ambientes com poucos recursos, devido ao fato de as 

refeições com alto teor de açúcar serem uma dieta alternativa mais barata e 

facilmente acessível. A prevalência de cárie e a proporção de crianças com cárie 

não tratada sendo mais alta nas comunidades mais pobres e mais baixa nos países 

de alta renda sugerem uma possível relação entre CEC e pobreza. 

No estudo de Veloso et al (2016) é visto a cárie como fator de qualidade de 

vida, citando que: 

[...] Apesar da redução na incidência de cárie dentária em todo 

o mundo, a cárie é uma das condições bucais adversas mais 

comuns, especialmente entre populações socioeconômicas 

desfavorecidas. De fato, a cárie dentária continua sendo uma 

das doenças mais comuns na infância. Pesquisas 

epidemiológicas realizadas no Brasil e em muitos outros países 

demonstraram que a maioria das lesões de dentina cavitada 

permanece sem tratamento, apesar da redução no índice 

médio de cárie, perdidos e obturados (CPOD / ceod) na última 

década. A cárie dentária não tratada está associada a um 

impacto negativo na saúde geral, desenvolvimento, 

produtividade, desempenho escolar e qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal [...] 

Para Dinelli et al (2000) a doença cárie, ainda se caracteriza como um grande 

problema no que se refere à saúde bucal, por isso na prática odontológica atual, a 

prevenção têm se mostrado a melhor forma de abordagem visando à promoção de 

saúde. Para tanto, a educação e a motivação são ferramentas indispensáveis. 

Os fatores epidemiológicos que influenciam a higiene bucal são múltiplos. A 

maioria desses fatores é modificável. O treinamento comportamental e de estilo de 

vida na infância é a chave para lidar com problemas de saúde bucal. As evidências 

mostram que a intervenção precoce pode se traduzir em economias de custo 

significativas para atendimento odontológico, especialmente para famílias abaixo do 

nível de pobreza. (BOSE et al. 2019) 
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O desenvolvimento e implementação de medidas efetivas de controle de 

doenças requerem a identificação dos fatores que influenciam o estado de saúde da 

população. E, portanto, devido ao impacto funcional e psicossocial da deterioração, 

é importante entendê-la como uma doença multifatorial (VIEIRA et al. 2018). 

Ao avaliar os fatores associados à cárie dentária, grande influência das más 

condições socioeconômicas das famílias tem sido observada no desenvolvimento de 

doenças bucais (PIOSEVAN et al. 2011). As altas taxas de prevalência de lesões de 

cárie estão relacionadas ao perfil socioeconômico, escolaridade dos responsáveis e 

número de familiares. Essa associação aponta para a necessidade de garantir o 

acesso da população mais carente às políticas públicas, principalmente de saúde e 

educação (HAHN, TRUMAN, 2015). 

Além disso, um fator muito importante a ser considerado quando se trata do 

conhecimento da população alvo é a exclusão social, pois esta pode ser uma 

barreira ao acesso aos serviços de atendimento odontológico. Dentre os fatores de 

exclusão estão o poder econômico e a localização geográfica do indivíduo 

(Freeman, 2000). Assim, a escolha de se estratificar a amostra esteve baseada nas 

afirmações de Cattell (2001) e Freeman (2002) que dizem que quanto menor o 

poder aquisitivo e quanto mais periférico a localização da população menor é o 

acesso aos serviços de saúde bucal e consequentemente menor o grau de 

informação. 

Para Stein et al. 2018 distúrbios combinados da cárie com doenças 

periodontais e perda dentária, são os principais problemas de saúde bucal em nível 

de saúde pública, dado que os efeitos de uma má saúde bucal têm efeitos de longo 

alcance na saúde geral e também na qualidade de vida. 

A American Academy of Pediatric Dentristy (AAPD) (2006) listou as principais 

consequências dos efeitos da cárie pré-escolar: Um maior risco de novas lesões de 

cárie em ambas as dentições, mais hospitalizações e consultas de urgência, custos 

aumentados de tratamento, risco de atraso no crescimento físico e desenvolvimento, 

perda de dias de escola e aumento de dias com atividade restrita, diminuição da 

capacidade de aprender e qualidade de vida diminuída. 
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A saúde bucal das crianças pode afetar sua alimentação, sorriso, fala e 

socialização. E quando essas atividades são prejudicadas, sua qualidade de vida é 

afetada. Estudos demonstraram que a cárie dentária pode influenciar a qualidade de 

vida das crianças. (Torres et al. 2009; Foster Page e Thomson, 2012). As 

consequências do CEC na qualidade de vida das crianças incluem dor, diminuição 

do apetite, dificuldades de mastigação, perda de peso, dificuldades para dormir, 

mudanças de comportamento e um baixo desempenho escolar (Acs et al. 1992; 

Abanto et al. 2011). 

