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A nosso entender, é necessário pensar a Educação e a Saúde não mais como uma 

educação sanitarizada (educação sanitária) ou localizada no interior da saúde (educação em 

saúde) ou ainda educação para a saúde (como se a saúde pudesse ser um estado que se 

atingisse depois de educado!). É preciso recuperar a dimensão da Educação e da 

Saúde/doença e estabelecer as articulações entre esses dois campos e os movimentos 

(organizados) sociais. E mais - como práticas sociais articuladas com as necessidades e 

possibilidades das classes populares na formulação de políticas sociais e das formas de 

organização social que lhes interessam". 

(Joaquim A. C. Melo, 1987). 
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RESUMO 

Atividades educativas na rede pública de ensino: efeitos sobre a higiene oral e o 
nível de informação em Saúde Bucal. 

 
A introdução de conteúdos acerca dos cuidados à saúde do indivíduo mostra-se 

importante desde a educação escolar. Nesse sentido, o presente estudo objetivou conhecer o 
efeito de uma intervenção de educação em Saúde Bucal na higiene oral e no nível de 
informação de escolares, dos 4º e 5º anos do ensino fundamental. O estudo foi composto por 
dois grupos, selecionados de forma aleatória: grupo controle (n=115) e grupo experimental 
(n=132), com uma amostra total de 247 crianças de escolas da rede pública. O grupo 
experimental participou de atividades educativas em Saúde Bucal, com freqüência quinzenal, 
durante o período de 4 meses, ministradas por um cirurgião-dentista. Ambos os grupos foram 
submetidos a um exame clínico para uma prévia verificação dos Índices de Placa Visível 
(IPV) e de Sangramento Gengival (ISG). Foi aplicado um questionário com perguntas 
fechadas sobre Saúde Bucal antes e após a intervenção para verificar o Índice de Acertos dos 
escolares. Após a realização das atividades educativas, os dados finais, representados pela 
verificação do IPV, do ISG e do Índice de Acertos, foram coletados para análise estatística 
através do teste qui-quadrado a um nível de confiança de 95%, utilizando-se o software SPSS 
10.0. O IPV e o ISG foram categorizados em alto e baixo com base na mediana dos índices 
iniciais; já o Índice de Acertos foi categorizado em inadequado (< 50%) e adequado (≥ 50%). 
Verificou-se que o IPV (p= 0,014; IC 0,24-0,86) e o ISG (p=0,013; IC 0,28-0,87) 
apresentaram diferenças estatisticamente significativas, após as atividades educativas, quando 
comparado ao controle, favorecendo o grupo experimental. Verificou-se também que o grupo 
experimental obteve maior índice de acertos, apresentando diferença altamente significativa 
(p<0,0001; IC 3,73-26,81). Observou-se ainda que não existiu associação entre os indicadores 
de higiene oral e o nível de informação dos escolares. Diante dos resultados, pode-se concluir 
que atividades educativas contextualizadas na rotina escolar de forma contínua foram capazes 
de provocar efeitos positivos na higiene oral e no nível de informação sobre Saúde Bucal, 
embora, não necessariamente, o indivíduo com mais informações seja aquele quem tenha 
praticado uma higiene oral mais adequada. Faz-se necessário, entretanto, que a educação em 
Saúde Bucal ocorra de forma permanente e integrada com outros atores da escola, para que 
esse efeito positivo não se perca ao longo da vida dos escolares. 

 
Palavras-chaves: educação em saúde; educação em saúde bucal; índice de higiene 

oral; conhecimento, atitude e prática em saúde. 
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ABSTRACT 

Educative activities in the education public net: effect on the oral hygiene and the 
information level in Oral Health.  

 
 
The contents introduction concerning the individual health cares reveals important since the 
school education. In this direction, the present study objectified to know an effect of Oral 
Health education intervention in the oral hygiene and in the schools children information 
level, of 4º e 5º basic education years. The study was composed by two groups, chosen of 
random form: control group (n = 115) and experimental group (n = 132), with 247 public net 
school children in total sample. The experimental group participated of some educative 
activities in Oral Health, with biweekly frequency, during the 4 months period, given for a 
surgeon-dentistry. Both the groups were submitted to a clinical examination for a previous 
verification of the Plaque Index (PI) and of Loe Silness Gingival Index (GI). A questionnaire 
with closed questions on Oral Health was applied before and after to verify the school 
children rightness index. After the intervention, the final data, represented for the PI, GI and 
Rightness Index verification, has been collected for statistical analyses through the chi-square 
test to a 95 % of reliable level, using the SPSS 10,0 software. The PI and GI were categorized 
in high and low on the initials index basis medium; already the Rightness Index was 
categorized in inadequate (< 50%) and adequate (≥ 50%). It was verified that the PI (p = 
0,014; IC 0.24-0.86) and the GI (p = 0,013; IC 0,28-0,84) presented differences statistically 
significant, after the education activities, when compared to with the control, favoring the 
experimental group. It was verified too the experimental group got greater rightness index, 
presenting difference highly significant (p<0,0001; IC 3,73-26,81). It was still observed that 
there was no association between the oral hygiene indicators and the school children 
information level. Ahead the results, it can been concluded that education activities related in 
the school routine were capable to give positives effects in the oral hygiene control and in the 
information level about Oral Health, however, not necessarily, the individual with bigger 
information is that one who has practiced an oral hygiene more adjusted. One become 
necessary, however, that the education in Oral Health occurs of permanent and integrated 
form with others school actors, for the positive effect does not lose the student’s life long-
term.                                                   
  
 
Keywords: health education; oral health education; oral hygiene index; health knowledges 
and practices.  
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A cárie dentária e a doença periodontal possuem uma característica em comum que vai 

permitir os seus desenvolvimentos dentro da cavidade oral: a presença da placa bacteriana 

dental, atualmente denominada biofilme dentário. O biofilme dentário é o agente etiológico 

primário das principais doenças bucais, sendo seu caráter específico, atribuído aos 

microrganismos que o colonizam.3,5,14  

As prevalências dessas doenças vêm sendo analisadas, há décadas, através de estudos 

epidemiológicos que revelam grande diminuição mundial nos dias atuais 48,77 e, no Brasil, em 

especial, é possível se fazer considerações importantes sobre o perfil da prevalência da cárie 

dentária nas crianças em idade escolar. Para a idade de 12 anos, considerada a idade índice em 

levantamentos epidemiológicos, pode-se verificar um declínio significativo ao longo dos 

anos. Em 1986, o CPO-D (número de dentes cariados, perdidos e obturados) era de 6,7; em 

1993, de 4,9; 78 em 1996 de 3,1 e no último levantamento realizado (2003) alcançou o valor 

de 2,78. 49,58,62 

É de suma importância se considerar que há uma ampla variabilidade da distribuição 

dos valores CPO, havendo uma polarização do número de cárie, especificamente naqueles 

indivíduos de mais baixo poder aquisitivo, que, em geral, possuem restrito acesso ao serviço 

odontológico.17,31,36,46,56,61,62,72 

Nesse último levantamento no Brasil (SBBrasil) também se avaliou a saúde 

periodontal das crianças aos 12 anos. Os índices revelam que mais de 50% dessa população 

possuem sangramento ou cálculo gengival, demonstrando que as condições de higiene oral 

nesta faixa etária encontram-se em um patamar preocupante. 17 

Do ponto de vista epidemiológico, as crianças em idade escolar primária, 

fundamentalmente entre 6 e 14 anos, constituem o grupo de maior prioridade em função do 

aparecimento da dentição permanente e dos padrões de ataque pela cárie dentária que se 

verificam neste período. 45  

Em geral, as medidas preventivas, em que se fazem uso das diversas formas dos 

fluoretos, têm sido mais utilizadas nos programas e apontadas como as de maior impacto na 

redução da cárie dentária.20,38,43 Já para a prevenção das periodontopatias, exige-se um efetivo 

engajamento pessoal para seu controle, em especial, através da remoção freqüente do biofilme 

pelo próprio indivíduo. 52,58 
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A introdução de conteúdos acerca dos cuidados à saúde no cotidiano do indivíduo 

mostra-se importante no processo de educação em saúde. O ato pedagógico pode ser definido 

como uma atividade sistemática de interação entre seres sociais, tanto em nível intrapessoal 

como em ambiental; interação essa que se configura em uma ação exercida sobre o sujeito ou 

grupos de sujeitos, trabalhando a conscientização para estimular mudanças tão eficazes que os 

tornem elementos ativos dessa própria ação exercida. 13 

A escola é parte da comunidade de onde procede a criança e essa leva para o ambiente 

escolar toda sua experiência do meio em que vive.13 Quando se trabalha com um programa 

educativo em uma escola, ocorre a integralização entre pessoas que estão relacionadas com a 

atividade escolar: alunos, pais, professores, diretores e outros; ganhando um poder 

multiplicador maior. Nessa perspectiva, a educação deve ser mais do que uma simples 

transmissão de conhecimentos. Deve ser uma mudança comportamental que atue na mudança 

de hábitos do aluno, embora seja muito difícil atuar na estrutura cultural de um povo.  

A realização de alguns programas preventivos/educativos bem planejados, baseados 

no controle mecânico e na motivação dos indivíduos, tem obtido resultados favoráveis no 

controle do biofilme dentário2,9,21,40,56,68,71,73,79. No entanto, evidências cientificas38 mais 

confiáveis apontam que a qualidade dos trabalhos que avaliam o efeito da educação em Saúde 

Bucal é baixa, devido à dificuldade de se separar o efeito do componente educação dos 

métodos clínicos preventivos e devido aos diversos tipos de metodologia aplicados sem rigor 

científico. As intervenções educativas em Saúde Bucal têm pequeno efeito positivo e 

temporário sobre a redução do biofilme dentário, nenhum efeito sobre o incremento de cárie 

dentária e um consistente efeito sobre o conhecimento38.  

Diante da constatação de que há carência de estudos controlados e aleatórios sobre o 

impacto das atividades educativas na higiene oral e no nível de informação a respeito de 

assuntos sobre Saúde Bucal, é que se pretende avaliar os efeitos de um programa de educação 

em saúde, realizado por um período de quatro meses, de freqüência quinzenal, com estudantes 

dos 4os e 5os anos do ensino fundamental de escolas públicas.   
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2.1 – Educação e Saúde: Encontros e desencontros no ambiente 

escolar 

Ao longo dos anos da história da humanidade, observou-se que a falta de 

conhecimento a respeito dos problemas de saúde e de seus fatores causais, aliada à 

inexistência de meios e de modos de combatê-las, formaram um quadro de enfermidades 

muitas vezes alarmante. 13 

Neste sentido, produzir conhecimentos acerca das doenças e seus respectivos fatores 

de risco mostra-se como um instrumento muito importante na prevenção de doenças e na 

promoção de saúde, caracterizando um objetivo simplificado da educação em saúde.  

A educação em saúde é um campo multifacetado, para o qual convergem diversas 

concepções, das áreas tanto da educação, quanto da saúde, as quais espelham diferentes 

compreensões do mundo, demarcadas por distintas posições político-filosóficas sobre o 

homem e a sociedade.66 

Este tema é bastante amplo porque não só envolve a aprendizagem sobre as doenças, 

como evitá-las, seus efeitos e como restabelecê-las; como também inclui políticas públicas, 

ambientes apropriados, propostas pedagógicas libertadoras, comprometidas com o 

desenvolvimento da solidariedade e da cidadania, cuja essência é a melhoria de qualidade de 

vida e da promoção do homem. 66 

No processo de desenvolvimento histórico da educação em saúde, nota-se que esta 

sempre foi considerada essencial para aumentar o conhecimento e o entendimento dos 

indivíduos. Essa realmente foi e tem sido a meta da educação em saúde, tornar indivíduos 

internamente melhor equipados para que possam fazer escolhas mais saudáveis. No entanto, a 

saúde de um indivíduo é determinada principalmente pela casa, escola, local de trabalho, 

indústria, comércio e mídia.13 

Quando se aborda o tema da educação em saúde deve-se levar em consideração que 

uma população será cada vez mais saudável à medida que seu nível de conhecimento das 

informações referentes à saúde porventura existentes seja assimilado e praticado. Assim, a 

escola, que é parte da comunidade em que a criança leva toda sua experiência do meio em que 

vive (pais, vizinhos, grupo com que brinca), funciona como um espaço importante de 

informação que deve ser aproveitado da forma mais efetiva possível. 13 
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A partir de então, é possível se introduzir conteúdos relacionados à Saúde Bucal na 

escola, buscando-se promover saúde através de estratégias educativas que, não só promova a 

transmissão de conhecimento, mas também estimule a mudança de hábitos e de práticas que 

levem à manutenção da integridade dos tecidos bucais, assim como, a participação de pais e 

educadores. 22 

A educação age muito mais do que uma simples transmissão de conhecimento, é uma 

mudança comportamental.11 Porém, para que este objetivo seja alcançado não basta 

simplesmente educar pessoas, trata-se de promover o aumento da conscientização. 60 Para o 

profissional da saúde da área odontológica, promover alterações de comportamentos de 

indivíduos e controlar doenças bucais, é necessário o conhecimento teórico e prático não só da 

Odontologia, mas de relações sociais e psicológicas, para que possa educar para a promoção e 

manutenção da Saúde Bucal. 45 

Para que qualquer método educativo seja realmente efetivo, deve ocorrer uma fina 

conexão entre o educador e o educando, através do estabelecimento do feedback, de uma 

harmonia entre as partes, com trocas constantes de experiências, partindo do conhecimento da 

comunidade local, de suas necessidades e seus anseios, para assim, provocar motivação a 

ambos os envolvidos e mudanças de comportamentos. Como a educação é um processo social 

na qual a consciência crítica é estimulada a se desenvolver para promover mudanças 

comportamentais, o processo de aprendizagem deve ser permanente, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 13,24 

Nesse sentido, a educação precisa ser libertadora e transformadora. Libertadora porque 

desconstrói uma concepção adquirida durante uma vida inteira, a partir de um olhar interior e 

exterior mais crítico; transformadora porque estimula a aquisição de novos hábitos e atitudes. 

Para tal, a educação deve se enraizar na cultura dos povos. 22 

 Embora seja muito difícil atuar na estrutura da cultura de um povo, se os aspectos da 

educação em Saúde Bucal forem enfatizados, com o passar do tempo, serão internalizados, 

contribuindo seguramente para a manutenção da Saúde Bucal da população, parte importante 

da saúde do ser humano integral.13   

Ora, a educação é um processo a longo prazo e precisa combater o imediatismo, se 

quiser contribuir para a construção de uma pós-modernidade progressista. A educação para 

ser libertadora precisa construir entre educadores e educandos uma verdadeira consciência 

histórica. E isso demanda tempo.42 
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Assim funciona o processo educativo, de forma contínua e gradual. E a resposta deste 

processo ainda depende de uma grande mola propulsora: a motivação do indivíduo. Essa 

motivação é que deve ser trabalhada nas escolas através do conhecimento da realidade 

vivenciada pelos educandos, assim como sua linguagem e cultura. 

O educador deve estar a par da compreensão do mundo do público alvo. Compreensão 

do mundo que, condicionada pela realidade concreta que em parte explica, pode começar a 

mudar através da mudança do concreto. Mais ainda, compreensão do mundo que pode 

começar a mudar no momento mesmo em que o desvelamento da realidade concreta vai 

deixando expostas as razões de ser da própria compreensão tida até então. 33 

Ouvir é o alicerce para uma educação transformadora, pois a partir daí se percebe 

quais os anseios e experiências do cotidiano dos indivíduos envolvidos no processo educativo. 

Com essa troca de informações, pode-se estimular novas mudanças e colaborar na construção 

de novos conhecimentos no universo simbólico dos educandos. 

Na escola, a prática da educação em Saúde Bucal pode ser trabalhada de diversas 

formas: oficinas educativas, feiras, exposições, encontros, atividades em sala de aula, na 

expectativa de estimular a todos para o exercício das ações educativas em saúde.4 Há muito 

desperdício no trabalho não científico de educação em Saúde Bucal, notadamente pelos gastos 

com cartazes e materiais inadequados ou distribuídos a esmo.47 

A educação em grupos tem um poder multiplicador do que se deseja ensinar muito 

maior que o processo pessoa-a-pessoa, mas depende da habilidade do educador em motivar o 

grupo e da existência de um interesse comum à maioria. O quadro-negro e o giz são os que 

melhor se encaixam nesta descrição, alcançando um alto grau de eficiência mesmo em mãos 

não muito habilidosas, pois permitem a participação ativa de todo o grupo sem a inibição que 

instrumentos sofisticados podem criar.58 Isso é importante porque esses elementos são o 

básico que uma escola, a mais simples, deve ter para efetuar o processo de ensino. 

Muitos programas falham pela ausência de adequação da linguagem do profissional à 

cultura, educação e idade do indivíduo.18 Para as informações serem realmente captadas pelos 

alunos, deve-se utilizar materiais de fácil acesso, atraentes, eficazes, duráveis e de fácil 

utilização, considerando sempre uma linguagem clara e acessível ao público alvo.19  

Foi verificado que os programas de motivação estabelecidos na maior parte das 

escolas são condensados e curtos, mas que o sucesso vai depender da habilidade e interesse do 

educador.21 O fator motivação, tanto do educador como do educando, é o grande responsável 



 

 
 

17 

na obtenção de resultados positivos nos trabalhos de educação em saúde junto ao paciente, 

individual ou coletivo.  

Alguns autores afirmam que este modelo torna-se interessante porque vai gerar “co-

responsabilidade”; “Co” porque o profissional passa a dividir a responsabilidade com o 

educando; “responsabilidade” porque o individuo é estimulado a conhecer o caminho da 

saúde e o da doença.13,75 No entanto, não é possível definir até que ponto começa existir esta 

co-responsabilidade, visto que existem fatores extrínsecos, ambientais, sociais e culturais que 

influenciam consideravelmente no processo saúde-doença, não oferecendo, muitas vezes, 

meios e subsídios para que o indivíduo ponha em prática de forma efetiva tudo o que foi 

assimilado. 

