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Resumo 

Objetivo: Descrever o projeto de intervenção que virá a ser implantado pelas 

Secretarias de Saúde e Educação do município de Joaquim Pires – Piauí, na 

UBS Santo Antônio, através do Programa de Saúde na Escola (PSE). Métodos: 

Estudo de método quantitativo, epidemiológico, observacional, analítico, 

realizado com amostra de 60* escolares, em idade de 06 a 08 anos, matriculados 

no ensino fundamental menor da Escola Municipal Luís Rodrigues, município de 

Joaquim Pires – Piauí. Através do levantamento epidemiológico realizado pela 

ESF (Estratégia de Saúde da Família) através do PSB (Programa de Saúde 

Bucal), munidos deste levantamento, efetuou-se a elaboração de um projeto de 

intervenção, com um plano de ação para a situação problema: as doenças bucais 

de escolares da Escola Municipal Luís Rodrigues, para isto, os critérios para a 

seleção de problemas foram analisados segundo a presença ou ausência de 

lesões cavitadas. Conclusões: A atenção básica através do seu modelo ESF 

(Estratégia de Saúde da Família), juntamente com PSE (Programa de Saúde na 

Escola), por meio do trabalho de equipes multiprofissionais, dentro do ambiente 

escolar e dentro do consultório odontológico quando vir a ser necessário tem 

papel relevante na prevenção, promoção e recuperação em saúde. Uma 

intervenção eficaz idealizada e realizada no controle da doença cárie será 

efetiva. 

Palavras-chave: Educação em saúde, Promoção da saúde, Educação em 
saúde bucal 

Abstract 



Objective: To describe the intervention project that will be implemented by the 

Health and Education Secretariats of the municipality of Joaquim Pires - Piauí, at 

UBS Santo Antônio, through the School Health Program (PSE).  

Methods: A quantitative, epidemiological, observational and analytical method 

was carried out with a sample of 60 * schoolchildren aged 6 to 08 years, enrolled 

in junior elementary education at the Luís Rodrigues Municipal School, in the 

municipality of Joaquim Pires - Piauí. Through the epidemiological survey carried 

out by the Family Health Strategy (ESF) through the PSB (Oral Health Program), 

with this survey, an intervention project was prepared, with an action plan for the 

problem situation: the oral diseases of schoolchildren of the Municipal School 

Luís Rodrigues, for this, the criteria for the selection of problems were analyzed 

according to the presence or absence of cavitated lesions.  

Conclusions: The primary care through its Family Health Strategy (ESF) model, 

together with PSE (Health in School Program), through the work of 

multiprofessional teams, within the school environment and inside the dental 

office when it becomes necessary role in prevention, promotion and recovery in 

health. An effective intervention idealized and performed in the control of caries 

disease will be effective. 

Keywords: Health education, Health promotion, Oral health education 

. 

 

 

Resumen 

Objetivo: Describir el proyecto de intervención que será implantado por las 

Secretarías de Salud y Educación del municipio de Joaquim Pires - Piauí, en la 

UBS Santo Antônio, a través del Programa de Salud en la Escuela (PSE). 

Métodos:En el presente trabajo se analizaron los resultados obtenidos en el 

estudio de los resultados obtenidos en el estudio de los resultados obtenidos en 

el estudio. A través del levantamiento epidemiológico realizado por la ESF 

(Estrategia de Salud de la Familia) a través del PSB (Programa de Salud Bucal), 

provisto de este levantamiento, se efectuó la elaboración de un proyecto de 

intervención, con un plan de acción para la situación problema: las enfermedades 

bucales de escolares de la Escuela Municipal Luís Rodrigues, para esto, los 



criterios para la selección de problemas fueron analizados según la presencia o 

ausencia de lesiones cavitadas. Conclusiones: La atención básica a través de 

su modelo ESF (Estrategia de Salud de la Familia), junto con PSE (Programa de 

Salud en la Escuela), a través del trabajo de equipos multiprofesionales, dentro 

del ambiente escolar y dentro del consultorio odontológico cuando venga a ser 

necesario tiene un papel relevante en la prevención, promoción y recuperación 

en salud. Una intervención eficaz idealizada y realizada en el control de la 

enfermedad caries será efectiva. 