O conhecimento dos pais sobre higiene bucal em crianças e o conhecimento 

transmitido por conselhos de profissionais de higiene bucal são importantes para a 

prevenção da cárie dentária, que, por sua vez, influencia a frequência da escovação, 

uso do fio dental e técnica de escovação, sendo muito importante para a saúde 

bucal (WINNIER et al. 2015; ORSI et al. 2009; BORGES et al. 2016). 

Mota-Veloso et al (2016) cita que informações vindas de pesquisas feitas por 

índices de mensuração da cárie dentária como os índices ceo-d/CPO-D e o PUFA 

podem ajudar a orientar a tomada de decisão clínica e intervenções nos serviços de 

saúde, bem como apoiar a implementação de políticas públicas voltadas à promoção 

da saúde bucal e priorizar o atendimento odontológico.  

Para Peres et al (2007) e Plutzer e Keirse (2014) as famílias nem sempre 

procuram atendimento e o acesso gratuito ao dentista não melhora necessariamente 

o status de saúde bucal da população. Tornando um grande desafio para a atenção 

básica, necessitando de programas de informações sobre cuidados preventivos para 

a saúde bucal e geral da população. Além disso, ir ao dentista não reduz 

necessariamente a incidência de cárie. No entanto, o acesso ao atendimento 

odontológico pode melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados (Peres et 

al. 2007). 

Segundo os estudos de Kowash et al (2000), Ramos-Gomez et al (2010), 

Maltz e Alves (2010) e Lemos et al (2011) o que se torna um grande obstáculo para 

a prevenção por meio de programas preventivos são a falta de comprometimento 

das famílias quando as orientações, além da inserção cada vez mais precoce dos 

hábitos inadequados, que levam a doenças orais. Hábitos comportamentais, como 

assiduidade às consultas, presença de dieta não cariogênica, higiene oral e tempo 
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de duração de aleitamento noturno, podem interferir na manutenção da saúde oral 

da criança na primeira infância. 

Para a prevenção da cárie precoce algumas práticas são adotadas, como cita 

a Direção Geral da Saúde (2005) e a American Dental Association Council on 

Scientific Affairs (2014) em que recomendam a escovação dentária duas vezes por 

dia com pasta dentífrica fluoretada (1.000-1.500 ppm de flúor) para todas as 

crianças de comunidades com águas fluoretadas (como nas Regiões Autónomas) e 

deficientes em flúor. E para crianças com menos de três anos de idade deve ser 

utilizada uma quantidade de pasta fluoretada do tamanho de um grão de arroz. Dos 

três aos seis anos de idade é apropriada uma quantidade do tamanho de um grão 

de ervilha. 

No estudo feito por Stein et al (2018) ele analisou estudos e recomendações 

feitas pela Organização Mundial de Saúde que indicava que: 

[..] o foco das ações de Educação em Saúde Bucal (EO) 

deveria estar em comportamentos e condições que promovam 

a saúde bucal ou reduzam o risco de doenças bucais; a 

promoção da saúde na escola deve incentivar escovação 

diária, escovação supervisionada, uso de flúor e promoção de 

boa nutrição, entre outras estratégias. 

A cartilha feita pelo Ministério da Saúde para cuidados na infância (2011) 

aborda que o uso de ações coletivas para educação em saúde bucal é frequente e 

inclui palestras com diferentes tipos de recursos, como banners, vídeo, 

apresentação de slides e outros tipos de ações, como escovação dental 

supervisionada e aplicação tópica de flúor. Para a escovação supervisionada, 

existem evidências de sua eficácia e custo-efetividade (Frazão, 2012). 

