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Introdução: A promoção da saúde é um conjunto de estratégias e formas de produzir 

saúde, no âmbito individual e coletivo. Para promover saúde bucal é necessário efetuar 

ações que sejam dirigidas ao público alvo, facilitando a compreensão e adesão a essas 

medidas. Em pré-escolares uma das ações realizadas é alfabetizar as crianças em saúde 

bucal. A alfabetização em saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde como as 

habilidades sociais e cognitivas que determinam a motivação e a capacidade dos 

indivíduos de ter acesso, entender e utilizar as informações para promover e manter uma 

boa saúde. O projeto de extensão “Atenção Integral em Saúde Bucal na Creche Sorena” 

é uma estratégia utilizada pela disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva para 

promover saúde bucal em pré-escolares e possibilitar aos alunos a oportunidade de 

inserir-se em um ambiente de práticas odontológicas preconizadas pela Política 

Nacional de Saúde Bucal. Objetivos: Divulgar as atividades de promoção de saúde 

bucal realizadas pelo Projeto de Extensão Atenção Integral em Saúde Bucal na Creche 

Sorena. Métodos: O projeto realiza atividades educativas (palestras e atividades 

lúdicas), preventivas (escovação supervisionada e fluorterapia) e curativas (tratamento 

restaurador, avulsões, procedimentos pulpares e profilaxia) em 120 crianças de 02 a 05 

anos. Atividades lúdicas e escovação supervisionada são realizadas diariamente pela 

equipe do projeto constituída de 15 acadêmicos e 05 professores do Curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Pará e 03 cirurgiãs dentistas da Secretaria de 

Estado de Saúde do Pará. Resultados e Discussão: Durante o período de atuação do 

projeto de extensão observou-se nas crianças o desenvolvimento de uma imagem 

positiva quanto à importância da higiene e saúde bucal. Isso foi constatado também 

através dos relatos dos pais e professores, evidenciando assim a importância do 

envolvimento dos mesmos nas ações desenvolvidas pelo projeto. As atividades lúdicas 

realizadas para educação e promoção de saúde bucal das crianças são de grande 

relevância, pois favorecem a relação entre os profissionais de odontologia e os 

escolares, humanizando e reduzindo a ansiedade e o próprio medo que muitas vezes de 

forma subjetiva é levado às crianças, promovendo assim a eficácia da intervenção 

odontológica de forma leve, descontraída e menos traumática para as crianças. Os 

acadêmicos envolvidos no projeto desenvolvem a prática de um atendimento integral e 

humanizado que fortalece a sua formação profissional. Conclusão: As ações de 

promoção de saúde bucal desenvolvidas com os pré-escolares mostraram-se eficazes, 

proporcionando um acolhimento da equipe de saúde bucal pelas crianças de forma mais 

leve e menos traumática, resultando assim, de maneira efetiva a melhoria da saúde bucal 

e qualidade de vida destas crianças.  
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