Palabras clave: Educación en salud, Promoción de la salud, Educación en salud 

bucal. 

 

 

Introdução 

Atualmente, as doenças 

bucais na primeira e segunda 

infância, são as grandes inimigas da 

educação. De tal modo que, causam 

dificuldades de aprendizagem, 

causam evasão escolar, através da 

dor. 

No município de Joaquim 

Pires, a escola da rede municipal de 

ensino Luís Rodrigues, localizada na 

zona rural do município de Joaquim 

Pires – Piauí, localidade Santo 

Antônio, conta com um alto número 

de escolares com doenças bucais, 

essa realidade está foi constatada 

através do levantamento 

epidemiológico realizado pela 

Equipe de Saúde Bucal da UBS que 

atende a área adscrita. Juntamente 

ao levantamento epidemiológico, 

notou-se que existe uma grande 

dificuldade de fazer com que estes 

escolares absorvam e ponham em 

prática os conhecimentos 

repassados a eles nas atividades 

coletivas de educação em saúde, 

desenvolvidas pela Equipe de Saúde 

Bucal e NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família). As crianças 

envolvidas no projeto estão em curso 

do ensino fundamental menor (06 a 

08 anos), estão em fase de dentição 

decídua e mista/permanente. Nesta 

fase, é comum a presença de alto 

índice de dentes cariados 

associados a gengivites, 

infelizmente a falta de conhecimento 

dos pais, referente a importância de 

uma correta higienização associada 

a uma dieta cariogênica, é fator 



determinante para essas doenças se 

manifestarem. Desse modo, a 

perpetuação da “cultura 

extracionista/mutiladora” tanto na 

dentição decídua, quanto na 

permanente, ainda é uma triste 

realidade.  

A cárie na dentição decídua, é 

considerada uma questão de saúde 

pública, por afetar sobretudo as 

populações em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e 

nutricional, e sobretudo por ser já um 

fator pré determinante da condição 

de saúde bucal na fase da vida 

adulta ¹.    

A educação em Saúde é 

de extrema importância quando se 

deseja modificar atitudes em relação 

à doença, priorizando a promoção 

em saúde, educar em saúde é 

procurar compreender os problemas 

que acometem determinada 

comunidade e fazer com que a 

população tenha consciência desses 

problemas e busquem soluções ². 

Por isso, a educação deve ser 

sempre precedida de diálogo e 

exemplo, levando ainda em 

consideração uma ponte que deve 

se formar entre a troca de 

experiências, bem como a 

aproximação entre a linguagem do 

saber cientifico e popular. A equipe 

de saúde da Família, através do local 

físico da UBS(Unidade Básica de 

Saúde) é o local para o 

desenvolvimento de programas em 

saúde e higiene bucal,  somado a 

Escola, que é outro local físico, que 

agora com a implementação do 

PSE(Programa Saúde na Escola) 

permite que a Escola seja espaço 

para desenvolver também atividades 

de educação em saúde de forma 

abrangente e frequente ³. 

Este projeto de intervenção é 

um grande desafio, extrapola o 

espaço físico do consultório 

odontológico, e pretende ir para o 

espaço de concentração do 

problema, a escola. Tem por 

objetivos a implementação de 

estratégias de aprendizagem e 

empoderamento relativos a 

educação em saúde bucal e 

nutricional com escolares da escola 

municipal Luís Rodrigues. Com 

metodologia voltada ao modelo 

dialógico de educação, o projeto 

vislumbra  focar em solucionar os 

problemas (doenças) em saúde 

bucal e nutricional, estas que por sua 

vez, tem plena relação de causa 

efeito, a começar com a instalação 

de um escovódromo dentro da 

escola, ambiente este que facilitará o 



desenvolvimento das atividades 

coletivas de escovação 

supervisionada, aplicação de 

questionários entre os escolares, 

para avaliar qual a percepção de 

saúde que eles têm a respeito de si 

mesmos, bem como, os permitam 

explicitar suas próprias definições a 

respeito de educação em saúde e, a 

partir disso, conheceremos quais as 

maiores necessidades, sejam elas 

de apreensão deste conhecimento 

ou a melhor forma de fazer esse 

conhecimento se tornar palpável, no 

que se concerne à prática, para eles; 