Deste modo, a problemática que esse estudo envolve e tenta contribuir nas 

condições e fatores influenciadores através de um projeto de intervenção para 

melhorar os hábitos de higiene e prática de bucal em escolares da UBS Santa 

Cruz/Fripisa do Município de Campo Maior-PI, como objetivo geral e como 

específicos: Criar um Plano Operativo de Intervenção; Modificar o número de perda 

de dentes precocemente na atenção primária; Incentivar a melhoria dos hábitos de 
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higiene bucal; Inserir as crianças cada vez mais cedo nas consultas rotineiras da 

equipe de saúde bucal; 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo é um projeto de intervenção cujo público alvo foi às 

crianças pré-escolares da UBS Santa Cruz/Fripisa do Município de Campo Maior–PI. 

Para este projeto foram utilizados planejamentos e práticas interdisciplinares e 

intersetoriais, envolvendo tanto os profissionais da Unidade Básica de Saúde como 

os profissionais da escola localizada na área abrangida pelo posto de saúde. 

Para auxiliar na construção das formulações e revisões de dados sobre os 

itens a serem estudados e buscados foram utilizados bases de pesquisa nacional e 

internacional: BVS, SCIELO e PUBMED. Como também foi feito uma busca do 

número de pré-escolares no colégio dos bairros envolvidos, podendo assim ser feito 

com cautela e preparo a proposta a ser estudada e posteriormente aplicada. 

 

RESULTADOS 

Para resolução da problemática abordada, propõe-se a execução do Plano 

Operativo abaixo conforme o quadro 01. 

 

Quadro 01: planejamento de resolubilidade de situação problema. 

Situação 
problema 

OBJETIVOS 
METAS/ 
PRAZOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Conscienti
zar e 

promover 
meios e 
funções 
para as 

equipes de 
saúde da 

UBS, 
profissiona

is da 

• Explicar e 
conscientizar os 
profissionais da 
UBS sobre as 
atividades a 
serem 
realizadas; 

• Delimitar aos 
Agentes 
Comunitários 
de Saúde as 

• Presença de 
todos os 
profissionais 
da saúde da 
UBS Santa 
Cruz/Fripisa, 
da direção da 
escola e corpo 
docente das 
crianças 
envolvidas, 

• Reuniões com as 
equipes da UBS; 

• Breve levantamento 
do número de 
crianças entre 3 aos 
8 anos da área da 
UBS; 

• Reuniões com a 
equipe pedagógica 
das crianças 
envolvidas na faixa 

• Cirurgião-
Dentista 
(Aluno); 

• Direção da 
escola; 

• Professoras 
das crianças 
entre 3-8 
anos; 

• Coordenação 
de Saúde 



9 
 

escola e 
coordenaç

ão de 
Saúde 

Municipal. 

crianças 
englobadas na 
faixa etária que 
poderão fazer 
parte das 
atividades por 
meio da busca 
ativa; 

• Explicar sobre 
as atividades 
que serão 
desenvolvidas 
na escola com 
os alunos entre 
3-8 anos; 

• Conhecer as 
professoras e 
direção da 
escola para 
início do 
trabalho; 

• Formular e 
planejar datas 
para atividades 
na escola 

• Consolidar o 
projeto a ser 
desenvolvido 
em parceria da 
Secretaria de 
Saúde; 

• Arrecadar 
materiais para 
doação de kits 
de saúde bucal; 

• Incentivar a 
participação 
dos gestores no 
projeto 

• Procurar saber 
a realidade 
local das 
crianças da 
área territorial; 

• Incentivar a 
busca ativa por 
crianças que 
necessitam da 
atenção em 
saúde bucal; 

membros da 
coordenação 
de saúde 
bucal e 
municipal e 
conscientizaçã
o da 
participação e 
contribuição 
de cada 
profissional; 

• Conseguir o 
máximo 
possível de 
ajuda da 
Secretaria que 
poderá 
disponibilizar 
recursos 
importantes 
para 
consolidação 
do projeto; 

• Conseguir o 
apoio e 
mapeamento 
do território; 

• Março-Abril; 

etária; 

• Levantamento das 
crianças entre 3 -8 
anos que são da 
área da UBS; 

• Mostra dos trabalhos 
a serem 
desenvolvidas nos 
pré-escolares e 
escolares da escola; 

• Reunião com a 
equipe de 
coordenação bucal e 
da Secretaria de 
Saúde do município; 

• Pedido de kits de 
saúde bucal para 
doação no projeto; 
 

Bucal do 
município; 