Desta forma, não é possível ter sucesso na relação educação em saúde e promoção de 

saúde se ocorrer a descontextualização do indivíduo do mundo em que ele vive, mesmo 

porque escolhas pessoais são determinadas por um certo grau de fatores ambientais. 

A educação em Saúde Bucal, portanto, não é um remédio milagroso, mas pode, 

respeitados os seus limites e adaptada a cada situação, ser aplicada e ter utilidade concreta 

para todas as camadas da sociedade.60 
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2.2 – Experiências na área de Educação em Saúde Bucal 

Nenhum ser humano está a todo o momento livre de alguma doença, nem ao menos 

pode ser dividido em partes. A boca é integrante deste todo indivisível. E mesmo se fosse 

possível separá-la do organismo, poderia-se afirmar que se tem Saúde Bucal quando existe 

equilíbrio favorável ao não aparecimento de doenças, sendo este um dos objetivos da Saúde 

Bucal Coletiva. 

Durante muito tempo, a discussão sobre cárie dentária e problemas periodontais girou 

em torno dos aspectos etiológicos dos mesmos. Depois de terem sido largamente estudadas, 

chegou-se a conclusão que o biofilme dentário é o agente etiológico primário dessas doenças 

bucais. 5,63 

O princípio da educação em Saúde Bucal se baseia no fato de que, a partir do 

conhecimento do seu próprio corpo e das doenças que o acercam, o indivíduo se sinta 

estimulado a fazer a remoção freqüente do biofilme dentário, partindo do pressuposto que, 

como este é o agente etiológico primário da cárie dentária e da doença periodontal, essa 

conduta poderá evitar o desenvolvimento dessas enfermidades. 

 Assim, o sucesso de procedimentos educativos na prevenção das principais doenças 

bucais vai depender tanto de sua disponibilidade, como de sua aceitação e uso pelos 

indivíduos, pelo pessoal de saúde e pelas comunidades,47 coadjuvante a métodos preventivos, 

de implementação fácil do ponto de vista tecnológico e de custo muito baixo.60 Atividades 

educativas são altamente benéficas para toda e qualquer comunidade, as quais sempre podem 

tirar proveito da transferência de conhecimentos técnicos por parte dos profissionais. 58 

Baseados nesse efeito benéfico, estudos têm sido realizados para avaliar o efeito da 

educação em saúde sobre a Saúde Bucal do indivíduo 2,7,9,15,21,27,41,54,68,70,71,73 O que se observa 

é que existe uma variedade de estudos, com base em metodologias diferenciadas, o que 

provoca intensa dificuldade em se comparar resultados. Concomitante a essa dificuldade, em 

geral, as atividades educativas são aplicadas associadas aos métodos preventivos, 

especialmente ao uso programado do flúor, o que prejudica o estudo do efeito isolado de cada 

intervenção. 

Em muitas escolas nos EUA, atividades de educação em Saúde Bucal fazem parte do 

currículo escolar. Mesmo sendo uma prática corriqueira, os benefícios resultantes são muito 

difíceis de serem avaliados. Existem estudos que relatam melhoras na Saúde Bucal, enquanto 

outros apresentam nenhum ou pouquíssimos resultados positivos. Além do mais, o sucesso de 
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muitos estudos foram determinados tanto por opiniões de professores e alunos, como por 

resultados concretos. 30  

Mesmo diante de evidências tão questionáveis, um estudo recente realizado nos EUA, 

com 99 crianças de 5 a 15 anos, no período de 4 semanas, obteve resultados positivos na 

redução do índice gengival Loe-Silness (51%/ p<0,001), além de melhorias significativas no 

conhecimento sobre Saúde Bucal (p<0,05). 15 

Aqui no Brasil, atividades de educação em Saúde Bucal não fazem parte do currículo 

escolar com tanta freqüência. No entanto, muitos estudos têm sido realizados a partir da 

implementação de programas educativos a escolares. Através deles, procura-se verificar seus 

efeitos e definir metodologias que apresentem maior efetividade. 

Alguns programas procuraram avaliar a eficácia das atividades educativas no controle 

do biofilme dentário 7,21,27,41,68,70,71 e outros avaliaram o impacto no nível de aprendizagem do 

aluno, 9,15,35 sendo raros os estudos que fazem uma análise conjunta dessas variáveis. 

A eficácia de um programa de educação em Saúde Bucal, pautado na verificação da 

performance de higiene através do índice de placa (PHP) e de uma entrevista baseada num 

questionário elaborado para avaliar os conhecimentos sobre Saúde Bucal, foi avaliada e 

obteve como resultado que os programas educativos promovem o aumento do conhecimento 

sobre Saúde Bucal e a redução do índice de placa, assim como deve ser incorporado na fase 

da infância porque ocorre a incorporação facilitada de hábitos saudáveis por elas se 

encontrarem em fase propícia ao aprendizado.9 

O uso de metodologias nos trabalhos científicos, que envolvam grupo controle e 

experimental, na área de educação em Saúde Bucal é muito escasso. Em geral, os estudos 

fazem uso de comparações entre os mesmos indivíduos antes e após a intervenção educativa. 

Um estudo realizado com escolares para verificar a influência da educação e 

orientação em Saúde Bucal sobre o índice de higiene oral, o autor encontrou resultados 

positivos para o grupo experimental ao compará-lo com o controle, após a realização de um 

programa educativo com duração de 2 meses. 27 

Em um programa mais longo (6 meses), também foi verificado a diminuição dos 

índices de biofilme dentário e sangramento gengival. Este estudo apresentou uma maior 

complexidade, devido avaliar estes indicadores após 24 meses de suspensão do programa. Os 

resultados foram favoráveis ao grupo experimental quando comparado ao controle. 7 
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Evidências apontam que o sucesso de um programa educativo vai depender também da 

motivação do educador, forma mais prática e efetiva de se conseguir estimular os educandos a 

desenvolverem habilidades de autocuidados. Baixo sucesso em programas foi atribuído ao 

fato dos educadores terem recebido apenas uma aula de 3 horas sobre educação em Saúde 

Bucal, o que refletiu em baixa motivação. 30 

A verificação do impacto de métodos participativos na educação em Saúde Bucal para 

adolescentes foi realizada em um estudo com 101 indivíduos de idade entre 12 a 16 anos. 

Foram desenvolvidas atividades educativas com conteúdos teóricos e outras de caráter 

participativo, como jogos pedagógicos, gincanas e competições. As conclusões indicam que 

os programas que aplicam metodologia participativa têm fundamental importância nos hábitos 

de higiene oral, independente de sua inserção social, visto que houve reduções 

estatisticamente significativas do índice de placa (p<0,05). 71 

A minimização do quadro das principais das doenças bucais, baseada na motivação, 

através da educação e conscientização do individuo, é uma proposta viável. Em uma análise 

das diferentes formas de motivar um paciente durante o atendimento odontológico, por meio 

de uma revisão de literatura, pôde-se concluir que a melhor forma tentar tornar um indivíduo 

mais motivado é através de informações diretas e freqüentes que buscam educá-lo e 

conscientizá-lo com relação à promoção e manutenção de sua Saúde Bucal. A motivação deve 

ser entendida como um processo contínuo e gradual e não como um ato isolado. 19 

Numa revisão sobre as pesquisas relacionadas com programas e recursos didáticos que 

visam à motivação e educação para prevenção da cárie, observou-se que os métodos mais 

eficazes são os que usam a orientação direta na qual o profissional a realiza constantemente 

nas suas atividades, a fim de que os indivíduos possam definitivamente alterar seus hábitos de 

higiene oral.26 

Uma pesquisa realizada com crianças entre 6 a 7 anos, distribuídos em 2 grupos: 

experimental, que participou de palestras, atividades lúdicas e orientação direta de escovação 

dentária; e controle, que assistiu apenas a uma fita de vídeo educativa e orientação indireta de 

escovação dentária; a partir da aplicação de um programa educativo e preventivo de 11 

semanas, avaliou qual o impacto dessas ações no índice de placa (PHP), através de sua 

verificação semanal. Os autores concluíram que o programa foi eficaz, uma vez que houve 

diferença estatisticamente significativa entre os índices de higiene bucal levantados para os 

dois grupos, favorecendo o grupo experimental. 68 
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Após um estudo clínico do comportamento de escolares mediante escovação 

supervisionada e motivação no controle do biofilme dentário, foi possível concluir que 

programas preventivos e educativos que incluam palestras, escovação supervisionada, 

controle e avaliação, realizados em escolas, são capazes de motivar e orientar os estudantes 

quanto à prática de uma higiene oral correta, promovendo resultados satisfatórios, pois foi 

verificada uma diferença estatisticamente significativa entre os índices de placa antes e após a 

realização do programa proposto.50 

Com base em estudos destes portes, uma questão sobre qual realmente é o impacto da 

educação em saúde sobre a higiene oral começa a aflorar, visto que é observada associada à 

prática educativa, a utilização de métodos preventivos, como a escovação direta 

supervisionada. Desta forma, fica difícil se descobrir qual o efeito isolado da educação dentro 

de sala de aula. 

Além disso, mesmo percebendo que a literatura especializada é vasta quanto ao relato 

de programas educativo-preventivos bem sucedidos no Brasil, raros são os trabalhos que 

descrevem em detalhes as metodologias empregadas e com as quais os sucessos foram 

conseguidos. 68 

 Em uma revisão sistemática de trabalhos de pesquisa sobre a efetividade das ações 

preventivas no controle da cárie dentária, publicados no MEDLINE no período compreendido 

entre 1980 e 1998, foram achados 210 artigos. A autora concluiu que a educação em Saúde 

Bucal está sendo pouco descrita ou considerada nos estudos de intervenção isolados.20 Esses 

indicadores revelam que a qualidade das evidências científicas sobre o efeito da educação em 

Saúde Bucal é muito baixa. 

As ações educativas não são valorizadas, em revisões não sistemáticas sobre o tema. 

Essas revisões, mesmo não englobando a diversidade das estratégias, têm tentado responder a 

algumas questões sobre a efetividade das práticas preventivas na redução da cárie dentária; e 

o que se observa é que as mesmas não avançam além dos aspectos sobre os mecanismos de 

ação do flúor e seu uso em múltiplos meios. Já em estudos de metanálise, têm-se buscado 

responder a essas questões de forma mais sistemática, obtida através da consolidação de 

investigações isoladas que apresentem requisitos mínimos de rigor metodológico, dentro do 

paradigma experimental. A partir da ampliação do número da amostra, busca-se nesse tipo de 

estudo, o aumento do poder estatístico do conjunto de trabalhos.20  
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Na avaliação de 143 estudos de intervenção em educação para Saúde Bucal entre 1982 

e 1994, apenas 15 atingiram os critérios de rigor científico a partir do paradigma experimental 

e foram utilizados em um estudo de metanálise. Esse estudo mostrou que as intervenções em 

educação para a Saúde Bucal têm um pequeno efeito positivo e temporário no acúmulo de 

biofilme, com uma redução de 37% e nenhum efeito discernível no incremento da cárie 

dentária, pois os estudos que visavam reduzi-la, geralmente utilizavam outras estratégias. Para 

os autores, em resumo, a evidência mostra que a educação em Saúde Bucal tem tido um efeito 

pequeno e passageiro na quantidade de biofilme dentário, nenhum efeito significativo na cárie 

dentária, um efeito positivo e consistente nos níveis de conhecimento.38 Eles apontam para as 

dificuldades em isolar o papel da educação na redução da cárie dental.20,38,59 Muitos 

programas tiveram sucesso em aumentar o conhecimento das pessoas, mas não em modificar 

seus comportamentos.70 

Analisando revisões sistemáticas e estudos controlados randomizados, concluiu-se que 

atividades educativas também reduzem o sangramento gengival por curto período de tempo. 74 

Uma outra revisão sistemática sobre o efeito de programas de educação em Saúde 

Bucal nas escolas concluiu que evidências científicas apontam, em geral, para poucas 

diferenças estatísticas entre os níveis da gengivite, biofilme dentário e também no 

conhecimento em Saúde Bucal. No entanto, desconsiderando a natureza equivocada dessas 

evidências a respeito do impacto dos programas educativos para escolares, o autor reafirma a 

importância de eles continuarem a serem desenvolvidos. 30 

Os estudos sobre educação em Saúde Bucal também não só analisam seus efeitos 

sobre os escolares como também fazem referências às necessidades de ultrapassar limites e ir 

em busca da educação para os pais e professores. Em uma pesquisa que avaliou os resultados 

de uma estratégia educacional baseada em escolas sobre Saúde Bucal adotada em escolas 

públicas de ensino fundamental, com 556 crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos de idade, 

124 professores e um grupo de 55 mães, foram implementadas, por um período de 18 meses, 

atividades educativas dirigidas aos estudantes e professores na escola e poucas atividades com 

as mães em domicílios. Os resultados sugerem uma tendência de melhoria nos cuidados com a 

Saúde Bucal dos escolares e apontam para a necessidade de se intensificar o preparo das 

professoras e a instrução das mães. 21 
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Esta conclusão corrobora um estudo de avaliação dos conhecimentos em Saúde Bucal 

dos professores do ensino fundamental de escolas particulares, em que o autor sugere a 

necessidade da elaboração de programas educacionais direcionados a essa população.64  

Conclusão semelhante foi evidenciada através de uma avaliação da percepção de 

crianças e conhecimento dos educadores frente à Saúde Bucal, que detectou a falta de preparo 

dos educadores para orientar os alunos quanto a esse assunto. 8  

Ainda na análise qualitativa de um estudo realizado com pais, que visou discutir a 

importância de atividades educativas em Saúde Bucal, foi possível identificar grande 

desinformação a respeito da manutenção da Saúde Bucal.6 Por isso, é fundamental a 

importância de se realizar trabalhos em conjunto com os pais. 

Essa relação pai-filho, muitas vezes, é quem vai determinar as atitudes da criança. E 

isso não é diferente para hábitos de higiene oral. Numa análise comparativa entre o 

desempenho dos pais/responsáveis e de seus filhos, alunos da 3ª série do 1º grau, constatou-se 

que os níveis de educação em Saúde Bucal eram extremamente semelhantes e que a 

implementação de programas educativo-preventivos coletivos oferece aos indivíduos o 

conhecimento sobre os meios mais efetivos de prevenção das doenças bucais.9 

Numa revisão crítica sobre programações educativas para escolares, as autoras 

concluíram que o estudo apontou a necessidade de se repensar as práticas educativas. O que 

elas observaram é que, apesar da existência de vários programas, a dimensão educativa é 

pouco desenvolvida e, quando realizada está fortemente apoiada em práticas de transmissão 

de conhecimentos, sem espaço para práticas dialógicas capazes de mobilizar as crianças 

quanto à problemática da Saúde Bucal, favorecendo à autonomia em relação ao cuidado com 

a saúde. Ficou claro que poucos programas mostram estratégias de ruptura com propostas 

mais tradicionais e comportamentais, ancoradas em práticas comunicacionais unidirecionais 

que não possibilitam o diálogo nem a participação efetiva dos alunos, necessários à 

construção de um conhecimento emancipatório. 53 

A partir da diversidade de resultados e metodologias encontradas em estudos citados 

acima, é possível se concluir que as evidências científicas apontam que existe carência de 

estudos com metodologias rigorosas voltadas para a avaliação do impacto isolado das 

atividades educativas nos níveis de higiene oral em conjunto com os níveis de informação dos 

escolares. E ainda mostra a necessidade de se efetuar um sistema de educação em saúde mais 

humanizado, que busque trabalhar com a riqueza oferecida pelas experiências dos indivíduos.
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A Odontologia atual se caracteriza por atitudes inovadoras por parte do cirurgião-

dentista em modificar a Saúde Bucal. Inúmeras foram as tentativas, e muitas surtiram grandes 

efeitos, que buscaram minimizar o quadro de doenças bucais, principalmente a cárie dentária 

e a doença periodontal, que se caracterizam pela presença do biofilme dentário. Logo, os 

primeiros passos para se tentar caminhar no sentido de controlar essas doenças, seriam 

motivar o indivíduo a fazer a remoção freqüente do biofilme, tentando manter a boca livre dos 

acúmulos deste, a longo prazo. 

Motivar um indivíduo é o ponto de partida para educá-lo. Cabe ao cirurgião-dentista 

atuar na educação da sociedade, incentivando as mudanças de hábitos relacionados à Saúde 

Bucal. Um profissional envolvido com as questões sociais e culturais, aliado às políticas de 

saúde humanizada, poderá transformar hábitos já adquiridos, e promover o estabelecimento de 

novas atitudes.18 A melhor maneira de se iniciar esta motivação é através da escola, durante o 

ensino fundamental, onde encontramos crianças em idade facilmente adaptativas; afinal, sabe-

se que é muito mais fácil educar uma criança, que mudar hábitos de um adulto. No contexto 

do ensino sobre Saúde Bucal, o profissional deverá lançar mão de métodos diretos e indiretos 

para motivar o indivíduo, e conseqüentemente, incentivar toda a população envolvida com 

este.  

Baseado em tudo isto, este trabalho torna-se relevante por envolver questões dentro da 

educação, que contextualiza a grande necessidade de integração da Odontologia com a 

comunidade, iniciando-se pelas escolas, o alicerce de toda sociedade, com a finalidade de 

colaborar com a promoção da Saúde Bucal. 
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4. OBJETIVOS 
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4.1-  Objetivo geral: 

 Avaliar o efeito de um programa educativo em Saúde Bucal, que utilizou 

métodos de motivação direta e indireta, sobre a higiene oral e o nível de informação, realizado 

com escolares de 07 a 15 anos, da rede pública de ensino fundamental, durante o período de 

sete meses, em dois bairros da periferia da cidade de Parnamirim / RN. 