Com essa associação de 

multiprofissionais, o benefício tende 

a ser de grande valor para a 

comunidade infantil, pois nesta faixa 

etária escolar, a construção de 

hábitos nutricionais e de higiene 

corretos tendem a ser formados e 

levados pelo resto da vida. A 

ausência de hábitos de higiene oral 

associada a desinformação de pais 

e/ou responsáveis para a correta 

execução dessa higienização, são 

os dois fatores mais comuns 

relacionados a alta prevalência da 

doença cárie em crianças em idade 

escolar. Associada a esses dois 

fatores, a condição de saúde bucal  

das crianças é diretamente 

relacionada aos conhecimentos de 

seus familiares e professores, razão 

pelo qual podem propiciar ou não a 

motivação e educação em saúde 

bucal (4-5). 

Como resultados 

esperados, pretende-se alcançar 

ações coletivas que eduquem, 

multipliquem-se e empoderem os 

envolvidos neste projeto, com 

promoção e proteção em saúde, 

bem como a continuidade da 

reprodução do projeto e o declínio 

em números percentuais reais de 

doenças bucais nos escolares 

envolvidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métodos 

Trata-se de um estudo de 

método quantitativo, epidemiológico, 

observacional, analítico, realizado 

com amostra de 60* escolares, em 

idade de 06 a 08 anos, matriculados 

no ensino fundamental menor da 

Escola Municipal Luís Rodrigues, 

município de Joaquim Pires – Piauí. 

Os participantes envolvidos 

na pesquisa, levarão até seus pais 

e/ou responsáveis o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que autorizará ou não a 

participação da criança e 

responsável no projeto, assim como 

constará detalhes e demais 

esclarecimentos sobre a 

participação, os indivíduos 

participantes da pesquisa serão 

informados sobre os objetivos do 

trabalho, bem como a relevância da 

sua participação.  

Primeiro, haverá reunião 

com os pais e professores para 

expor as propostas a serem 

desenvolvidas pelo projeto, 

juntamente com cronograma das 

atividades;  

Em seguida, a reunião será 

com as crianças envolvidas no 

projeto, para já começar a 

desenvolver as atividades 

educativas, aconselhamento 

dietético, instruções de higiene oral; 

Distribuição de escovas, 

cremes dentais e folders sobre o 

tema, com mesa temática a respeito 

das principais doenças bucais na 

infância, exibição de filmes 

educativos; 

Início das atividades de 

escovação supervisionada 

diariamente realizada pelos 

educadores no ambiente do 

escovódromo, após a refeição da 

merenda; 

Início das atividades de 

escovação supervisionada e 

aplicação tópica de flúor 

mensalmente realizada pela Equipe 

de Saúde Bucal no ambiente do 

escovódromo, após a refeição da 

merenda; 

Tratamento 

clínico/restaurador para as crianças 

que apresentarem necessidade; 

Palestra com nutricionista 

(NASF) – com instruções específicas 

a respeito de alimentação saudável 

e alimentação cariogênica com 

escolares e pais e/ou responsáveis.  

A periodicidade de coleta de 

dados será trimestral (a cada três  

meses), onde será avaliado o 

índice de redução de biofilme, lesões 

cavitadas e qualidade da higiene. 



O projeto, será realizado 

dentro de um período de 12 meses. 

 

 

 

 

Tabela 1: UBS ESF Santo Antônio / Priorização dos problemas

Principais 
Problemas 

Importância Capacidade de 
enfrentamento 

Seleção 

Doenças Bucais 
em Fumantes 

Alta Parcial 3 

Doenças Bucais 
em Hipertensos 

e Diabéticos 

Alta Parcial 2 

Doenças Bucais 
em escolares 

Alta Dentro 1 

 

 

Foi elaborada uma planilha 

para classificação de prioridades 

para os problemas identificados e 

depois elaboração da planilha de 

intervenção (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Planilha de Intervenção 

SITUAÇÃO PROBLEMA METAS/PRAZOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS 
Quais as principais 

doenças bucais dos 
escolares do ensino 
fundamental menor da 
Escola Municipal Luís 
Rodrigues, rede municipal 
de ensino do município de 
Joaquim Pires – Piauí? 
 