• Coordenação 
da Secretaria 
de Saúde; 
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Escovação 
Supervisio

nada e 
Aplicação 
Tópica de 

Flúor e 
Palestra 

Educativa 
para 

pais/respo
nsáveis 

• Melhoria na 
qualidade da 
escovação 
realizada pelas 
crianças; 

• Separar em 
grupos as 
crianças com 
experiência de 
cárie e as que 
não têm 
experiência de 
cárie; 

• Criar o apoio 
familiar para 
melhoria do 
quadro de 
saúde bucal da 
criança; 

• Incentivar 
também a 
melhoria das 
práticas de 
saúde bucal 
nos 
pais/responsáv
eis; 

• Escovar o 
máximo 
possível das 
crianças 
escolhidas; 

• Procurar 
meios visuais 
e auditivos 
que deixem as 
crianças 
envolvidas; 

• Estabelecer 
vínculo com 
os 
responsáveis 
para que 
possam ajudar 
na melhora 
dos hábitos; 

• Maio-Julho 

• Escovação 
supervisionada das 
crianças do projeto; 

• Aplicação tópica de 
Flúor; 

• Doação de kits de 
saúde bucal para as 
crianças (escova, 
creme dental e fio 
dental); 

• Divisão de dois 
grupos de crianças, 
as com cárie e as 
sem cárie, para que 
as crianças com 
experiência possam 
ser anotadas os 
nomes, como 
também para que 
possam levar um 
papel com 
informações sobre 
sua saúde bucal e 
que necessita 
procurar o 
atendimento no 
posto para 
continuidade ou 
início do tratamento 
dental. 

• Palestra educativa 
para os responsáveis 
sobre saúde bucal; 

• Buscar desenvolver 
nos 
pais/responsáveis a 
auto 
responsabilidade dos 
cuidados com o filho; 

• Dinâmicas para 
incentivar a procura 
pelo profissional 
dentista o mais 
precocemente e sem 
traumas; 

• Cirurgião-
Dentista 
(Aluno); 

• Professoras; 

• Crianças; 

• Pais/Respon
sáveis; 

Semana da 
criança no 

dentista 

• Incentivar a 
busca pelo 
atendimento 
odontológico o 
mais 

• Marcar a data 
da semana do 
dentista com 
os 
profissionais 

• Programar para a 
semana toda ser de 
exclusivo 
atendimento para 
crianças da UBS; 

• Cirurgião-
Dentista 
(Aluno); 

• Pais/Respons
áveis 
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precocemente 
possível; 

• Procurar 
encaixar as 
crianças 
diagnosticada
s com cárie na 
escola para 
terem contato 
inicial ou 
continuar o 
atendimento 
necessário; 

da UBS; 

• Encaixar no 
quadro de 
horários o 
atendimento 
das crianças 
que irão 
retornar por 
aviso; 

• Agosto 

• Atendimento inicial 
ou continuo das 
crianças; 

• Agendar consultas 
para as crianças 
diagnosticadas com 
cárie na escola; 

• Atendimento 
odontológico 
juntamente com 
palestras e 
dinâmicas educativas 
para prender a 
atenção da criança; 

Sistematiza

ção dos 

resultados 

encontrado

s durante o 

processo 

de 

intervençã

o e reunião 

com os 

grupos 

envolvidos 

• Fazer um 

comparativo 

entre o 

primeiro e o 

segundo 

relatório. 

• Agrupar os 

principais 

resultados 

encontrados 

no processo 

de 

intervenção.  

• Comparar 

dados dos 

dados iniciais 

e agora dos 

dados finais, 

para que se 

possam 

procurar 

soluções para 

algum 

problema que 

possa surgir; 

• Setembro-

Novembro 

• Análise qualitativa e 

quantitativa dos 

critérios quanti-

qualitativos utilizados 

durante as ações 

(relatórios e 

questionários). 

• Elaboração de 

gráficos e tabelas 

sobre as melhorias e 

número de crianças 

alcançadas pelo 

projeto utilizado; 

• Contextualizar os 

resultados para 

mostrar as equipes 

de saúde, 

coordenação de 

saúde bucal e 

Secretaria de Saúde 

do Município. 