 

4.2-  Objetivos específicos: 

 Comparar os resultados obtidos após a intervenção no grupo experimental com 

o grupo controle (que não recebeu a intervenção), no que concerne à higiene oral, através do 

índice de placa visível e do índice de sangramento gengival; 

 Comparar os resultados obtidos após a intervenção no grupo experimental com 

o grupo controle (que não recebeu a intervenção), no que concerne ao nível de informação dos 

escolares em Saúde Bucal; 

 Avaliar se: 

 Idade; 

 Gênero; 

 Condições iniciais da higiene oral; 

 CPO-S/ceo-s; 

 Condições iniciais do nível de informação 

interferem nos resultados do nível de higiene e de informação, após a intervenção. 
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5.1-  Tipo de estudo 

 O presente trabalho de pesquisa tratou-se de um estudo de intervenção 

controlado e aleatório. 

5.2-  Localização  

 Foram selecionadas duas escolas municipais da cidade de Parnamirim/RN, 

Escola Municipal Manoel Machado e Escola Municipal Adm. Josafá Sisino Machado, 

localizadas em dois bairros vizinhos periféricos, que compunham o trecho de Emaús, bairro 

que faz divisa com a cidade do Natal/RN, atualmente dissociados em bairros distintos, devido 

ao aumento do crescimento populacional.  

 A média de renda mensal dos bairros envolvidos na pesquisa é de dois salários 

mínimos. O universo escolar público está representado pelas duas escolas desse estudo. A 

saúde local está representada por uma única unidade de saúde composta por uma equipe de 

PSF, cuja área de abrangência é delimitada pelos dois bairros em questão. 

5.3-  Amostra 

 A amostra total foi composta de 247 crianças que estão cursando os 4ºs e 5ºs anos do 

ensino fundamental, e que se encontram na faixa etária entre 7-15 anos. 

 A pesquisa em questão foi constituída por dois grupos: grupo controle e grupo 

experimental. O grupo experimental estava representado por 132 crianças que participaram de 

um programa-educativo, com conteúdos sobre Saúde Bucal, ministrados por um cirurgião-

dentista, de freqüência quinzenal, durante um período de quatro meses, dentro de sala de aula. 

O grupo controle foi composto por 115 crianças que não participaram do programa.  

Para seleção do grupo controle e grupo experimental foi realizado um sorteio entre as 

séries das escolas, representadas por duas turmas dos 4os anos e duas turmas dos 5os anos em 

cada uma (8 turmas).  Após a coleta inicial dos exames clínicos e da aplicação dos 

questionários, foi sorteada uma turma de cada série por escola para constituir os grupos em 

estudo.  
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Figura 01 – Sorteio das turmas que iriam constituir o grupo controle e o experimental. Parnamirim. 

2006 

 

5.4- Instrumentos de coleta 

Todos os indivíduos da amostra foram submetidos a um exame clínico, em que foi 

feito um levantamento da situação de Saúde Bucal dos escolares em questão, assim como a 

um pré-teste com perguntas referentes à Saúde Bucal, para uma prévia avaliação dos níveis de 

informação dos escolares sobre o assunto. 

O exame clínico foi constituído pela verificação do índice de placa visível e pelo 

índice de sangramento gengival para se fazer uma avaliação inicial do nível de higiene oral; e 

também pela verificação do índice CPO-S/ceo-s, para se avaliar a prevalência de cárie 

dentária e através deste, observar a homogeneidade da amostra. 
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Figura 02 – Exame clínico realizado previamente à intervenção educativa. Parnamirim, 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Questionário aplicado antes da intervenção educativa. Parnamirim, 2006 

5.41-  Exame clínico 

 O exame clínico foi efetuado em salas escolares arejadas, bem iluminadas, em 

ambiente ensolarado, no período pré-lanche, através do uso de espelho bucal e sonda 

periodontal da OMS esterilizados. Os exames foram realizados por dois examinadores 

experientes e previamente treinados.  

 Índice de Placa Visível (IPV) 

 Índice derivado do Índice de Placa de SILNESS & LÖE 67, que permite 

verificar de uma forma simplificada a capacidade de controle de biofilme pelo próprio 
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indivíduo, visto que só considera a presença ou não de biofilme visível à secagem. 

Através do uso de uma sonda periodontal, pôde-se verificar a presença ou ausência de 

placa visível em cada superfície dentária e, então, calcular o número de superfície com placa 

em relação a todos os dentes presentes na cavidade oral, obtendo-se um resultado expresso em 

percentual.1 O Índice de Placa Visível foi verificado no início e no final da intervenção e 

notificado na ficha clínica do indivíduo examinado. (Anexo 08) 

 Índice de Sangramento Gengival (ISG)  

Através do Índice de Sangramento Gengival 1, verificou-se o nível de inflamação da 

gengiva causado pela presença do biofilme antigo localizado. Este exame foi executado 

através da passagem de uma sonda periodontal ao longo da gengiva marginal. Caso tenha 

ocorrido sangramento dentro de 10 a 15 segundos, foi atribuída uma unidade positiva. O 

número de unidades positivas foi dividido pelo número de margens gengivais examinadas e o 

resultado, multiplicado por 100, para expressar o índice em porcentagem. Este índice é um 

bom indicador da higiene oral do indivíduo pelo fato do sangramento ser sinal clínico de 

inflamação gengival, que, por sua vez, está associado com o acúmulo de biofilme dentário. 

 Índice CPO-S / ceo-s   

 A prevalência de cárie foi avaliada por meio da aplicação dos índices CPO-S e 

ceo-s, com a intenção de se verificar a homogeneidade da amostra e, por isso, só foi realizado 

antes da intervenção.  

 Os Índices CPO-S e ceo-s correspondem ao número de superfícies dentárias 

cariadas, perdidas e obturadas. A ficha clínica (Anexo 08) conteve códigos numéricos para 

dentes permanentes (CPO-S) e alfabéticos para dentição decídua (ceo-s), na qual nos pré-

molares e molares foram contempladas as cinco superfícies (oclusal, mesial, vestibular, 

lingual e distal) e nos incisivos e caninos apenas quatro (mesial, vestibular, lingual e distal).  

Em caso de dúvida quanto ao diagnóstico, foi aplicada sempre a melhor condição.78 (Anexo 

07). 

5.42-  Questionário  

Foram aplicados questionários com perguntas fechadas, constando de 20 questões, 

cada uma com 5 alternativas, sendo a última alternativa (letra E) a opção “NÃO SEI”, com o 

objetivo de avaliar o nível de informação dos escolares sobre assuntos relacionados à Saúde 

Bucal, antes e após a intervenção. (Anexos 09 e 10) 
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 Previamente, foi aplicado um questionário piloto, com uma amostra de 56 

escolares. A finalidade foi testar o instrumento, através da avaliação do entendimento dos 

escolares em relação às perguntas, o que permitiu, a partir das dúvidas, elaborar um 

questionário definitivo, mais completo e específico, que conseguisse alcançar os objetivos da 

pesquisa, que era avaliar o entendimento bastante ampliado dos alunos em relação aos 

assuntos abordados dentro de sala de aula, o que não retrata apenas aulas de higiene oral.  

 

 

 

 

 

 

                                      

               Figura 04 – Realização de questionário piloto. Parnamirim, 2006. 

 

5.5-  Elenco de variáveis. 

5.51 – Categorização das variáveis  

As variáveis quantitativas foram categorizadas a partir da mediana. A variável IPV foi 

categorizada inicialmente em alto e baixo, sendo considerado baixo até 30,21% e alto para 

valores maiores que 30,21%. As categorias para variável ISG foram: baixo – menor ou igual a 

5,21% e alto - maior que 5,21%. A variável CPO-s e ceo-s também foram categorizadas em 

alto – valores maiores que 1 e baixo – valores de 0 a 1. A faixa etária foi dividida em duas 

categorias representadas pelas idades de 7 a 9 anos e de 10 a 15 anos.  

Quanto aos questionários, o índice de acertos foi categorizado em adequado – para 

acertos maiores ou iguais a 50% e inadequados - para acertos inferiores a 50%. O quadro 01 

detalha o elenco de variáveis envolvidas no estudo e suas respectivas categorizações. 
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Quadro 01.  Variáveis dependentes e independentes analisadas no estudo. 

VARIAVEIS DEPENDENTES 
Nome da variável Definição Categorias 

Índice de Placa Visível Final 

Percentual de superfícies dentárias 
com presença de biofilme no momento do 
exame, indicativo de acúmulo de biofilme 
jovem por má higienização, após a 
instituição das atividades educativas para o 
grupo experimental 

Alto  
Baixo 

Índice de Sangramento Gengival 
Final 

Percentual de sangramento 
gengival indicativo de inflamação gengival 
decorrente de biofilme envelhecido 
acumulado por má higienização, após a 
instituição das atividades educativas para o 
grupo experimental 

Alto  
Baixo 

Índice de Acertos Finais 

Percentual de questões corretas no 
questionário, após a instituição das 
atividades educativas para o grupo 
experimental 

Adequado 
Inadequado 

VARIAVEIS INDEPENDENTES 

CPO-S 
Número de superfícies cariadas, 

perdidas e obturadas em dentes 
permanentes 

Alto 

Baixo 

ceo-s Número de superfícies cariadas, 
perdidas e obturadas em dentes decíduos 

Alto 

Baixo 

Índice de Sangramento Gengival 
Inicial 

Percentual de sangramento 
gengival indicativo de inflamação gengival 
decorrente de biofilme envelhecido 
acumulado por má higienização, antes da 
instituição das atividades educativas para o 
grupo experimental 

Alto 
Baixo 

Índice de Placa Visível Inicial 

Percentual de superfícies dentárias 
com presença de biofilme no momento do 
exame, indicativo de acúmulo de biofilme 
jovem por má higienização, antes da 
instituição das atividades educativas para o 
grupo experimental. 

Alto 
Baixo 

Índice de Acertos Iniciais 

Percentual de questões corretas no 
questionário, antes da instituição das 
atividades educativas para o grupo 
experimental 

Adequado 
Inadequado 

Idade Número de anos desde o 
nascimento 

7 a 9 
10 a 15 

Grupo Classificação do indivíduo segundo 
sua participação nas atividades educativas 

Controle 
Experimental 

Gênero Classificação do indivíiduo 
segundo o sexo 

Masculino 
Feminino 
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5.6- Intervenção 

Após a coleta dos dados iniciais, deu-se início às atividades educativas dentro de sala 

de aula, no grupo experimental. Essas aulas foram ministradas por um cirurgião-dentista, com 

freqüência quinzenal, durante o período de quatro meses. O profissional utilizou métodos 

participativos através de aulas expositivas, com a utilização de quadro-negro e giz, desenhos 

ilustrativos e educativos, manequins odontológicos, dinâmicas e jogos envolvendo disputas 

entre os alunos. A abordagem a novos assuntos foi baseada nas experiências dos alunos no 

que se refere aos acontecimentos, até então inexplicáveis, que ocorrem na cavidade oral, 

fazendo-se um gancho com o assunto que deveria ser enfatizado na aula. Trata-se de métodos 

sem sofisticação nem informatização, que facilmente poderiam ser utilizados por um 

professor da rede pública, já que é de grande acessibilidade. 

Os assuntos abordados durante as aulas foram: anatomia externa e interna dos dentes, 

nomes, funções e importância dos dentes, dentições humanas, biofilme dentário, cárie 

dentária, dieta, flúor, doença periodontal, técnicas de escovação e uso do fio dental, 

consultório e tratamento odontológicos, câncer de boca, traumatismos dentários e urgências 

odontológicas, odontologia para bebês e gestantes, o uso de chupetas ou sucção de polegar e 

má-oclusões, e outras informações complementares como aftas e candidíase oral.23 Esses 

assuntos foram contemplados em oito aulas, em período de uma hora cada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 05 – Realização das atividades educativas, aula sobre atendimento odontológico. 

Parnamirim/RN, 2006. 
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Figura 06 – Realização das atividades educativas, aula sobre a importância dos equipamentos 

de proteção. Parnamirim/RN, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Realização das atividades educativas, aula sobre remoção mecânica. 

Parnamirim/RN, 2006. 

 

5.61 – O método educativo 

 A partir de dados levantados em um estudo realizado por Pauleto (2004) 53 em 

que se observou a necessidade de se repensar as práticas educativas em Saúde Bucal, 

centradas em práticas de transmissão de conhecimentos, esta pesquisa visou romper com as 
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propostas tradicionais de ensino, incorporando em sua metodologia, uma didática mais 

humanizada, em que o educando deixa de ser o objeto para ser sujeito de sua própria história.  

É na relação que mantém entre si e com o mundo que os seres humanos, sem deixar de 

ser sujeitos, vão se completando e ajudando os outros a se completarem. A educação 

caracteriza-se, então, como um processo pelo qual as pessoas vão se completando durante 

toda suas vidas na busca de serem mais. 11 

O desafio é fazer o aluno reconhecer a situação, compreendê-la, imaginar formas 

alternativas de responder e selecionar a resposta mais adequada. A cada resposta, novas 

situações se apresentam e outros desafios vão se sucedendo. Estas respostas e suas 

conseqüências representam experiência adquirida e constituem o conhecimento das pessoas.11 

Na metodologia empregada neste estudo, procurou-se fazer com que os alunos 

realizassem este esforço de aprendizagem para construir o seu saber, estimulados por outros, 

mas de acordo com o que já sabem, porque o conhecimento é social.  

Baseadas nesses princípios, as aulas foram, em geral, iniciadas com perguntas e 

gravuras que atuaram como códigos para apresentação da situação existencial. Desta maneira, 

o educador e os alunos puderam refletir juntos, de modo crítico, sobre o objeto que os 

mediatiza. O objetivo era provocar o surgimento de novos temas geradores, que significa 

procurar o pensamento do aluno sobre a realidade e a sua ação sobre esta realidade. Assim, a 

medida em que os alunos tornam uma atitude ativa na exploração de suas temáticas, sua 

consciências críticas da realidade se aprofundam. 32 

A metodologia aplicada durante os encontros educativos foi descrita detalhadamente, 

de acordo com a ordem de assuntos contemplados por aulas, e encontra-se em anexo. 

(ANEXO 11) 
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Figura 08 – Realização das atividades educativas, esquema no quadro-negro. Parnamirim/RN, 2006 

 

5.7 - Avaliação final e análise estatística 

Ao término das atividades educativas, os escolares da amostra total foram submetidos 

ao mesmo exame clínico, com exceção do índice CPO-S/ceo-s, assim como, ao mesmo 

questionário, para se fazer uma avaliação comparativa do efeito da intervenção em níveis de 

higiene oral e de informação em Saúde Bucal. Tanto os exames finais como a aplicação dos 

questionários foram realizados de forma mascarada, pois os examinadores não tinham 

informações sobre a que grupo as crianças em questão pertenciam. Foi feita também, a partir 

dos dados, a verificação da relação entre a higiene oral e o nível de informação em Saúde 

Bucal.                                                           

Os dados obtidos através dos exames clínicos foram submetidos a tratamento 

estatístico, assim como as respostas dos escolares obtidas através dos questionários. As 

variáveis foram apresentadas de maneira descritiva por meio de proporções (números 

absolutos e percentuais) e medidas de tendência central (média e desvio padrão). 

Para a análise da homogeneidade da amostra, foram comparados todas as variáveis 

independentes (sexo, idade, Índice de placa visível, Índice de sangramento gengival, Índice 

CPO-S, ceo-s, Índice de acertos) e os dois grupos em estudo. Nesta análise foi utilizado o 

teste de associação do qui quadrado (X²) para as variáveis independentes qualitativas e o 

Mann-Whitney  para as quantitativas.  

O Índice de Placa e de Sangramento Gengival antes e após a intervenção segundo o 
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grupo, foram comparados utilizando o teste de Wilcoxon, sendo grupo fator independente e o 

tempo (antes/após) medida repetida. A homogeneidade das variâncias foi avaliada pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov.  

Para a determinação da associação entre as variáveis independentes e o desfecho final 

(ISG, IPV, Nº de acertos), foi realizado o teste de associação qui-quadrado com correção de 

Yates a um nível de confiança de 95%, utilizando-se para esta análise o software SPSS 10.0. 

 

5.8- Considerações éticas 

Foi realizada autorização prévia dos diretores das escolas em que foram aplicadas as 

aulas, assim como, da escola em que foi executado o teste do questionário piloto (Anexos 

03,04 e 05). Também se realizou a consulta aos pais ou responsáveis dos escolares, no sentido 

de se obter autorização para participação destes na pesquisa, sendo fornecidos todos os 

esclarecimentos necessários a respeito do estudo, tanto para os alunos das escolas em que o 

estudo foi realizado como para a escola em que foi testado o questionário piloto, através do 

termo de livre esclarecimento. (Anexos 01 e 02) As crianças do grupo controle tiveram a 

garantia do pesquisador em instituir a intervenção (aplicação de atividades educativas), após a 

coleta dos dados. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN para 

devida análise recebendo parecer favorável à sua execução sob o Protocolo 057/2006, 

apresentando-se de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. (Anexo 

06) 
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6.1- Perdas 

       Na tabela 01, é possível verificar os dados em relação às perdas da amostra, 

números totais e números finais de acordo com cada grupo. Das 247 crianças que 

participaram da amostra inicial, 52 (21,1%) foram transferidas para escolas de outros bairros 

ou desistiram dos estudos por este ano, o que totalizou em uma amostra final de 195 

indivíduos. 

É possível perceber que o nível descritivo de p=0,68 não foi significativo, o que 

permite dizer que a quantidade de perdas foi igual entre os grupos. 

Tabela 01. Distribuição do número de perdas segundo os grupos. Parnamirim/RN, 2006. 

GRUPOS INÍCIO 
 
n           % 

PERDAS 
 
n              % 

FINAL 
 
n          % 

p* 

Controle 115        46,6 22          8,9 93        80,86 
Experimental 132        53,4 30          12,1 102      77,27 

 
    0,68 

TOTAL 247      100 52          21,1 195  
                                       * Nível descritivo do Qui-quadrado 

6.2- Caracterização da amostra e comparação entre os grupos 

Como podem ser constatadas na tabela 02, as características demográficas e clínicas 

foram igualmente distribuídas entre os grupos, demonstrando que existiu homogeneidade da 

amostra estudada. 

