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Introdução: As ações previstas como essenciais no Programa Saúde na Escola (PSE) variam 

de acordo com o nível de ensino e estão compreendidas em componente I: avaliação das 

condições de saúde, estando previstas ações no âmbito saúde bucal, e Componente II: 

promoção da saúde e prevenção das doenças e agravos, estando preconizadas ações no âmbito 

da alimentação saudável. Sendo assim, educação em saúde abrange ações que objetivam a 

apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença incluindo fatores de risco e 

proteção à saúde, assim como possibilita ao educando refletir sobre seus hábitos de saúde e 

transformá-los, apoiando-o na conquista da autonomia. Para isto, é realizado o mapeamento 

dos fatores de risco que são comuns nesse espaço como a respeito da alimentação, 

especialmente o consumo de açúcar; as condições de vida da comunidade, as facilidades e 

dificuldades para ter práticas cotidianas de higiene (1). Por conseguinte, o sucesso dessas 

ações para prevenir doenças e agravos relacionados à saúde bucal precisa estar relacionada a 

outras estratégias coletivas desenvolvidas na escola, mediante realização de atividades 

criativas como a produção de peças de teatro, pequenas apresentações sobre a temática, 

debates, oficinas de saúde, vídeos, conversas em grupo, cartazes, folhetos, assim como o 

estímulo a visitas regulares ao dentista são alternativas criativas para proporcionar a 

continuidade das ações em promoção da saúde bucal. Ademais, atuação Intersetorial 

preconizada pelo PSE deve ser também interdisciplinar, envolvendo a equipe de saúde bucal, 

os demais membros das Equipes de Atenção Básica, assim como os profissionais de 

educação. Isso representa uma oportunidade para a atenção integral à saúde da comunidade 

escolar pela ação conjunta, complementar e integrada, de acordo com as necessidades e 

demandas dessa população (2). Objetivos: Os objetivos deste trabalho são os de relatar e 

descrever as ações lúdicas e participativas realizadas com alunos da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental, Fonte Viva, e enfatizar a importância delas para a promoção da saúde 

bucal no âmbito do universo infantil. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência, de uma das atividades desenvolvidas por alunos do 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Interprofissionalidade), a 

qual foi idealizada e realizada com apoio da preceptora do programa, ela consistiu em três 

etapas fundamentadas nas demandas e no breve mapeamento dos fatores de risco à saúde oral 

da comunidade. Em um primeiro momento, realizou-se a educação em saúde bucal mediante 

palestra lúdica e interativa para um público de 133 discentes e 20 responsáveis, com o intuito 

de conscientizá-los sobre as consequências da má higiene oral e elucidar os movimentos 

corretos da escovação saudável. Para isso, foram utilizados macro modelos da arcada dentária 

e da evolução da cárie, além do emprego de linguagem acessível e apropriada ao público 

infantil, como movimentos de “bolinha”, “trenzinho”, “vassourinha” e “tapetinho”. Em um 

segundo instante, retornou-se à instituição de ensino para realização da escovação 
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supervisionada e aplicação de flúor tópico, com o auxílio de um profissional dentista e de 

Agentes Comunitários de Saúde. Nessa atividade, o material utilizado consistiu em escovas de 

dentes de cerdas macias, dentifrícios fluoretados e flúor tópico em gel. As crianças foram 

encaminhadas ao escovódromo da escola para a realização da tarefa e, por conseguinte, 

aplicação do flúor tópico nas superfícies dentárias, sendo-lhes ofertadas uma escova e uma 

pasta dental. Ademais, é importante ressaltar o estímulo a autonomia dos alunos durante a 

atividade, por meio de palavras de incentivo e auxílio àqueles com dificuldades para execução 

da higienização. Na última etapa, se teve como direcionamento a dieta dos discentes, ao passo 

que a ingestão diária rica em carboidratos e de alimentos industrializados foi um dos fatores 

de risco detectado durante as ações anteriormente realizadas. A partir disso, idealizou-se 

atividades voltadas para o incentivo ao consumo de alimentos saudáveis, que favorecessem a 

mastigação e a limpeza dos dentes, alertando o corpo docente e discente para o fato de que o 

consumo exagerado e frequente do açúcar pode constituir fator de risco para a cárie dentária e 

outras doenças – como diabetes e obesidade (3). Nessa terceira fase, foi promovida uma 

palestra sobre alimentação saudável para incentivar o consumo de alimentos que contenham 

açúcar natural (frutas e leite), para tanto, foram utilizados meios lúdicos-visuais, como 

modelos de dentes confeccionados para ilustração da evolução cariogênica, imagens 

educativas projetadas via “tablet” e embalagens de biscoito, refrigerante, leite, aveia, entre 

outros. Ao final da atividade, foram distribuídos entre os presentes sanduíches naturais, 

biscoitos integrais, suco natural e leite integral, como forma de fomentar o consumo de 

lanches benéficos a saúde. Além disso, houve a oficina de plantio utilizando-se garrafas pet, 

terra com adubo natural, sementes de verduras e água de arroz para construção de horta 

escolar, estimulando, assim, o consumo de insumos orgânicos. Resultados: As atividades 

realizadas trouxeram resultados satisfatórios para ambos os lados: acadêmicos e crianças. Para 

as crianças que tiveram a oportunidade de participar das atividades lúdicas e terem esse 

contato desde a mais tenra idade com o dentista. A higienização oral precária, a má 

alimentação, e a carência de conhecimento sobre as consequências de maus hábitos perderam 

espaço para a interação com manequins bucais, perguntas sobre os dentes e a cárie, escolhas 

de refeições mais saudáveis durante o intervalo, colocando essas crianças em um grupo que, 

provavelmente, terá menos problemas de saúde no futuro e gastará menos em procedimentos, 

além, logicamente, da consciência ecológica reforçada que terão. Já para os discentes 

envolvidos, mais que um melhor desempenho das atividades apreendidas em meio acadêmico 

é a enorme satisfação em saber que, por meio desse trabalho, o índice de cárie e outras 

possíveis doenças bucais e sistêmicas que afetam a infância, na escola Fonte Viva, terão seus 

números reduzidos. Conclusão: Salienta-se, portanto, que os conteúdos da educação em 

saúde devem ser pedagogicamente trabalhados, de forma integrada entre os profissionais da 

equipe de saúde e da educação, sendo importante, também que essas atividades envolvam as 

famílias e os responsáveis como forma de obter maior chances para adoção de hábitos 

saudáveis em ambiente tanto escolar quanto doméstico, além de reduzir os fatores de risco e 

promover a saúde bucal e sistêmica da comunidade como um todo. Afinal, o homem \”educa-

se a partir da realidade que o cerca e, em interação com outros homens, coeduca-se”, o que 

coloca o indivíduo consciente, dentro da realidade onde vive, interagindo como sujeito 

transformador (4). 

 

Descritores: Saúde bucal, Saúde coletiva, Assistência integral à saúde. 
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