  Adesão do município, 
frente as ações propostas 
através do Projeto de 
Intervenção, com apoio e 
subsídio da parceria entre 
Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria 
Municipal de Educação. 

Implementar o projeto de 
educação, voltado à 
promoção e prevenção de 
saúde bucal e nutricional 
para os escolares de 06 a 08 
anos da Escola municipal 
Luís Rodrigues, situado na 
localidade Santo Antônio, 
município de Joaquim Pires 
– Piauí.  
 
 

Resultados 

  

 

As doenças apresentadas, 

benefícios atingidos, eficácia do 

projeto, serão quantificados e 

qualificados em gráficos percentuais 

mediante cálculos estatísticos 

baseados na quantidade de 

escolares participantes, analisados 

frente ao comparativo de dados 



encontrados antes e depois do 

projeto. 

 

Discussão 

Como as crianças passam 

grande parte do seu tempo na 

escola, e por ser considerado um 

espaço privilegiado que pode e deve 

ser aproveitado por aqueles que 

estão mais próximos dele 

(educadores), que muito poderão 

contribuir com o processo de 

desenvolvimento cognitivo e, mais 

ainda na construção de uma efetiva 

participação social, onde o 

protagonismo possa ser um dos 

instrumentos de inclusão, 

participação e desenvolvimento 

individual e coletivo6. 

Dentre os fatores favoráveis, 

de se promover educação em saúde 

para crianças no ambiente escolar, 

destaca-se a discussão e 

aprendizado de hábitos saudáveis 

que se disseminam fora do ambiente 

escolar, chegando até suas casas, 

modificando realidades, adquirindo 

hábitos simples e rotineiros, que se 

mantidos, farão uma grande 

diferença para a saúde individual e 

dos demais que o cercam (contexto 

familiar). 

Os principais fatores de risco 

para os problemas bucais são: 

fatores culturais e socioeconômicos, 

falta de acesso ao flúor, deficiente 

controle mecânico do biofilme (placa 

bacteriana), consumo excessivo e 

frequente de açúcar, xerostomia 

(deficiência na capacidade tampão 

da saliva)7.  

Desse modo, sendo a placa 

bacteriana o principal fator etiológico 

da cárie, a educação em saúde 

através de estratégias de prevenção, 

buscam a remoção mecânica e 

controle de biofilme visam a remoção 

mecânica, como fator primário. O 

controle de placa através de sua 

remoção mecânica, tem sido 

enfatizada nos países europeus, 

especialmente na Dinamarca, onde 

a cárie é vista como uma doença 

localizada, e a placa dentária 

bacteriana considerada um biofilme 

que deve ser removido ou 

desorganizado para impedir a ação 

das bactérias e, consequentemente, 

evitar a desmineralização do esmalte 

dentário. Para isto acontecer, essa 

ação demanda educação e 

informação em saúde bucal para que 

o indivíduo, reconheça a placa, 

tenha seu controle, através da 

remoção e do seu autocuidado8.  



Com a motivação desses 

escolares, em relação a 

desorganização da placa bacteriana, 

a restrição do consumo do açúcar e 

o uso do flúor, a possibilidade de 

prevenção e controle das principais 

doenças bucais nesses escolares 

decorrente do acúmulo de placa 

(gengivite e cárie) poderão ser 

alcançadas. 

Conclusão  

Desse modo, é essencial a 

elaboração de programas de 

educação em saúde e promoção de 

saúde, pois a escola é o espaço 

crucial para o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades junto 

aos seus integrantes e comunidade, 

visando à garantia de mudanças de 

comportamento, além de comungar 

por um período importante, a 

construção de conhecimentos e 

hábitos9.  
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