Tabela 02. Características demográficas e clínicas dos grupos de estudo. Parnamirim/RN, 2006. 
 

  VARIÁVEL CATEGORIA           GRUPOS 
Controle      Experimental                  

    p 

Gênero 
  

Masculino 
Feminino 

61 (53,0%)        69 (52,3%) 
54 (47,0%)        63 (47,7%) 0,99* 

Faixa etária (média± dp)  10,16±1,54         9,8±1,69 0,08** 

IPVI   34,58±20,28     29,74±18,56 0,17** 
ISGI  8,42±11,88        9,23±13,02 0,62** 
CPO-s  4,03±5,88          3,11±4,85 0,20** 
ceo-s  2,84±4,84          2,88±3,91 0,94** 
Acertos Iniciais  4,33±2,40          4,22±2,97 0,79** 

*Nível descritivo do teste de associação pelo qui-quadrado 
**teste Mann-Whitney  
         dp = desvio padrão 

 Embora não tenham ocorrido diferenças significativas nas características iniciais da 

amostra, foi verificado altos valores de desvios padrões das variáveis IPVI, ISGI, CPO-s e 

ceo-s, demonstrando que a distribuição não foi normal, o que é uma característica dessas 

variáveis.   
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6.3 - Variáveis independentes e Indicadores finais de higiene oral. 

 A tabela 03 apresenta uma comparação entre as variáveis independentes e o 

índice de placa final. Ao se comparar o índice de placa final do grupo controle com o grupo 

experimental, notou-se uma diferença estatisticamente significativa (p=0,014) entre os grupos. 

Com um maior percentual de redução para esse último.  

Os índices iniciais e finais de placa visível também apresentaram associação estatística 

altamente significativa (p<0,0001), ou seja, aqueles que tinham altos índices de placa no 

início do estudo tiveram uma chance 7,48 vezes maior de assim permanecerem.  

Ao contrário, não houve associação estatisticamente significativa em relação às 

variáveis CPO-S, ceo-s, índice de sangramento inicial, gênero e idade. 

Tabela 03. Distribuição do número (n) e porcentagem (%) de alunos, segundo as variáveis 
independentes e índice de placa final e sangramento gengival final. Parnamirim/RN, 2006 
 

 
Variável 

 
Categoria 

 
Placa visível final 

 
Baixo                Alto 

n        %         n       % 

 
p 
 

OR 

 
Sangramento final 

 
Baixo             Alto 

n      %       n        % 

p OR 

FX. 
ETARIA 

7 a 9 anos 
10 a 15 anos 

69     69,7 
69     71,9 

30     30,3 
27     28,1 

0,74 
 0,90 62      62,6 

42      43,8 
37      37,4 
54      56,3 0,008* 2,15 

GÊNERO 
Feminino 
Masculino 

66      69,5 
72      72,0 

29      30,5 
28      28,0 

0,70 
 0,88 55      57,9 

49      49,0 
40      42,1 
51      51,0 0,213 1,43 

ISG 
INICIAL 

Alto 
Baixo 

63     67,7 
72      75,0 

30      32,3 
24      25,0 

0,27 
 1,43 39      41,9 

62      64,6 
54      58,1 
34      35,4 0,002* 2,52 

IPV 
INICIAL 

Alto 
Baixo 

50     53,2 
85      89,5 

44      46,8 
10      10,5 <0,001* 7,48 41      43,6 

60      63,2 
53      56,4 
35      36,8 0,007* 2,22 

CPO - S Alto 
Baixo 

60     66,7 
75     75,8 

30     33,3 
24     24,2 0,17 1,56 40      44,4 

61      61,6 
50      55,6 
38      38,4 0,018* 2,00 

ceo-s Alto 
Baixo 

65     69,9 
70     72,9 

28      30,1 
26      27,1 0,65 1,16 50      53,8 

51      53,1 
43      46,2 
45      46,9 0,93 0,97 

GRUPO Controle 
Experimental 

58      62,4 
80      78,4 

35      37,6 
22      21,6 0,014* 0,45 41      44,1 

63      61,8 
52      55,9 
39      38,2 0,013* 0,48 

 

    * diferença estatisticamente significante 

 

Acompanhando ainda a tabela 03 e comparando os índices de sangramento gengival 

final do grupo controle com o experimental, pode-se observar que houve uma diminuição 

significativa do índice de sangramento no grupo experimental (p=0,013).  

Nota-se que existiu associação entre o índice de placa inicial e o índice de 

sangramento gengival final (p=0,007), indicando que indivíduos que tiveram índices elevados 

de placa visível inicial, apresentaram 2,22 vezes mais chances de terem altos índices de 

sangramento gengival, ao final do experimento. Também foi verificada associação 
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significativa entre os índices de sangramento gengival inicial e final (p= 0,002), elevando esse 

risco para 2,52 vezes para os indivíduos que tinham índices de sangramento gengival elevado 

no início do estudo. 

A faixa etária apresentou-se como um fator influenciador no índice de sangramento 

gengival (p= 0,008), pressupondo que indivíduos com idade entre 7 a 9 anos tiveram uma 

menor probabilidade de ter um índice de sangramento gengival final elevado do que 

indivíduos com idade entre 10 a 15 anos.  

Da mesma forma, a variável CPO-s destacou-se como um fator determinante do índice 

de sangramento gengival final (p= 0,018), indicando que indivíduos que possuíam um CPO-s 

elevado apresentaram um alto índice de sangramento gengival final. 

Para a variável índice de sangramento gengival final, não houve associação estatística 

significativa em relação às variáveis intervenientes ceo-s e sexo. 

 

6.4 – Comparação entre grupos segundo o Índice de Acertos 

Na tabela 04, pode-se notar que houve diferença estatística altamente significativa 

(p<0,0001) entre os índices de acertos após a intervenção educativa, favorecendo o aumento 

do número de acertos dos indivíduos do grupo experimental, quando comparado ao grupo 

controle. 

Percebe-se também que a faixa etária comportou-se como uma variável determinante 

para o índice de acertos final (p=0,014), indicando que indivíduos com idade entre 10-15 anos 

apresentaram menor probabilidades de obterem índices adequados de acertos ao término do 

experimento. 

Não houve associação significativa entre as variáveis índice de placa final, índice de 

sangramento final e gênero com o índice de acertos final. 
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Tabela 04. Distribuição do número (n) e porcentagem (%) de alunos, segundo as variáveis 
independentes e índice de acertos. Parnamirim/RN, 2006 
 

Índice de Acertos Finais 
Variável Categoria Inadequado 

N       % 
Adequado 
N        % 

p OR IC 

FX. ETÁRIA 7 a 9 anos 
10 a 15 anos 

79         79,0 
81         90,0 

21         21,0 
9           10,0 0,038* 0,42 0,18-0,97 

GÊNERO Feminino 
Masculino 

74         71,1 
86         78,2 

17          18,7 
13          13,1 0,295 0,66 0,30-1,44 

IPV FINAL Baixo 
Alto 

105        82,7 
47          88,7 

22         17,3 
6          11,3 0,311 0,61 0,23-1,60 

ISG FINAL Baixo 
Alto 

80         84,2 
72         84,7 

15         15,8 
13         15,3 0,927 0,96 0,43-2,16 

GRUPO Controle 
Experimental 

86        98,9 
74         71,8 

1         1,1 
29       28,2 <0,001* 33,7  

                            * diferença estatisticamente significante 

 

Na figura 09, observa-se ainda que a média do índice de acertos dos dois grupos 

aumentaram de forma significativa quando comparada à sua média inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 09. Médias em percentual dos índices acertos, segundo o grupo, antes e após a intervenção 
educativa aos escolares. Parnamirim, 2006. 

  

As figuras 10 e 11 informam as médias do IPV e ISG por grupo no início e no final da 

intervenção. Foi verificada uma queda significativa do índice de placa, enquanto para o ISG, 

não houve nenhuma alteração para o grupo controle.  
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Figura 10. Médias em percentual dos índices de placa visível, segundo o grupo, antes e após a 
intervenção educativa aos escolares. Parnamirim, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Médias em percentual dos índices de sangramento gengival, segundo o grupo, antes e após 
a intervenção educativa aos escolares. Parnamirim, 2006. 

 

 

p < 0,0001* p < 0,0001* 
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          A Saúde Bucal é fundamental para o bem-estar e para a saúde geral, visto que 

possibilita ao indivíduo se comunicar de forma efetiva, comer e desfrutar uma variedade de 

alimentos, o que aumenta sua qualidade de vida, sua auto-estima e a confiança em si 

próprio.75 

Contudo, uma pobre Saúde Bucal é capaz de provocar dor, desconforto, noites sem 

dormir, limitações ao comer guiando para uma nutrição deficiente, e, além disso, o 

afastamento temporário das atividades de trabalho e escolar. Mais de 50 milhões de horários 

escolares são perdidos anualmente devido a problemas de Saúde Bucal que afetam o 

desempenham na escola, causando desconforto e dificuldades no aprendizado. 39  

Muitos são os fatores que também interferem na qualidade de vida dos indivíduos e na 

promoção de Saúde Bucal. Sabe-se que as principais doenças bucais são mais prevalentes nos 

países em fase de desenvolvimento, pois estão associadas à pobreza, desigualdades sociais e 

instabilidade política. O que se observa muitas vezes é que inúmeras escolas estão localizadas 

em áreas poluentes, sem saneamento básico, sem acesso à escova dental, dentifrícios e 

materiais para uma educação em Saúde Bucal apropriada, sem docentes preparados ou 

devidamente qualificados, sem merenda escolar adequada para uma boa nutrição e Saúde 

Bucal. 39   

Diante disso, a OMS 75 considera evidente a necessidade de promoção de Saúde Bucal 

nas escolas integrada à promoção de saúde geral, levando-se sempre em consideração esses 

fatores capazes de interferir na qualidade de vida dos indivíduos. E que, assim, é possível 

proporcionar às crianças a capacidade delas tomarem decisões mais saudáveis e melhor estilo 

de vida, embora não se deva esquecer que o meio deve estar favorável para que isso ocorra de 

forma eficaz. Sendo assim, a escola funciona como um ambiente importante, pois os alunos 

podem ser estimulados do começo até o fim dos anos escolares; além do fato de que um 

comportamento saudável desenvolvido em uma idade jovem, cria um hábito bem mais 

consistente. 

Após tais considerações, pode-se afirmar que as práticas de educação em saúde devem 

ser realizadas após o diagnóstico da população-alvo. Desta forma, é importante analisar as 

necessidades de saúde e bem estar do grupo, dentro do contexto bio-psico-social, não 

esquecendo os aspectos familiares e culturais em que estão inseridas. Devido às variantes 

sociais, étnicas e culturais existentes em nosso país, é difícil estabelecer um padrão de 

comportamento ideal. Este contexto permeia e influencia as questões de saúde e os estilos de 
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vida da comunidade onde as crianças vivem, tornando-as o retrato fiel de sua realidade social 

e o reflexo das contradições do sistema político e econômico pelo qual passa o país. 6 

Nessa perspectiva, a educação em saúde é o campo de prática, conhecimento e atuação 

do setor da saúde que se preocupa em criar vínculos entre as ações de saúde, o pensar e o 

fazer cotidiano da população, levando em consideração o senso comum da população. 6 Por 

isso, deve ser pensada como um processo capaz de desenvolver nas pessoas a consciência 

crítica das causas reais de seus problemas e atuando no sentido de transformar atitudes e 

comportamentos, formando hábitos na população em benefícios de sua própria saúde. 12 

A escola, por ser um ambiente fechado que concentra um número considerado de 

indivíduos com faixas etárias equivalentes; que freqüentam o local com uma certa 

regularidade e estão em busca de aprendizagem, torna-se um espaço propício para o 

desenvolvimento de programas com foco na educação em Saúde Bucal, mesmo porque a 

época escolar se constitui uma fase adequada para se iniciar medidas educativas pois a criança 

está iniciando o desenvolvimento de sua coordenação motora, passando a imitar os gestos do 

adulto e aceitando com mais facilidade tarefas repetidas. 4,8,16,73 

De maneira geral, os resultados apresentados nesta pesquisa revelaram que o grupo de 

alunos que participaram de atividades educativas dinâmicas por um período de 4 meses em 

sala de aula, apresentou um menor índice de placa visível e de sangramento gengival quando 

comparado com o grupo controle, observando, assim, uma melhora significativa na higiene 

oral. As atividades educativas, portanto, comportaram-se como um fator de proteção ao 

acúmulo de biofilme dentário e ao desenvolvimento de alterações gengivais. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Toassi e Petry (2002) 70, em 

um estudo de motivação no controle do biofilme dentário e do sangramento gengival, no qual 

houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo controle e experimental em 

relação ao sangramento gengival e ao índice de placa visível, favorecendo o grupo 

experimental que foi submetido a um programa educativo.  

Num estudo que procurou avaliar a influência da educação e orientação em Saúde 

Bucal sobre o índice de higiene oral em pré-escolares, Delfes (2004)27 também encontrou 

resultados positivos para o grupo experimental.  

Usando uma metodologia um pouco diferente, sem a utilização de grupo controle, 

alguns estudos com métodos educativos distintos avaliaram os índices de placa antes e após a 
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intervenção, obtendo resultados estatisticamente significativos na diminuição do biofilme 

dentário, o que corrobora os resultados apresentados neste estudo. 2,15,21,,41,50,54,68,71 

Foi verificado ainda que crianças com menor quantidade de biofilme dentário, no 

início do estudo, tiveram tanto uma chance maior de assim permanecerem como de obterem 

índices baixos de sangramento gengival, após o período experimental. Dados revelaram 

também que crianças com pouco sangramento gengival, no exame inicial, tenderam a 

manterem-se com as mesmas características, ao término do estudo. Tais achados já eram 

esperados na medida em que há uma estreita relação entre biofilme dentário e gengivite. Esta 

associação (p<0,01) foi claramente verificada por Coutinho e Tostes Amaral (1997) 25 em um 

estudo sobre a prevalência de gengivite em crianças. 

Possivelmente, estes fatos tenham ocorrido devido estes indivíduos apresentarem 

hábitos de higiene bucal satisfatórios já incorporados, que, independente da intervenção 

educativa, não foram alterados para uma higienização inadequada, o que favoreceu o não 

desenvolvimento dos primórdios da doença periodontal. 

Outra variável que obteve destaque na análise estatística para o índice de sangramento 

final foi a faixa etária. Indivíduos com idade entre 7 a 9 anos apresentaram gengiva mais 

saudável, o que está de acordo com os resultados apresentados pelo relatório do sbbrasil 2000 

(2003) 17, onde apenas aproximadamente 7% das crianças de 5 anos apresentaram alterações 

gengivais, enquanto as crianças de 12 anos de idade, em torno de 50%. Já em adolescentes de 

idade entre 15 a 19 anos, a porcentagem conseguiu atingir valores superiores a 63%.  

A relação entre idade e gengivite também foi verificada no estudo de Coutinho e 

Tostes Amaral (1997) 25, em que se utilizou o Índice de sangramento gengival em 120 

crianças com idade entre 4-12 anos. Os resultados revelaram que a maior prevalência se 

encontrou na faixa etária de 11 a 12 anos. 

A variável CPO-S também apresentou uma associação significativa com o Índice de 

sangramento gengival final, mostrando que indivíduos com menos cáries apresentaram 

menores chances de desenvolver uma gengivite, já que o fator etiológico para as duas 

enfermidades é o mesmo. Este fato, provavelmente, tenha ocorrido devido os indivíduos em 

questão terem dentes saudáveis, o que não gera desconforto, propiciando uma higienização 

satisfatória e sem sintomatologia dolorosa da região, o que poderia evitar o amadurecimento 

do biofilme dentário, e conseqüentemente a iniciação de uma gengivite.  
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Quanto à análise isolada do grupo experimental, avaliando sua evolução antes e após o 

programa educativo, observou-se que os resultados foram significativos em relação à higiene 

oral, favorecendo tanto a minimização de biofilme dentário, como de sangramento gengival. 

A redução do índice de placa ocorreu em 34,53%, um pouco mais além dos valores 

encontrados nas principais revisões sistemáticas 38,74 que demonstraram que, em geral, 

atividades educativas melhoram o índice de placa em valores abaixo de 30%, sendo este 

considerado ainda de efeito curto. 

Uma das principais limitações deste estudo está em não se poder avaliar qual a 

dimensão desse efeito quanto à temporalidade. Não foi possível se verificar por quanto tempo 

esta melhora na higiene oral foi capaz de se manter. O que se acredita é que, após a suspensão 

das atividades educativas, o nível de higiene oral vai tender a diminuir, embora não tenha sido 

possível mencionar, nem quantificar, nem comparar em relação ao controle para se verificar 

qual a significância desse efeito em longo prazo.  

Uma noção desse efeito pôde ser percebida em um estudo realizado por Antonio 

(2004)7, que verificou o efeito longitudinal de um Programa de Promoção de Saúde Bucal 

desenvolvido para escolares, 24 meses após a suspensão das atividades educativas. Foram 

comparados dados referentes ao índice de placa e sangramento gengival antes do início do 

programa, logo após a fase educativa - que teve duração de seis meses - e 12 meses após a 

suspensão da referida fase. Além disto, compararam-se estes dados com um controle, 

constituído por crianças da mesma idade matriculadas em outra escola. Quanto aos efeitos 

longitudinais, foi observado que a média de biofilme dentário aumentou gradativamente 

(p<0,05) após a interrupção do componente educativo e, ao final de 30 meses ultrapassou a 

média verificada no início do programa, mas foi semelhante àquela observada 12 meses após 

a suspensão de tal componente (p>0.05). A média do sangramento gengival apresentou um 

incremento até 12 meses da interrupção da fase educativa (p>0.05). Contudo a média 

verificada aos 24 meses após a suspensão desta mesma fase foi a menor apresentada ao longo 

dos 30 meses do programa. Quanto à comparação com o grupo controle, observou-se que a 

média de biofilme e sangramento gengival deste último foi maior do que aquela apresentada 

pelo grupo principal (p<0,05). Foi então concluído que a duração do programa influenciou 

favoravelmente o estudo independente da interrupção do componente educativo, tendo havido 

uma melhora ao final da avaliação dos 24 meses, em relação ao índice de sangramento 

gengival.  
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Um outro dado interessante nesse estudo foi que o grupo controle, mesmo sem 

participar diretamente da intervenção educativa, apresentou uma diminuição do índice de 

placa. O aumento do número de faces livres de biofilme dentário pode ter ocorrido em 

decorrência do efeito Hawthorne 29. A simples presença do dentista no meio escolar e a 

possibilidade de uma maior atenção odontológica sobre o conjunto dos alunos, 

provavelmente, exerceu alguma influência de maneira a motivá-los à busca de melhor auto-

cuidado.  