• Cirurgião-
Dentista 
(Aluno); 
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PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO OPERATIVO 

 

A execução das ações de intervenção iniciará no mês de março seguindo até 

agosto. O primeiro passo será a reunião com os grupos que serão envolvidos no 

projeto: membros da escola, profissionais da UBS e Coordenação de Saúde Bucal e 

Municipal, nessa reunião serão mostrados motivos e planejamento de como deve 

ocorrer e porque ocorrer o projeto na UBS Santa Cruz/Fripisa. Após esta 

conscientização serão delimitadas funções para apoiar o projeto e possíveis datas 

para que possam ocorrer com o tempo suficiente para chegada de materiais, como 

também de preparação do corpo docente da escola. 

Continuando o projeto de intervenção nas visitas escolares para aplicação da 

escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor, serão feitas também 

catalogação de crianças afetadas e não afetadas pela doença cárie, tanto por 

questão do quantitativo do projeto, como para poder incluir estas crianças na 

próxima etapa do projeto. Todas as crianças envolvidas no ciclo de idade escolhido: 

3-8 anos terão também inicialmente momentos lúdicos e que possam chamar 

atenção para o que está sendo repassado, cabendo às professoras e direção 

escolar ministrar aulas ou atividades antes da visita sobre saúde bucal, para que 

possa facilitar o dialogo do profissional com as crianças. Ao fim das atividades com 

as crianças, as mesmas receberão um kit de saúde bucal infantil, composto por 

creme dental, escova de dente e fio dental, para que possa incentivar os cuidados 

com a saúde bucal também em casa.  

Consoante às aplicações e dinâmicas com as crianças, os pais/responsáveis 

serão comunicados da atividade e de uma breve reunião que ocorrerá na escola 

sobre saúde bucal das crianças da escola. Onde serão feitas dinâmicas e 

conscientização sobre o apoio familiar na melhora das condições de saúde bucal 

dos membros da casa, principalmente dos filhos. 

Após a avaliação, a terceira etapa do projeto será a semana do dentista na 

UBS, em que as crianças que foram diagnosticadas com cárie terão uma consulta 

marcada nessa semana, para que se possa ter inicio o tratamento da doença o mais 

precocemente possível, também caberá aos outros profissionais de saúde da UBS 

encaminhar crianças para o atendimento nessa semana, visto que algumas crianças 
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da área não estudam no colégio localizado no bairro, mas que também precisam de 

acompanhamento dentário, cabendo principalmente aos Agentes Comunitários de 

Saúde procurar as crianças por busca ativa que necessitam de tratamento e levarem 

para marcação do atendimento odontológico e quem sabe até de outros 

profissionais, caso também precisem. A parte final do projeto será a consolidação 

dos dados encontrados, quantitativamente e qualitativamente por meio de dados que 

possam ajudar outros profissionais a aplicar tal projeto, como número de crianças 

que foram atendidas, número de crianças que vieram depois da busca ativa, número 

de tratamentos concluídos depois das visitas escolares, entre outros dados. Tais 

números e conclusões feitas serão apresentados para os mesmos grupos iniciais, 

para que se possa fechar o ciclo do projeto mostrando resultados e considerações a 

serem melhoradas, como também agradecer o apoio que foi recebido durante o 

projeto.  

 

CONCLUSÃO 

Acredita-se que a construção desse projeto de intervenção nas crianças que 

estão localizadas na UBS Santa Cruz/Fripisa e a escola adscrita a ela caracterizam-

se como uma estratégia de caráter tanto social como de saúde pública, uma vez em 

que promoverá saúde tanto para as crianças, mas como para as famílias das 

crianças e da comunidade, levando também um aumento do conhecimento e 

responsabilidade quanto saúde bucal dos profissionais de saúde e dos integrantes 

da escola, visto que acompanharão e apoiarão o projeto para sua concretização. 

Analisando a realidade do município de Campo Maior, tal proposta poderá também 

ser de grande valia para outras unidades básicas, podendo ser repassada para 

outros profissionais de saúde bucal e da saúde do município, tendo em 

consideração tal facilidade para a realização. 

Porém não pode se destacar os possíveis pontos que podem levar a 

dificuldade da concretização do projeto, tais quais a não participação dos membros 

da equipe de saúde, como do corpo docente e diretor da escola, a não cooperação 

da família nas consultas e na dificuldade para continuidade dos tratamentos. Como 

também pode se ter uma dificuldade para conseguir os materiais necessários para a 

realização do projeto, tendo em consideração que a Secretaria de Saúde assim 
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como outras, trabalha por meio de licitação para adquirir materiais de consumo dos 

profissionais, o que pode gerar certo atraso para conseguir os materiais no período 

estabelecido.  
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