Tal fato também foi verificado por Toassi e Petry (2002) 70 em que 45,9% dos 

indivíduos do grupo controle obtiveram uma diminuição dos valores de placa visível entre os 

exames inicial e final, 37,7% mantiveram o mesmo índice e 16,4% aumentaram. 

Apesar disso, não foi possível observar alterações significativas no índice de 

sangramento gengival para este grupo. Isso permite inferir que, mesmo diminuindo a 

quantidade de biofilme dentário, tal efeito não foi capaz de produzir melhoras quanto ao 

quadro gengival, que possivelmente, por se tratar de uma inflamação causada pelo 

amadurecimento deste biofilme, necessite de um estímulo mais eficiente que promova sua 

remoção freqüente.  

Quanto aos resultados obtidos nos questionários, verificou-se um maior índice de 

acertos para os indivíduos do grupo experimental após a intervenção educativa, permitindo 

concluir que alunos que participaram das atividades obtiveram maiores chances de 

aumentarem seu nível de informação quanto a assuntos sobre Saúde Bucal.  

Resultados semelhantes foram observados em um estudo realizado por Biesbrock et.al. 

(2003)15, que comparou o conhecimento em Saúde Bucal de crianças nos Estados Unidos 

(EUA) antes e após um programa educativo com duração de 5 meses e visitas mensais, no 

qual apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao aumento do 

nível de informação com respeito a hábitos saudáveis. Da mesma forma, Aquilante et.al. 

(2003)9, através de um estudo de intervenção educativa realizado com escolares da cidade de 

Bauru, São Paulo, encontraram um aumento do nível de conhecimento sobre Saúde Bucal 

(p<0,001).  

Os resultados revelados neste estudo sugeriram que atividades educativas realizadas 

através de métodos participativos com escolares foram capazes de produzir efeitos positivos 

na aquisição de novas informações sobre Saúde Bucal. Este resultado corrobora a metanálise 
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realizada por Kay e Locker (1996)38 que mostrou que a educação em Saúde Bucal tem efeito 

positivo e consistente nos níveis de conhecimento. 

Quanto à consistência deste efeito, apenas poderia se fazer esta avaliação mediante a 

suspensão de um programa realizado por um período de tempo maior, pois a educação se 

comporta como um processo permanente.  

Ao investigar o efeito de atividades educativas após a interrupção do programa, Farias 

et. al. (2006) 28 realizaram um estudo com 56 crianças em idade escolar, em um dos bairros 

deste estudo: 25 crianças participaram de atividades educativas participativas sobre Saúde 

Bucal com freqüência semanal durante três anos (grupo experimental) e 31 não receberam 

nenhuma orientação deste programa (grupo controle). Após cinco anos de suspensão das 

atividades educativas, o conhecimento dos alunos foi avaliado através de um questionário 

com 20 perguntas fechadas, concluindo que as crianças que participaram das atividades 

obtiveram índice de acertos altamente significativo (p=0,009) quando comparado aos demais, 

indicando que atividades educativas contextualizadas na rotina escolar de forma contínua e a 

longo prazo causam impacto positivo nos conhecimentos dos escolares, mesmo após cinco 

anos de interrupção das estratégias educativas, o que favoreceu a introjecção das informações 

nos seus universos simbólicos. 

Desta forma, apesar dos resultados deste estudo terem apresentado um aumento 

bastante considerável do índice de acertos do grupo experimental em relação ao grupo 

controle, 8 encontros em sala de aula, tornaram-se poucos para se poder avaliar a consistência 

deste nível de conhecimento, o que justifica o fato deste estudo ter procurado avaliar o nível 

de informação, considerando que este seja menos consistente que o primeiro. 

Contudo, não poder mensurar a consistência deste efeito foi uma das limitações desse 

estudo, embora se tenha observado que as intervenções educativas participativas foram 

capazes de aumentar significativamente o nível de informação dos alunos. Mesmo porque os 

escolares necessitam estar em permanente contato com a educação em Saúde Bucal para que 

se observe maiores efeitos. 

Este fato foi verificado por Goel (2005) 35 que, em seu estudo de intervenção 

educativa, aplicou um questionário antes e após a atividade, representada por um único 

momento educacional, obtendo um elevado nível de acertos pelos escolares depois da 

intervenção; e após um ano, ao aplicar o mesmo questionário, o nível de acertos foi parecido 

com os obtidos no primeiro exame. Isso implica na importância do reforço e 
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acompanhamento que deve existir quando se trata de educação em saúde, visto que atividades 

educativas pontuais apresentam efeito temporário sobre o nível de conhecimento.  

O fato do índice de acertos final ter sido maior na faixa etária de menor idade, 

possivelmente, deve-se a estratégia educativa. Havia uma grande discrepância nas idades 

dentro de sala de aula e, talvez, tenha-se motivado mais os alunos de menor idade, em 

decorrência da facilidade de alteração tanto de hábitos como de conceitos em idades mais 

precoces. Vários autores, estimulam a introdução de conteúdos acerca da Saúde Bucal, a 

partir dos 6 anos de idade, pois é uma fase em que o indivíduo encontra-se mais adaptável, 

susceptível à mudanças de saberes e à incorporação de novos hábitos. 4,8,73 

Embora se tenha observado que a média de acertos das crianças não participantes do 

programa tenha alcançado uma diferença estatisticamente significativa, pôde-se verificar que 

este aumento do número de acertos ocorreu de forma altamente tênue devido apenas 1 aluno 

deste grupo ter alcançado um índice de acertos adequado. Este fato não permite que se 

considere que tenha ocorrido uma melhora do nível de informações para o grupo controle. 

Provavelmente este aumento na média de acertos tenha ocorrido em função das trocas 

de informações entre os alunos dos grupos experimental e controle, favorecendo um aumento 

significativo do nível de informação deste último, mas não suficiente para elevar seu nível de 

inadequado para adequado. 

Um outro achado importante foi a ausência de qualquer associação entre os 

indicadores de higiene oral e índices de acertos, o que implica na afirmação de que, não 

necessariamente, quem sabe mais sobre Saúde Bucal, seja quem realize uma melhor higiene 

oral, o que corrobora o estudo de Tomita et. al. (2001) 71, que mediu, através do coeficiente de 

correlação de Spearman, a relação do conhecimento teórico e o índice de placa ao final do 

estudo, e não encontrou significância estatística. Segundo os autores, a influência do meio 

(família, amigos, professores, etc.) são os grandes responsáveis por grande parte da motivação 

do indivíduo na realização de qualquer atividade. 

A mesma análise foi realizada por Aquilante et.al. (2003) 9, que encontrou resultados 

semelhantes, ou seja, o conhecimento nem sempre se transforma em ação, para tal, é 

necessário que o indivíduo esteja motivado e tocado em seu aspecto afetivo, não bastando o 

cognitivo.9 Além disso, existe o componente psicomotor que deve ser estimulado 

precocemente e de maneira direta, como nas técnicas de escovação dental supervisionada, que 
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tem se mostrado mais eficaz na redução do biofilme dentário, principalmente quando 

associada às estratégias educativas. 50 

Algumas interferências externas importantes, que, muitas vezes não podem ser 

controladas, são capazes de provocar muito mais impactos nos hábitos de higiene oral que 

qualquer intervenção. A cultura, o meio em que vivem, o grau de instrução dos pais e a renda 

familiar, por exemplo, podem definir de maneira enraizada os hábitos de higiene oral de uma 

criança. 

A participação dos pais no processo educativo é de suma importância para que ocorra 

a compreensão dos conteúdos de forma eficaz, traduzindo-se em mudanças de atitudes no 

âmbito residencial. De acordo com Aquilante et.al. (2002)10, a orientação educacional dos 

pais/responsáveis das crianças auxilia no sucesso dos programas, como também na 

importância de manter sua própria Saúde Bucal, pois as atitudes dos pais/responsáveis têm 

influência nas doenças dentárias apresentadas pelas crianças. Em um estudo realizado por este 

mesmo autor e colaboradores, ficou claro que os resultados apresentados por perguntas sobre 

Saúde Bucal a pais e filhos, obtiverem níveis de educação odontológica muito semelhantes. O 

conhecimento e atitudes dos pais sobre a importância dos cuidados com a Saúde Bucal, assim 

como seus medos no tratamento odontológico, influenciam a Saúde Bucal de seus filhos 3. 

Nessa ação conjunta entre pais e filhos, também se torna evidente que alguns atores do 

ambiente escolar poderiam colaborar para o desenvolvimento de maior efeito da atividade 

educativa na Saúde Bucal do aluno. Segundo, Guimarães (2003) 37, por exemplo, a merenda 

na escola pública municipal deveria estar vinculada às demais atividades pedagógicas 

desenvolvidas na escola. Diante da importância temática relacionada ao alimento e da 

diversidade de abordagem que ele propicia é incompreensível que a escola não potencialize 

esse saber, tornando-o parte de um dos conhecimentos transversais a ser inserido no currículo 

da escola. Por isso mesmo, uma das ações educativas presentes no currículo escolar deveria 

ser uma investigação dos hábitos alimentares da própria comunidade, para que além de uma 

constatação, essa informação possa representar um estudo do estilo de vida da população 

local. Sendo assim, a atuação educativa será mais produtiva, pois deverá interferir na 

formação das opções alimentares desses indivíduos em função da melhoria de sua qualidade 

de vida.  As escolas podem educar as crianças sobre as formas delas apreciarem a 

alimentação, por meio dos alimentos disponíveis na merenda escolar ou na cantina escolar. 

Conscientização sobre alimentos poderia ser facilmente incluída como um importante aspecto 

acadêmico. 59 
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Percebe-se que a escola é potencialmente um local de construção de práticas 

saudáveis, entretanto convive no mesmo locus modelos reprodutivistas e conservadores e 

modelos mais críticos embora manifestados de forma tímida. Ainda foi observado que 

professores em geral não propiciam ao alunado a rotina da escovação, podendo, portanto, 

inferir que nessa atitude está implícito o seu próprio não-empoderamento e, 

conseqüentemente, a sua falta de capacidade em empoderar os seus alunos, no sentido de eles 

próprios serem atuantes diante de suas necessidades. 37  

Segundo Antunes et.al. (2006), 8  a ausência de conhecimento sobre a dieta por parte 

das crianças também está relacionada ao conhecimento de seus professores. Em seu estudo, 

realizado com crianças e educadores de uma escola pública do Município de Niterói, Rio de 

Janeiro, foi observado que 76% dos últimos relataram não possuir conhecimento necessário 

para orientar pais e crianças a respeito de uma correta higienização e alimentação, 

apresentando confusão de conceitos quanto, por exemplo, à colocação de pasta na escova e 

alimentos desfavoráveis aos dentes.  

A falta de conhecimento de professores a respeito da cárie dentária e da gengivite pode 

ser observada em um estudo realizado por Santos et.al.(1996) 65, em que 85,4% desconhecem 

como se dá o processo dessas enfermidades.  

Essa falta de informações destes profissionais pode estar associada à escassez de 

assuntos inerentes à Saúde Bucal durante sua formação acadêmica, tanto na curso de 

magistério como no curso superior de pedagogia. Um estudo realizado com concluintes do 

curso de pedagogia mostrou que 83% havia recebido informações voltadas para odontologia 

preventiva, porém apenas 4% obtiveram tal informação na graduação.34 O que corrobora os 

resultados encontrados por Medeiros et.al. (2004) 44, em que poucos professores do ensino 

fundamental, tanto da rede pública como privada, afirmaram ter recebido informações sobre 

Saúde Bucal ao cursar o magistério ou o curso de pedagogia.  

Dessa forma, Guimarães (2003) 37 considerou fundamental ser criado no espaço 

escolar um pólo de formação continuada dos profissionais da educação (diretor, professor, 

servente, merendeira, inspetor), assim como das famílias dos escolares e da comunidade do 

entorno para que se apropriem dos princípios teóricos da Promoção da Saúde, em geral, e, 

especificamente, das bases fundadoras da promoção da Saúde Bucal, tornando-os ao mesmo 

tempo agentes da sua própria saúde.  
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As condições socioeconômicas, indiscutivelmente, se comportam como fatores 

influenciadores, pois é conhecido que elas atuam como um fator de risco ou proteção para o 

desenvolvimento da cárie dentária. 17,31,36,46,61,62,72 Por isso, esse estudo se limitou em 

trabalhar com crianças de bairros próximos, com características semelhantes quanto aos 

aspectos sociais e econômicos, que também foram distribuídos igualmente através da 

aleatoriedade na escolha dos alunos que compuseram os grupos estudados. No entanto, 

estudos observaram que, frente a avaliação de intervenções educativas, a tendência a melhora 

de higiene bucal ocorre de forma semelhante em indivíduos de classes sociais distintas sem 

ocorrer o favorecimento de alguma categoria. Goel et.al. (2005) 35 verificou que alunos de 

escolas públicas apresentavam menor qualidade de Saúde Bucal do que os de escolas 

privadas. Porém, após a intervenção educacional houve uma tendência geral de melhora no 

conhecimento entre os dois grupos socioeconômicos, sem diferenças entre as classes. 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Tomita et.al. (2001) 71que avaliou o 

impacto de atividades educativas com adolescentes de diferentes classes, no qual concluiu que 

a metodologia empregada teve fundamental importância nas mudanças de hábitos de higiene 

oral, independente da inserção social do adolescente. 

Assim sendo, os resultados deste estudo apresentaram características limitadas, devido 

não ter controlado essas variáveis independentes que provavelmente tenham mascarado o real 

efeito das atividades educativas sobre a higiene oral e sobre o nível de informação dos 

escolares. Ainda mais, apenas os escolares foram investigados e trabalhados, não produzindo 

interferências diretas entre as pessoas que fazem parte do meio social em que estes estão 

inseridos, como pais, professores, diretores, merendeiras e outros. Como a educação em saúde 

apresenta efeito limitado quando trabalhada de forma pontual, descontextualizada e isolada do 

universo escolar, é muito provável que a qualidade do efeito nos indicadores de higiene oral e 

no nível de informação pudesse ter uma amplitude bem maior e consistente, se tivesse dado 

uma abrangência que contextualizasse todos os atores sociais do ambiente escolar.  

Ainda assim, o estudo apresentou relevância, pois foi possível observar que, enquanto 

ocorria a prática de educação em Saúde Bucal nas escolas, existiu efeitos positivos na higiene 

oral dos alunos e em seus níveis de informação. Esses efeitos positivos, não importa a 

dimensão, vão estar diretamente ou indiretamente, agindo na vida dos indivíduos, seja na 

escola, seja em casa ou na rua. Não há estudos que comprovem a influência das atividades 

educativas no universo externo do indivíduo, nem que a desconsidere. 30,75  
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Contudo, este estudo confirma que um trabalho conjunto entre a odontologia e a escola 

pode motivar alunos a se conhecerem melhor. Com esse conhecimento, o aluno torna-se capaz 

de cuidar com mais eficiência de si próprio; o que pôde ser observado com a redução dos 

índices de placa dentária e sangramento gengival. Os benefícios trazidos ao conhecimento, e 

consequentemente, à saúde, pode ser mais eficaz com a continuidade das atividades 

educativas, integradas à relação entre dentista, professor, pais e alunos. 

Dessa forma, é possível refletir sobre a necessidade de implementação de programas 

educativos em escolas. Pensar em uma intervenção educativa, que provoque efeitos de longa 

duração e grande eficácia, é pensar em transformações. A principal transformação está em 

modificar a estrutura educacional do país, que ainda não está preparada para atender às 

verdadeiras necessidades do aluno, não só na escola, mas em sua vida pessoal, sua casa, sua 

família, sua saúde. São necessárias também mudanças importantes nas políticas públicas de 

saúde. O Brasil precisa realmente retirar do papel toda filosofia de suas políticas e colocar em 

prática a saúde mais humanizada. 

Ao inserir conteúdos sobre Saúde Bucal na escola, ocorre uma integração da 

odontologia com a comunidade, o que foge da realidade do perfil da Odontologia moderna; 

uma Odontologia voltada para fragmentação do indivíduo em especialidades, visando à cura 

das diversas doenças orais. Para atuar em uma escola, o dentista deve apresentar um perfil 

mais generalista necessitando transferir-se de uma prática técnica individualista para uma 

prática social coletiva, mudando de uma Odontologia focada na cura da doença, para uma 

centrada na prevenção das enfermidades bucais. 

Mesmo com grandes avanços no ramo da Odontologia, a Odontologia Social e 

Coletiva ainda hoje necessita esperar por “dons” para ser praticada, quando deveria estar 

inserida em todas as práticas e especialidades odontológicas. Para tal, faz-se necessário que as 

grades curriculares universitárias se preocupem em preparar dentistas com um perfil mais 

preventivista e generalista. Só assim, estes profissionais, que são lançados no mercado de 

trabalho, poderão ter uma visão mais ampliada da Odontologia e, em vez de “tratar dentes”, 

aprenderão também a “cuidar de gente”. 

A educação em Saúde Bucal não é utopia, é apenas uma prática social que precisa 

estar articulada aos movimentos sociais, às políticas sociais e à organização social. Só 

entendendo assim, chegaremos a resultados muito mais eficientes e muito menos temporários. 
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8. CONCLUSÕES 
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1. Atividades educativas participativas foram capazes de melhorar tanto a higiene oral, 

representada pelos Índice de Placa Visível e Índice de Sangramento Gengival, como o 

nível de informação de escolares da rede pública de ensino; no entanto, não foi 

possível mensurar a dimensão deste efeito a longo prazo, visto que a educação em 

saúde se comporta como um processo gradativo e permanente, que apresenta uma 

relação direta com o tempo de contato com as informações; 

2. O grupo controle, representado por crianças que não participaram do programa 

educativo, diminuiu o seu índice de placa visível, provavelmente devido a 

interferência do efeito Hawthorne, provocado pela presença rotineira do cirurgião-

dentista no ambiente escolar. Ainda assim, não se observou alterações significativas e 

relevantes em relação aos índices de sangramento gengival e de acertos;  

3. Indivíduos com menos cáries, assim como os de faixa etária menor, possuíram 

menores chances de desenvolverem problemas gengivais, pois tanto a variável CPO-s 

como a idade apresentaram associação significativa com a gengivite; 

4. Crianças com menores índices de placa e sangramento gengival tenderam a manterem-

se com a situação estável ao longo do percurso do estudo, destacando a estreita relação 

entre biofilme dentário e gengivite; 

5. As únicas variáveis que não interferiram de forma significativa no nível de higiene 

oral foram o gênero e o ceo-s; 

6. Não houve associação entre os indicadores de higiene oral e o nível de informação dos 

escolares, significando que não necessariamente aquele indivíduo que mais conhece a 

respeito de Saúde Bucal, seja quem melhor vai pôr em prática este conhecimento; 

mesmo porque o indivíduo, para tal, além de estar motivado, deve estar inserido em 

um contexto social que facilite ou que conduza à prática de condutas adequadas 

quanto à higiene oral. 
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Anexo 01 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Departamento de Odontologia 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia Preventiva e Social 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Título do projeto: Avaliação do impacto de atividades educativas no nível de conhecimento em saúde 
bucal e no controle da higiene oral, em escolares da rede pública. 

Pesquisadores: Irlane Alves de Farias e Maria Ângela Fernandes Ferreira. 
 
Estamos realizando uma pesquisa para saber se um programa educativo em Saúde Bucal, que 

utiliza métodos de motivação direta e indireta, através de aulas sobre esse tema, dadas por um dentista 
na escola, é capaz de causar alguma mudança nos hábitos e costumes das crianças, melhorando a sua 
higiene e o seu conhecimento. Para participar do programa, será realizado um exame da higiene oral 
do seu filho e também um teste sobre o conhecimento dele em Saúde Bucal, antes e após o programa. 
Haverá um sorteio para definir as turmas de alunos que terão as aulas, com o compromisso do 
pesquisador de dar as mesmas aulas aos alunos que não forem sorteados, após o término do programa, 
para que seu filho não seja injustamente desfavorecido.  Durante o decorrer da pesquisa, você será 
informado sobre o andamento do estudo, e poderá entrar em contato a qualquer momento com os 
pesquisadores responsáveis para esclarecimentos a respeito da mesma. 

 Esta pesquisa oferece riscos mínimos que serão cuidadosamente minimizados, durante o 
exame, através do uso de materiais de estruturas arredondadas (espelhos e sondas), assim como 
materiais de procedimentos descartáveis (luvas e máscaras). Espera-se que esta pesquisa traga 
benefícios à população, devido permitir, a partir da realidade local, produzir atividades e políticas mais 
efetivas e uma mudança na educação, além da possibilidade de gerar conhecimentos para seu filho 
entender e prevenir problemas bucais que afetam tanto o bem-estar dele como das pessoas de seu 
convívio. 

Você não é obrigado(a) a permitir que seu filho participe desta pesquisa, caso não deseje, e ele 
poderá deixar de participar quando você quiser, sem nenhum prejuízo. Aceitando a participação no 
estudo, você poderá desistir a qualquer hora entrando em contato com a pesquisadora responsável 
Irlane Alves pelo telefone: 3643-4669. Os resultados finais da pesquisa poderão ser divulgados em 
revistas ou jornais desde que a identidade do participante seja totalmente preservada. A participação 
na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos adicionais, porém caso haja algum gasto ou despesa 
com a pesquisa, você poderá ser ressarcido, assim como indenizado, em caso de danos 
comprovadamente advindos da pesquisa. 

Caso você queira que seu filho participe desta pesquisa, assine seu nome e o dele abaixo. 

Nome Assinatura Data 
Menor  

  

Pais ou responsáveis legais  

  

Pesquisador Responsável  

                      
                                   Nome: ______________________________________________________ 
 

Qualquer pergunta, entre em contato com  Irlane Alves de Farias (84) 3643-4669, drairlane@hotmail.com,  na Rua  Rio Parnaíba, 
31, Parque Industrial, Parnamirim, RN. CEP- 59150-000. Ou  com Dra Maria Ângela Fernandes Ferreira (84)3215-4133 
 no Departamento de Odontologia da UFRN, angelaf@ufrnet.br , Av. Rui Barbosa, nº 1257, Apto 204,Bloco A, 
 Lagoa Nova, Natal, RN. CEP: 59056-300. Ou  com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN),(84)3215-3135,  
cepufrn@reitoria.ufrn.br, Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, Natal, RN. CEP-59078-970. 
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Anexo 02 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Departamento de Odontologia 
Programa de Pós-Graduação em Odontologia Preventiva e Social 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Título do projeto: Avaliação do impacto de atividades educativas no nível de conhecimento em saúde 
bucal e no controle da higiene oral, em escolares da rede pública. 

Pesquisadores: Irlane Alves de Farias e Maria Ângela Fernandes Ferreira. 
 

Estamos realizando uma pesquisa para saber se um programa educativo em Saúde Bucal, que 
utiliza métodos de motivação direta e indireta, através de aulas sobre esse tema, dadas por um dentista 
na escola, é capaz de causar alguma mudança nos hábitos e costumes das crianças, melhorando a sua 
higiene e o seu conhecimento. Para avaliar o nível de conhecimento em Saúde Bucal, faz-se necessário 
que os questionários utilizados sejam previamente testados, através de um grupo chamado piloto, com 
a intenção de melhorar a linguagem e o entendimento do mesmo. Para participar deste grupo, serão 
aplicados ao seu filho questionários com perguntas fechadas e perguntas abertas sobre assuntos 
referentes à Saúde Bucal. 

Este aprimoramento de questionários oferece riscos mínimos, que serão minimizados através 
da total preservação da identidade do participante, já que as respostas individuais não serão divulgadas. 
Espera-se que este estudo traga benefícios à população, pois vai colaborar com a avaliação de uma 
pesquisa que será realizada na rede pública de ensino; e que esta, a partir da realidade local, poderá 
produzir atividades e políticas mais efetivas e uma mudança na educação que afete tanto o bem-estar 
dos alunos como das pessoas de seu convívio. 

Estaremos constantemente informando sobre o andamento da pesquisa, e você poderá entrar 
em contato a qualquer momento com os pesquisadores responsáveis para esclarecimentos a respeito da 
mesma. Não é obrigatória a permissão para que seu filho participe deste estudo, caso não deseje, e ele 
poderá deixar de participar quando você quiser, sem nenhum prejuízo. Aceitando a participação, você 
poderá desistir a qualquer hora entrando em contato com a pesquisadora responsável Irlane Alves pelo 
telefone: 3643-4669. Os resultados finais da pesquisa poderão ser divulgados em revistas ou jornais. A 
participação neste estudo não implicará em custos ou prejuízos adicionais, porém caso haja algum 
gasto ou despesa com o estudo em questão, você poderá ser ressarcido, assim como indenizado, em 
caso de danos comprovadamente advindos do estudo. Caso você queira que seu filho participe deste 
estudo, assine seu nome e o dele abaixo. 
                     

Nome Assinatura Data 
Menor  

  

Pais ou responsáveis legais  

  

Pesquisador Responsável  

  
                                   Nome: ______________________________________________________ 
 

Qualquer pergunta, entre em contato com  Irlane Alves de Farias (84) 3643-4669, drairlane@hotmail.com, 
 na Rua  Rio Parnaíba, 31, Parque Industrial, Parnamirim, RN. CEP- 59150-000. Ou  com Dra Maria  
Ângela Fernandes Ferreira (84)3215-4133 no Departamento de Odontologia da UFRN, angelaf@ufrnet.br , 
Av. Rui Barbosa, nº 1257, Apto 204,Bloco A, Lagoa Nova, Natal, RN. CEP: 59056-300. Ou  com o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN),(84)3215-3135, cepufrn@reitoria.ufrn.br, Praça do Campus, Campus 
Universitário, CP 1666, Natal, RN. CEP-59078-970. 
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Anexo 03 
 

 

. 
 
Ao Ilmo (a)° Sr (a) Diretor (a) da Escola 
 
                                                          AUTORIZAÇÃO 
Prezado Senhor (a) Diretor (a), 
 

O curso de Pós-Graduação em Odontologia Preventiva e Social / UFRN, através de 
uma de suas linhas de pesquisa, está propondo desenvolver o projeto de pesquisa “Avaliação 
do impacto de atividades educativas no nível de conhecimento em saúde bucal e no controle 
da higiene oral, em escolares da rede pública”, através da mestranda Irlane Alves de Farias, 
orientada pelo Profa. Dra. Maria Ângela Fernandes Ferreira. Neste estudo, estamos 
procurando investigar se um programa educativo em Saúde Bucal, que utiliza métodos de 
motivação direta e indireta, através de aulas sobre esse tema, dadas por um dentista na escola, 
é capaz de causar alguma mudança nos hábitos e costumes das crianças, melhorando a sua 
higiene e o seu conhecimento. Será realizado um exame da higiene oral dos alunos da 3ª e 4ª 
séries e também um teste sobre o conhecimento deles em Saúde Bucal, antes e após o 
programa, que terá duração de 3 meses, com freqüência quinzenal por um período de uma 
hora cada aula. Nesse sentido, vimos através deste documento, solicitar autorização para a 
realização da referida pesquisa neste estabelecimento. Para maiores informações sobre a 
mesma, entrar em contato com o Mestrado de Odontologia Preventiva e Social pelo telefone 
3215-4133, ou através dos e-mails abaixo: 
 
Irlane Alves de Farias 
drairlane@hotmail.com 
 
Maria Ângela Fernandes Ferreira – Orientadora da pesquisa 
angelaf@ufrnet.br 
 
                          Estou ciente da pesquisa que será realizada neste âmbito e autorizo a 
realização da mesma. 
 
                       ______________________________________________________________ 

Cristiane Batista de Medeiros 
Diretora da Escola Municipal Administrador Josafá Sisino Machado 

Av. Rio Água Vermelha   s/n 
Parque Industrial – Emaús - Parnamirim - RN 

 
 
 
                                                                               Parnamirim, 18 de abril de 2006. .                          
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Anexo 04 
 
 
 

. 
 
Ao Ilmo (a)° Sr (a) Diretor (a) da Escola 
 
                                                          AUTORIZAÇÃO 
Prezado Senhor (a) Diretor (a), 
 

O curso de Pós-Graduação em Odontologia Preventiva e Social / UFRN, através de 
uma de suas linhas de pesquisa, está propondo desenvolver o projeto de pesquisa “Avaliação 
do impacto de atividades educativas no nível de conhecimento em saúde bucal e no controle 
da higiene oral, em escolares da rede pública”, através da mestranda Irlane Alves de Farias, 
orientada pelo Profa. Dra. Maria Ângela Fernandes Ferreira. Neste estudo, estamos 
procurando investigar se um programa educativo em Saúde Bucal, que utiliza métodos de 
motivação direta e indireta, através de aulas sobre esse tema, dadas por um dentista na escola, 
é capaz de causar alguma mudança nos hábitos e costumes das crianças, melhorando a sua 
higiene e o seu conhecimento. Será realizado um exame da higiene oral dos alunos da 3ª e 4ª 
séries e também um teste sobre o conhecimento deles em Saúde Bucal, antes e após o 
programa, que terá duração de 3 meses, com freqüência quinzenal por um período de uma 
hora cada aula. Nesse sentido, vimos através deste documento, solicitar autorização para a 
realização da referida pesquisa neste estabelecimento. Para maiores informações sobre a 
mesma, entrar em contato com o Mestrado de Odontologia Preventiva e Social pelo telefone 
3215-4133, ou através dos e-mails abaixo: 
 
Irlane Alves de Farias 
drairlane@hotmail.com 
 
Maria Ângela Fernandes Ferreira – Orientadora da pesquisa 
angelaf@ufrnet.br 
 
                          Estou ciente da pesquisa que será realizada neste âmbito e autorizo a 
realização da mesma. 
 

______________________________________________________________ 
Lenice Maria de Carvalho Silva 

Diretora da Escola Municipal Manoel Machado 
Av. Aeroporto Pelotas s/n 

Jardim Aeroporto – Emaús - Parnamirim - RN 
 

 
 
                                                                                Parnamirim, 18 de abril de 2006. .                          
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Anexo 05 
 

 
 

 
. 

 
Ao Ilmo (a)° Sr (a) Diretor (a) da Escola 
 
                                                          AUTORIZAÇÃO 
Prezado Senhor (a) Diretor (a), 
 

O curso de Pós-Graduação em Odontologia Preventiva e Social / UFRN, através de 
uma de suas linhas de pesquisa, está propondo testar um questionário que será utilizado no 
projeto de pesquisa “Avaliação do impacto de atividades educativas no nível de conhecimento 
em saúde bucal e no controle da higiene oral, em escolares da rede pública”, através da 
mestranda Irlane Alves de Farias, orientada pelo Profa. Dra. Maria Ângela Fernandes 
Ferreira. Neste estudo, estamos procurando melhorar a linguagem e o entendimento do 
questionário para ser aplicado em alunos de 3ª e 4ª séries do ensino fundamental, para avaliar 
o conhecimento deles sobre Saúde Bucal. Nesse sentido, vimos através deste documento, 
solicitar autorização para a realização do referido teste neste estabelecimento. Para maiores 
informações sobre a mesma, entrar em contato com o Mestrado de Odontologia Preventiva e 
Social pelo telefone 3215-4133, ou através dos e-mails abaixo: 

 
Irlane Alves de Farias 
drairlane@hotmail.com 
 
Maria Ângela Fernandes Ferreira – Orientadora da pesquisa 
angelaf@ufrnet.br 
 
                          Estou ciente do estudo que será realizado neste âmbito e autorizo a realização 
do mesmo. 
 
                       ______________________________________________________________ 

Francisca Auzinete Lima dos Santos 
Diretora do Centro Educacional Oficina do Saber 

Av. Rio Nilo 340 
Parque Industrial – Emaús - Parnamirim - RN 

 
 
 
 
                                                                                        Parnamirim, 18 de abril de 2006.  
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Anexo 06 
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Anexo 07 
 

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO ÍNDICE CPO 
 
0 (A) – Hígido 
 Quando não houver evidências clínicas de cavitação. 
 
1 (B) –  Cariado 
 Quando houver cavitação 
 Quando qualquer superfície dentária apresentar tecido amolecido. 
             Quando as restaurações estiverem com recidivas. 
 
2 (C) -  Restaurado  
 Quando as restaurações presentes estiverem em bom estado, sem recidivas em suas 
margens. 
 
3 (D) – Extraído 
 Quando um elemento dentário estiver ausente devido à cárie dentária. 
 
4 (E) – Extração indicada 
 Quando apresentar grande destruição coronária inviabilizando a sua restauração por 
meio de técnicas restauradoras convencionais. 
 
5 (F) – Excluído 
 Dente ausente, não irrompido. 
 
Notas: 
- O dente é considerado presente quando qualquer parte de sua coroa clínica houver 

atravessado a gengiva, podendo ser tocada pela sonda. 
- Quando um dente permanente e um temporário estiverem ocupando o mesmo espaço, 

somente o dente permanente será considerado. 
- Não são contados como extraídos os que foram por outras causas que não a cárie dentária, 

como por exemplo: fraturas, correção ortodôntica, doenças periodontais ou necessidade 
protética. 

- Em caso de dúvidas, será considerado sempre o melhor diagnóstico.  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Instruções de Preenchimento 

IPV 
(Índice de Placa Visível) 

0 – Ausente 
1 – Presente 

ISG 
(Índice de Sangramento Gengival) 

0 – Ausente 
1 – Presente 
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INFORMAÇÕES GERAIS

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Odontologia

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

Ficha Clínica

Idade SexoNome

Endereço Telefone contato

Examinador Data

PLACA VISÍVEL

18 17 16 15 14 13 12 11
55 54 53 52 51

48 47 46 45 44 43 42 41
85 84 83 82 81

2827262524232221
6564636261

3837363534333231
7574737271 IPV

18 17 16 15 14 13 12 11
55 54 53 52 51

48 47 46 45 44 43 42 41
85 84 83 82 81

2827262524232221
6564636261

3837363534333231
7574737271 ISG

CÁRIE DENTÁRIA  
CPO-S / ceo-s

18 17 16 15 14 13 12 11
55 54 53 52 51

48 47 46 45 44 43 42 41
85 84 83 82 81

2827262524232221
6564636261

3837363534333231
7574737271

SANGRAMENTO GENGIVAL

Escola ________________________________________________________________________________________

Série _________________________________________________________   Turno _________________________

Critérios:
0 (A) – Hígido
1 (B) – Cariado
2 (C) – Restaurado 
3 (D) – Extraído
4 (E) – Extração indicada
5 (F)  - Excluído

C =         O =
c =           o =

P= CPO-S=
p=            ceo-s=

OBSERVAÇÕES

Anexo 08 
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INFORMAÇÕES GERAIS

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Odontologia

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA

Teste sobre 
Saúde Bucal

Idade SexoNome

Endereço Telefone contato

Data

Escola ________________________________________________________________________________________

Série _________________________________________________________   Turno _________________________

1- Quais as partes externas(de fora) de um dente?
A – Coroa e raiz;
B- Cabeça e perna;
C –Polpa e dentina
D – Osso e ligamento;
E – Não sei.

2- Quais as partes internas (de dentro) de um dente?
A – Incisivo, canino e molar;
B –Osso e ligamentos;
C –Esmalte, dentina e polpa;
D –Placa bacteriana e tártaro;
E – Não sei.

3- Quais os nomes dos quatro dentes permanentes 
que temos?
A –Incisivos, caninos, pré-molares e molares;
B -Cortador, rasgador, amassador e triturador;
C –Canino, molar, bactéria e placa;
D –Cárie, gengivite, periodontite e afta;
E –Não sei.

4- Qual a função do dente molar?
A – Cortar;
B – Molhar;
C – Rasgar;
D – Triturar;
E – Não sei.

5-Qual dessas NÃO é função dos dentes?
A – Mastigar os alimentos;
B – Tornar o sorriso mais bonito;
C – Auxiliar nas pronúncias das palavras;
D – Umedecer (molhar) os alimentos porque libera saliva;
E – Não sei.

6-Quantos dentes têm a dentição decídua (de leite) e
a dentição permanente, respectivamente ?
A – 30 dentes-de-leite e 36 permanentes;
B – 20 dentes-de-leite e 32 permanentes;
C – 40 dentes-de-leite e 28 permanentes;
D – 28 dentes-de-leite e 28 permanentes;
E – Não sei.

7- Marque a frase CORRETA, se souber:
A – Os dentes-de-leite não precisam ser tratados porque eles
caem e depois nascem os dentes permanentes;
B – O primeiro molar permanente, conhecido também como
molar dos 6 anos, substitui um dente-de-leite;
C – Se um dente-de-leite ou permanente é arrancado antes 
do tempo, os dentes ficam tortos e então tem que colocar 
aparelho dentário;
D – O flúor só traz benefícios (coisas boas) para o dente, 
mesmo sendo utilizado de forma errada;
E – Não sei.

8- A placa bacteriana ou biofilme dental é formado por:
A – Cárie;
B – Gengivite;
C – Bactérias;
D – Buracos;
E – Não sei.

9- Que nome se dá a doença que causa cavidades
(buracos) nos dentes ?
A – Doença periodontal;
B – Cárie dentária;
C – Restauração dentária;
D – Placa bacteriana;
E – Não sei.

10- Quais desses alimentos NÃO provocam cárie 
porque estimulam a salivação? 
A –Queijo e amendoim;
B – Maçã e pirulito;
C – Pipoca e picolé;
D – Refrigerante e banana;
E – Não sei.

Anexo 09 
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11- A doença periodontal prejudica:
A –O osso e os ligamentos periodontais;
B –O esmalte dentário;
C – A coroa dentária;
D – O abscesso periodontal;
E – Não sei.

12- Qual o nome da placa endurecida formada 
na região do dente próximo à gengiva, deixando-a 
bastante inflamada e sangrante?
A – Cárie dentária;
B – Coroa dentária;
C - Tártaro dentário;
D - Mancha branca ativa;
E – Não sei.

13- Qual é a ERRADA?
A- A melhor forma de se combater a placa bacteriana 
é usando a escova dental, o creme dental e o fio dental
corretamente;
B- É menos prejudicial para os dentes comer todos os 
bombons de uma caixa de bombons de uma só vez
depois do almoço e depois escovar os dentes, do que
comer os bombons a cada 10 minutos e só escovar os 
dentes depois do último bombom;
C- A pasta de dente ou creme dental serve para tornar
a escovação mais gostosa, ajudar a limpar os dentes
e para prevenir o câncer de boca;
D- Os dentistas recomendam a aplicação de flúor para
evitar o aparecimento de novas cáries;
E- Não sei.

14- O dentista NÃO precisa usar no consultório
durante o atendimento:
A- Luvas e máscaras;
B- Jalecos ou batas;
C- Óculos de proteção;
D- Anel e diploma de formatura;
E- Não sei.

15- Após uma queda de bicicleta, seu dente da frente,
permanente, cai no chão, você DEVE:
A- Colocá-lo no leite e levá-lo em menos de duas
horas  para o dentista colocá-lo de novo no lugar;
B- Jogar fora e ir ao dentista para ele pontear o
buraco que ficou aberto;
C- Guardá-lo numa gaze ou fralda e, quando puder,
levá-lo ao dentista para ele ver o que pode fazer;
D- Aguardar cicatrizar e ficar sem o dente;
E- Não sei.

16- Qual das alternativas está ERRADA?
A- O bebê precisa ir ao dentista, assim como precisa
manter  sempre sua boca limpinha;
B- Se a mamãe não limpar a boca do bebê, ele pode
ter sapinho na boca;
C- Dentro do útero da mamãe, o bebê já inicia a 
formação dos dentes dentro da gengiva;
D- Como o bebê não tem dentes, não precisa
a mamãe se preocupar com a higiene da boca dele, 
pois ele não pode ter cáries;
E- Não sei.

17- Como você pode identificar uma possível lesão de 
CÂNCER DE BOCA na fase inicial?
A- Através do auto-exame da boca, identificando feridas 
avermelhadas, esbranquiçadas ou enegrecidas, que não 
cicatrizam a mais de 15 dias;
B- Somente através de um dentista;
C- Através da observação de aftas que são feridas 
doloridas que cicatrizam rápido;
D- Através do aparecimento de um caroço bem grande 
dentro da boca;
E- Não sei.

18- Qual das alternativas é CORRETA:
A- A chupeta é prejudicial porque causa cáries;
B- A chupeta não prejudica a criança, ao contrário, ela 
ajuda a acalmá-la;
C- O uso de chupetas durante muito tempo prejudica a 
dentição, provocando apinhamento dos dentes (dentes 
tortos), o que leva a criança a usar aparelhos dentários;
D- Chupar o dedo é como chupar chupetas, só provoca
o aparecimento constante de aftas e sapinhos;
E- Não sei.

19- Uma escova dental apropriada (boa) NÃO deve ter:
A- Cabeça grande;
B- Cerdas macias ou extramacias;
C- Cabos de fácil apreensão (fácil de segurar);
D- Os tufos das cerdas devem ser retos, de preferência;
E- Não sei.

20- Qual desses métodos NÃO ajuda a prevenir a cárie 
dentária?
A- escovação com creme dental;
B- controle da dieta (alimento que você come);
C- uso de flúor;
D- uso de aparelhos dentários;
E- Não sei.

Quantas vezes o dentista da unidade de saúde (posto) 
veio aqui na escola ensinar sobre Saúde Bucal, este ano.
(  ) nenhuma                                (   )  De 3 a 5 vezes
(  ) De 1 a 2 vezes                       (   ) mais de 5 vezes

Anexo 10 
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Anexo 11 

A realização prática do estudo teve uma duração total de 7 meses, ao iniciar pelo 

primeiro exame até o exame final. Seguiu o seguinte cronograma: 

1º encontro – Exame clínico inicial (3 semanas) 

2º encontro – Aplicação de questionário (1 semana) 

3º encontro ao 10º encontro - Aulas em sala de aula (5 meses, com intervalo de 1 mês 

devido recesso escolar) 

11º encontro – Aplicação de questionários (1 semana) 

12º encontro – Exame clínico final (3 semanas) 

Total de meses: 7 meses 

ATIVIDADES EDUCATIVAS  

 A metodologia aplicada durante as atividades educativas será descrita passo a passo 

nas linhas abaixo de acordo com a ordem de assuntos contemplados por aulas. 

1ª aula – Anatomia Externa e Interna dos dentes 

               Nomes e funções dos dentes 

Em uma grande roda foi perguntado quais a dúvidas dos alunos em relação a esses 

assuntos através das seguintes perguntas: O que vocês gostariam de saber sobre as formas, as 

partes e os nomes dos dentes?  

Principais dúvidas dos alunos em conversa informal: 

- O dente é oco por dentro? 

- Por que mesmo sendo tão duro, o dente dói tanto quando está furado? 

- O dente dói porque tem sangue dentro dele? 

- Como é o dente por dentro? 

- Como é um dente de osso (permanente) por fora? 

- Pra que serve a raiz do dente? 

- Por que esse dente pontudo se chama presa? 

- Qual a diferença dos dentes? 
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- Cada dente tem um nome? 

- Por que o queixar é o dente mais forte? 

A partir dessas perguntas introdutórias, a aula expositiva se inicia através de um 

desenho, utilizando giz e quadro-negro, de quatro dentes que representam o incisivo, o canino, 

o pré-molar e o molar.  

Alguns questionamentos foram feitos a fim de estimular o pensamento dos alunos e 

provocar neles dúvidas e certezas. Como por exemplo: O que são essas figuras? Você já viu 

um dente desse jeito? Eles são iguais? 

Foi traçada uma linha horizontal dividindo os dentes em duas partes. O interesse 

principal era mostrar que externamente o dente pode ser dividido em duas partes: coroa e raiz.  

Novos questionamentos aos alunos foram realizados: Em quantas partes foram 

divididas os dentes? Alguém sabe o nome dessa parte de baixo? Alguns alunos sabiam 

responder: Raiz. Os questionamentos continuaram a serem feitos: Por que raiz? Qual a função 

da raiz de uma árvore? O que acontece se tirarmos a raiz de uma árvore? Os dentes possuem a 

mesma quantidade de raízes? O formato e o tamanho das raízes são iguais? A gente consegue 

ver as raízes dos nossos dentes? Alguém sabe o nome dessa parte de cima dos dentes? A 

maioria das turmas não sabia responder esta pergunta. Apenas dois alunos no total da amostra 

souberam responder: Coroa. Quando escutaram a palavra coroa, alguns alunos fizeram 

questionamentos sobre coroas de porcelana que seus pais ou algum conhecido colocaram na 

boca. Aproveitando a pergunta, foi explicado que por vezes o dente se quebra, fica só a raiz e 

então, coloca-se uma coroa de porcelana usando a raiz dentária, mas que na aula sobre 

tratamento dentário, nós iríamos discutir sobre isso. 

 Em continuação às perguntas direcionadas aos alunos sobre o desenho, foi 

questionado sobre as coroas, se elas são iguais e se tem os mesmos formatos e tamanhos. 

Posteriormente, as raízes foram escondidas através de um traçado mais grosso com o giz 

branco. 

 Novas perguntas foram realizadas: O que é isso que cobre as raízes? Porque só a 

coroa está aparecendo? Qual parte do dente aparece quando sorrimos? Qual parte do dente é 

usada para mastigar os alimentos? Qual parte do dente fica suja? Qual parte do dente 

escovamos?  Como fazemos para ver as raízes dos nossos dentes? Durante esses  
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questionamentos, observou-se que quase todos os alunos sabiam identificar que a gengiva 

cobre as raízes, o que era importante pois foi possível perceber que eles estavam 

compreendendo a figura desenhada no quadro-negro. No entanto, não sabiam como eles 

poderiam ver as raízes de seus dentes. Neste ponto, foram apresentadas aos alunos 

radiografias dentárias, em que eles puderam observar realmente as diferenças entre raízes, 

coroas e dentes. A partir do contato dos alunos com as radiografias, ocorreu o surgimento de 

dúvidas a respeito das estruturas internas do dente. Alunos mais atentos questionaram por 

qual motivo dentro do dente as cores eram diferentes, mais clara por fora e mais escura por 

dentro.  

O intuito do desenho e das perguntas era fazer as crianças perceberem que os dentes 

são distintos e possuem formas diferentes. As raízes dão sustentação ao dente, mantendo-o 

preso ao osso que forma a parte inferior (mandíbula) e a parte superior (maxila) da boca, mas 

não podem ser vistas por estarem coberta pela gengiva. As coroas também variam de tamanho 

e forma de acordo com o dente e que a parte do dente que fica em contato com o meio 

externo, por isso mais vulnerável ao adoecimento. 

A segunda etapa da aula foi fazer os alunos perceberem que como os seres humanos 

são diferentes, os dentes também o são, o que permite que cada um tenha um nome e uma 

função dentro da boca, tornando cada dente importante para uma mastigação eficiente.  

Usando novamente o desenho do quadro-negro, os alunos foram induzidos a citarem 

as diferenças entre aqueles dentes: coroa quadrada, coroa pontuda, coroa mais arredondada, 

uma raiz, duas raízes, raiz curta, raiz longa. Foram explicados então as funções e os motivos 

das diferenças. Dente com coroa quadrada, corta; dente com coroa pontuda, rasga; dente com 

coroa arredondada e pequena, amassa e dente com coroa arredondada e grande, tritura. Os 

nomes dos dentes foram apresentados: incisivo, canino, pré-molar e molar e cada aluno pode 

identificar suas posições dentro da boca. 

Posteriormente, conversou-se sobre as diferenças marcantes das estruturas dentárias, 

sempre através de questionamento que levem os alunos a refletirem: Por que será que o 

canino tem esse nome? Vocês observaram que a raiz do canino é bastante longa? A presa é a 

mesma coisa que canino? Por que será que o molar tem mais raízes que os outros dentes? 

Queixar e molar é a mesma coisa? Se eu perco o meu molar, a minha mastigação vai me  
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prejudicar? Toquem no final da asa do nariz, ao lado das narinas, com o dedo indicador, 

sintam um ossinho ou uma lombada (protuberância), é fim da raiz do canino. O que acontece 

se eu tirar este dente? 

O objetivo dessas perguntas era fazer os alunos refletirem que cada dente tinha sua 

função e sua importância dentro da boca. A perda de qualquer um iria prejudicar não só a 

mastigação, como a estética e a fonética, sem aprofundar muito no assunto, pois este deveria 

ser visto na aula seguinte. 

Depois desse ponto, os alunos foram apresentados a um banco de dentes extraídos da 

Faculdade Federal de Odontologia do Rio Grande do Norte. Um momento interessante para 

os alunos e para o educador. Era como se eles assim conseguissem realmente compreender 

todas as informações que tinham sido transmitidas. Para o educador, a satisfação de ter 

conseguido atingir seu alvo principal com eficiência. 

A terceira etapa dessa aula foi a apresentação das partes internas dos dentes. A 

ilustração foi apagada para confecção de um novo desenho no quadro-negro. Foi desenhado 

um molar com suas estruturas internas: esmalte, dentina e polpa, mostrando aos alunos a 

semelhança com o que eles viram na radiografia. O objetivo deste momento era fazer com que 

os alunos entendessem as estruturas internas, associando-as com a sintomatologia dolorosa 

tanto da cárie dentária como do tratamento odontológico, quando não anestesiado. 

Os alunos puderam perceber que internamente o dente possuia três partes, através das 

radiografias. Como eles já haviam notado, a parte mais externa é mais clara, enquanto que a 

interna, mais escura. O desenho do quadro foi reforçado com a presença de triângulos no 

esmalte e de linhas na polpa com ramificações para dentina. Esta metodologia facilitou a 

compreensão de que o esmalte era bastante resistente por ser feito de prismas ou cristais. As 

linhas representam terminações nervosas e sanguíneas, o que tornava a polpa altamente 

sensível. Como existiam pequenas ramificações para a dentina quando se aproxima da polpa, 

à medida que ia ficando mais próximo da mesma, mais sensibilidade a dor, ao frio, ao quente, 

iria existir. Ao observar que no esmalte não tinha desenhos de linhas, foi questionado a 

respeito da sensibilidade nesta região. Os alunos então puderam compreender que na região 

do esmalte não havia dor, já na dentina e na polpa sim. E que na medida em que a cárie ou a 

restauração fossem aumentando de tamanho, ocorreria mais sensibilidade dolorosa. Na 

ilustração do quando-negro, a dentina foi representada por poucos triângulos e poucas linhas,  
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indicando que era menos resistente que o esmalte, o que facilita da dissipação da cárie, por 

exemplo; e menos sensível que a polpa. Foram desenhadas muitas terminações na região do 

ápice, o que facilitava a produção de pus nesta área provocando o aumento de volume quando 

a polpa era atingida ou por cárie ou por material restaurador. 

 Alguns alunos perguntaram então como se fazia para não sentir dor durante o 

tratamento odontológico quando o dente estava com um furo muito grande. O questionamento 

foi importante para apenas introduzir o assunto que representava um tabu para as crianças 

devido ao sentimento de medo que provocava nelas: a anestesia. Foi explicado que a anestesia 

precisava ser colocada na região do ápice para deixar os nervos da polpa “dormentes” (sem 

sensibilidade), mas que em aulas específicas iria-se falar da anestesia e também do que se 

deve fazer quando o dente está furado no esmalte, na polpa e na dentina. 

O fechamento do conteúdo teórico deu-se através de um macromodelo cedido pela 

disciplina de patologia oral da UFRN, que mostrava todas as partes internas do dente e 

cavidades de cárie em cada fase do dente, inclusive abscesso em caso de comprometimento 

pulpar, o que permitiu maior fixação do conteúdo.  

 Dinâmica: A turma foi dividida em dois grupos e houve a realização de uma dinâmica 

em que uma criança disputava com outra de grupo diferente, através de uma pequena corrida 

para alcançar o braço da dentista. Aquela que tocasse na mão da dentista primeiro tinha o 

direito de responder às perguntas sobre a aula. Respondendo corretamente, a equipe ganhava 

um ponto. 

2ª aula - Importância dos dentes 

   Dentições Humanas 

 No quadro-negro foi desenhado um esquema representando as dentições e as arcadas 

humanas.  

Antes de se fazer questionamentos a respeito da gravura, era interessante se explicar o 

que eles estavam vendo. Foi explicado, então, foi desenhada um boca aberta com todos os 

dentes que um ser humano pode ter na boca. A linha que seria desenhada passando entre as 

coroas e as raízes dos dentes era a gengiva e tudo que estava após a linha em direção as raízes 

não podia ser visto quando sorrimos, por exemplo. Foi perguntado aos alunos o que eles  
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gostariam de saber a respeito de dentes-de-leite e dentes permanentes, assim como o que estas 

palavras representam para eles. 

Principais dúvidas dos alunos em conversa informal: 

- Por que os dentes-de-leite ficam moles? 

- Por que se chamam dentes-de-leite? 

- Por que os dentes-de-leite não têm raízes? 

- Qual a diferença entre dente de osso e dente permanente? 

- Por que quando arranca um dente permanente não nasce outro? 

- Por que o dente-de-leite é pequeno? 

- Por que temos duas séries de dentes (dentições)? 

- Dente-de-leite também dói? 

- Para que serve o dente-de-leite? 

 A aula expositiva deu-se início a partir desses questionamentos realizados pelos 

alunos. Inicialmente, foi traçada uma linha após a coroa dos dentes, indicando que era a 

dentição de um bebê, com menos de 6 meses de vida. Os alunos foram induzidos a 

observarem que mesmo sem dentes aparentes, os dentes estavam sendo formados. Foi 

explicado neste momento que essa formação se iniciava já dentro da barriga da mãe.  

 O esquema no quadro-negro foi uma técnica importante pois os alunos puderam 

acompanhar gradualmente e com entusiasmo pela novidade, o que acontecia com o ser 

humano a respeito das dentições.  

 Foi mostrado então que aos 6 meses de idade em média ocorre o rompimento da 

gengiva e os dentes começam a aparecer. Alguns alunos questionaram se isso não era dolorido 

para o bebê. Para responder esta pergunta, foram feitos questionamentos sobre as experiências 

dos alunos: Quando um dente-de-leite cai, qual a sensação durante o nascimento do outro? 

Cada aluno pode contar suas experiências, relatando diferentes sensações: área dolorida, gosto 

de sangue, fica com muita saliva, parece que fica coçando, sensação estranha, incômodo, não 

sente nada. A partir de suas próprias respostas eles puderam perceber a sensação que o bebê 

pode sentir durante esta fase, o que pode levá-lo a grande inquietação.   
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Em seguida, foi apresentado o esquema com todos os dentes decíduos erupcionados. 

Os alunos, então, foram induzidos a observarem a presença dos dentes decíduos já 

erupcionados e dos dentes permanentes, cobertos pela gengiva, com suas coroas em formação. 

Coroas essas bem maiores que as dos dentes decíduos. Foram orientados através de perguntas 

referentes à figura desenhada: Quantos dentes têm essa boca agora? Vocês sabem o nome 

desses dentes? Quantos anos vocês acham que tem essa pessoa? Qual a diferença entre as 

coroas desses dentes com os que vêm acima ou a seguir? Vocês conseguem perceber que essa 

pessoa tem duas séries de dentes?  

A partir desses questionamentos os alunos conseguiram perceber que tratava-se de 

uma criança de aproximadamente 4 a 5 anos de idade. E que, existem duas dentições, decídua 

ou dentes-de-leite e permanentes, que eles chamavam de dentes de osso (devido considerarem 

serem mais fortes). Neste momento foram respondidas as perguntas sobre a dentição decídua, 

permitindo eliminar dúvidas a respeito do uso do nome dente-de-leite, das diferenças de 

tamanhos e cores. Alguns alunos perceberam a falta do pré-molar, o que tratou de um 

questionamento importante para se fazer um feedback da aula anterior. 

Sequencialmente, foi mostrada através da figura uma simulação da reabsorção das 

raízes dos dentes decíduos, simultaneamente ao rompimento gengival do 1º molar 

permanente.  

A boca ilustrada agora era de uma criança de 6 anos de idade. Assim os alunos 

puderam perceber todas as transformações sofridas durante essa idade, como a troca da 

dentição, a aparição de um dente que não substitui um dente decíduo, a diferença entre a 

dentição anterior e a recente, o que vai provocar algumas alterações na face, na fala e na 

mastigação. Os alunos passaram, então, a compreender porque os dentes-de-leite não têm 

raízes, porque ficam amolecidos e porque caem. Esta etapa da aula foi importante para a 

introdução tanto da importância do 1º molar permanente que erupciona aos 6 anos de idade da 

criança, visto pela maioria como um dente decíduo; como da fase de transição de uma 

dentição para outra conhecida como fase do patinho feio, comum a todos os humanos, mas 

que merece maior cuidado devido o esmalte do dente recém erupcionado ainda não estar 

maduro suficiente podendo sofrer danos irreversíveis.  

O próximo passo foi abordar a questão da perda precoce dos dentes decíduos, ainda 

utilizando o desenho. Foram feitos questionamentos a partir das experiências dos alunos.  
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Muitos responderam que quando arrancaram o dente antes dele amolecer, o outro dente não 

nasceu ou demorou muito a nascer. A importância desta etapa foi explicar que quando não se 

conserva a dentição decídua podem ocorrer perdas de espaços para o rompimento do 

permanente ou desvio do mesmo, ocasionando uma futura necessidade do uso de aparelhos 

ortodônticos devido ao aparecimento de má-oclusões. 

O esquema ilustrativo ainda foi utilizado para mostrar a erupção de todos os dentes 

permanentes. Os alunos foram induzidos a observarem agora a presença dos pré-molares, a 

diferença de tamanho e de quantidade de dentes, que não mais serão substituídos.  

Para finalizar a aula expositiva, foram feitas perguntas sobre a importância dos dentes 

na boca, levando em consideração o cotidiano das crianças. Todos foram unânimes em 

responder a função de mastigação e apresentaram grande dificuldade em perceber outra 

função para os dentes. Foi realizado então um trabalho de estímulo induzindo os alunos a 

refletirem. Foram feitos os seguintes questionamentos: Vocês se lembram quando vocês 

perderam os dentes da frente? Era fácil falar? O que acontecia quando você falava? Mossoró, 

por exemplo, era fácil falar? Como era o seu sorriso? Você se achava bonito ou feio? Imagine 

agora um adulto sem os dentes da frente. Você acha que entre ele e um que tenha uma 

dentição completa, quem vai ser escolhido para uma vaga de emprego? Quem consegue falar 

melhor as palavras?  

O intuito dessas perguntas era levar os alunos a refletirem que a função dos dentes não 

se resume apenas à mastigação dos alimentos, mas também a comunicação através das 

palavras, devido permitir uma boa dicção e o favorecimento de um belo sorriso e expressão 

facial, o que garante uma aparência agradável e saudável, importante na busca de empregos e 

no convívio social como um todo. 

Dinâmica: Os alunos permaneceram nas carteiras escolares em fileiras. Cada aluno 

recebeu uma ficha com o número 1 ou número 2, de acordo com sua localização na fila, 

alternando em ordem na posição frente e trás, ou seja, os colegas da frente e de trás receberam 

números diferentes do colega do meio. Foi passada uma bola de encher cheia. Essa bola 

deveria ser passada para o colega da mesma fila, enquanto uma música era cantada pelo 

educador, que se encontrava de costas para os alunos. Quando o educador parasse de cantar, a 

pessoa que estivesse com a bola, deveria responder uma pergunta sobre as aulas. A equipe que  
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respondesse mais corretamente ganhava um ponto. Quem acertasse mais ao final das 15 

perguntas, era a equipe campeã.  

3ª aula – Biofilme dental ou placa bacteriana 

               Cárie dentária 

   Doença periodontal 

Nesta aula, continuou-se a metodologia de utilização de figuras desenhadas no quadro 

negro. Como tratava-se de uma aula sobre um processo em que envolvia seres vivos, com as 

bactérias, por exemplo, optou-se por realizar desenhos animados, com o objetivo de aumentar 

a compreensão sobre o processo e de prender a atenção dos alunos. Foi desenhado no quadro 

um esquema parecido com o da primeira aula, mas nesta gravura havia a presença de osso 

periodontal.  

Para se descobrir quais eram as principais dúvidas dos alunos, perguntou-se: Estes 

dentes estão normais ou doentes? Quais doenças podem acometer os nossos dentes e por quê? 

Os alunos, então, mais a vontade, relataram que aparentemente na figura estava tudo 

normal, mas questionaram a presença do osso periodontal e queriam saber o que era. 

Relataram também algumas experiências com a cárie dentária e que os doces são os 

responsáveis pelo adoecimento dos dentes. As principais dúvidas foram: 

- Por que os doces conseguem destruir o dente? 

- Por que quando o dente fura dói com água gelada? 

- O que se pode fazer pro dente não furar? 

- É verdade que existem bichos na boca que furam o dente? 

- Como acontece o aparecimento da cárie? 

O primeiro passo foi explicar a presença do osso periodontal, como o osso que dá 

sustentação aos dentes por prender a raiz dentária. Essa informação era importante para o 

entendimento da doença periodontal cuja sintomatologia não foi citada nem lembrada 

inicialmente pelos alunos.  
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O próximo passo foi apresentar aos alunos alguns seres presentes na cavidade oral, 

especialmente as bactérias. Foram desenhadas algumas bactérias soltas no quadro-negro, 

perto dos dentes.  

Foi questionado aos alunos se eles sabiam o nome daqueles seres que alguns chamam 

de “bichinhos”. Alguns alunos responderam corretamente o nome bactérias. Deste modo 

perguntou-se: Quem tem bactérias dentro da boca? Os alunos se entreolhavam com grandes 

dúvidas. Tinham receio de falar, pois achavam que poderiam estar se acusando. Alguns 

arriscaram dizer que tinha bactérias aqueles que não escovavam os dentes. Neste momento o 

educador explicou que a bactérias convivem normalmente em nosso corpo e que todos as 

tinham dentro da boca, nos cabelos, na pele, no nariz, enfim, em todo organismo. Quando elas 

estão em quantidades equilibradas (nem muito nem pouco) não fazem mal para o organismo. 

Esta revelação foi interessante para que os alunos pudessem compreender a importância do 

equilíbrio no corpo, e que o excesso pode levar a um desequilíbrio que provavelmente 

produzirá doenças. 

Foram desenhados então no quadro-negro uma barra de chocolate e uma balinha 

(confeito). E foi explicado aos alunos que não só eles gostavam dessas guloseimas. Explanou-

se que as bactérias necessitam do açúcar para crescer e se reproduzir. Na presença do açúcar, 

as bactérias ficam coladas umas nas outras no dente e aumentam de quantidade, é o que 

chamamos de placa bacteriana, hoje, biofilme dental. Quando questionou-se se eles já 

ouviram falar em placa bacteriana, a maioria lembrou-se dos comerciais de creme dental. 

Dando continuidade a aula, que mais parecia uma história em quadrinhos, como 

disseram alguns alunos entusiasmados, foi desenhado um jato que saía da bactéria em direção 

aos dentes. O intuito era explicar que quanto mais se alimentavam de doces, mais as bactérias 

tinham forças para se unirem através da “cola” que produziam e, como todo ser que se 

alimenta, elas precisam despejar seus resíduos em algum lugar. Este resíduo era um ácido, que 

era jogado sobre o dente.  

Questionou-se, então, se eles já tinham assistido filme de terror. Quase todos 

responderam que sim. Foi perguntado o que acontecia quando alguém jogava ácido no rosto 

de outra pessoa. Os alunos souberam responder que o rosto ficava queimando e se deformava  
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todo, às vezes se destruía totalmente. O objetivo desse questionamento era fazê-los refletir o 

quanto o acido é prejudicial e a intensidade do poder de destruição que ele tem.  

Foi desenhada, então uma mancha branca na coroa do dente, depois um buraco, que a 

medida que ia em direção a polpa (ao centro) aumentava mais de tamanho, além de extensão, 

caracterizando então uma doença denominada de cárie dentária. Para relembrar a primeira 

aula, questionou-se a sintomatologia em relação às fases da cárie dentária, fazendo um 

feedback dos assuntos abordados anteriormente, para melhor aprimoramento dos conteúdos.  

A última parte da aula foi a abordagem da doença periodontal. Foi questionado aos 

alunos se eles observaram que tem bactérias em todas as regiões dos dentes. Mostrou-se a 

presença de bactérias na área entre os dentes (interproximal) e na região próxima à raiz 

(região cervical). Foi explicado então que entre os dentes poderia se desenvolver cárie 

dentária, mas que quando essas bactérias migram para dentro da gengiva e ficam lá por muito 

tempo, elas são capazes de destruir o osso que sustenta a raiz.  

Perguntou-se então o que poderia acontecer. A finalidade desta pergunta era levar os 

alunos a refletirem sobre a falta de sustentação dos dentes e concluírem que os dentes 

amoleceriam e cairiam. Os alunos corresponderam à expectativa e fizeram muitos 

questionamentos sobre essa doença, até então desconhecida para eles. Eles queriam saber se 

doía, se os dentes eram permanentes e quais os sintomas. Essas perguntas foram importantes 

para se fazer a abordagem das características prévia da doença, para denominá-la e para 

esclarecer a diferença entre o amolecimento natural dos dentes decíduos e o da doença 

periodontal. Os alunos entenderam que estavam diante de outra doença, também causada pelo 

biofilme dental e que a gengiva tem um importante papel para informar como está a região 

periodontal através de inchaços, sangramentos e inflamações, além do endurecimento da placa 

nessa região, denominada de tártaro ou cálculo. 

Dinâmica: Algumas histórias animadas foram apresentadas aos alunos e estes tinham 

que conta-las, observando o que acontecia nas gravuras. Os alunos deveriam, através de 

estímulos, orientar um novo fim para as histórias. 
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4ª aula – Remoção mecânica 

    Dieta 

    Flúor  

Ao iniciar esta aula, foi redesenhado no quadro-negro o mesmo esquema da aula 

anterior, mas agora com a presença de biofilme dental.  

Pediu-se, então que os alunos contassem o que iria acontecer com aqueles dentes se 

continuassem com a placa bacteriana por muito tempo, no intuito de provocar uma revisão do 

assunto passado. Os alunos se saíram muito bem, agora já bastante a vontade, bem 

participativos. Para aproveitar este momento de descontração, foi questionado qual seria a 

melhor forma de evitar que a placa bacteriana ficasse por muito tempo aderida aos dentes, a 

fim de estimular o raciocínio para a remoção mecânica do biofilme dental e para o controle da 

dieta. Os alunos, então, perceberam facilmente que através da escovação e do uso de fio 

dental é possível se remover o biofilme dental, mas foi observado dificuldade em diminuir o 

consumo de guloseimas e de estar a todo tempo fazendo a higiene dental. Foi apresentado, 

então, como solução, o uso racional do açúcar e a importante função da saliva na autolimpeza 

da boca.  

Esta aula apresentou-se bem mais como uma conversa informal, em que apresentou-se 

problemas para os alunos e os provocou para que pensassem em soluções. 

Foi perguntado como se deveria fazer para remover a placa bacteriana aderida à 

superfície dentária, na região próximo à gengiva (cervical) e entre os dentes (interproximal). 

Os alunos compreenderam que através da escovação com creme dental e do uso de fio dental 

era possível se fazer a remoção do biofilme dental. Os movimentos da escovação foram 

apresentados através da ilustração no quadro-negro de uma escova e também do fio dental. 

 Foram reforçados através de um convite de um aluno, para servir de manequim para a 

classe, e da presença de um manequim odontológico. O desenho no quadro-negro da escova 

permitiu se fazer uma reflexão sobre as partes da escova. Foi questionado então quais eram as 

características daquela escova, cabeça, cerdas e cabo. Os alunos foram induzidos a perceber 

que a cabeça da escova apropriada para uma boa escovação deve ser pequena, os cabos fácil 

de apreensão e as cerdas retas e macias ou extra-macias.  
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Ainda falando sobre remoção mecânica do biofilme dental, foi apresentado aos alunos 

o modo de uso do fio dental, reforçado no uso em um manequim odontológico. Pediu-se as 

crianças apresentassem soluções para a falta do fio dental. Então foram abordadas as técnicas 

alternativas como saco plástico e linha de costura. O importante era enfatizar que todos os 

dias essa placa bacteriana interdental deveria ser removida. 

Resolveu-se então falar agora sobre a importância de um controle da dieta no 

desenvolvimento da carie dentaria, sempre associando com a estimulação do fluxo salivar. 

Pediu-se às crianças que eles engolissem saliva. Ao engolir, foi perguntado quantas bactérias 

eles engoliram. Surpresos, eles responderam que provavelmente engoliram muitas bactérias. 

Essa técnica permitiu fazer com que eles observassem que, quanto mais saliva eles 

produzirem, mais “limpa” estará a cavidade oral e também menos ácida. Logo, os alimentos 

bons para a limpeza dos dentes são aqueles que estimulem o fluxo salivar. Algumas 

ilustrações foram apresentadas aos alunos de alimentos considerados bons para a liberação de 

saliva: queijo, amendoim, pipoca salgada, leite. Algumas frutas e verduras foram apresentadas 

como boas para alimentação, mesmo que adocicadas pois o açúcar presente nelas não é o 

preferido pelas bactérias. Refrigerante foi apresentado como muito prejudicial pois é ácido, 

assim como sucos industrializados compostos por laranja, além de todas as guloseimas que 

vão estimular a produção de acido pelas bactérias como eles já haviam visto em aulas 

anteriores. O estímulo ao consumo racional do açúcar foi enfatizado, para que o aluno se 

conscientize que não precisa deixar de comer alimentos doces, mas sim controlar os horários, 

oferecendo tempo para que a saliva realize a autolimpeza, e também estimular a produção de 

saliva através do consumo de alimentos que têm a capacidade de colaborar para isso.  

O terceiro assunto (Flúor) foi abordado através do desenho da escova dental no 

quadro- negro. Foi questionado aos alunos sobre a quantidade de creme dental colocado na 

escova. Muitos alunos acharam muito pouco devido observarem que nos comerciais sobre 

creme dental sempre a escova apresentar muito dentifrício. Foi explanado, então, que o creme 

dental é importante por funcionar como um detergente, mas principalmente por conter flúor. 

Questionou, assim, quais as experiências deles em relação ao flúor. Os alunos relataram suas 

experiências com aplicação de flúor pelo dentista. A partir das informações trazidas por eles, 

o flúor foi abordado como uma substancia presente na natureza em forma de gás, na água do  
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mar e em solos próximos a esta água. Foi descoberto que esta substancia tinha a capacidade 

de entrar em contato com o esmalte do dente e passar a fazer parte dos cristais ali presente, 

tornando-os um pouco mais resistentes à acidez produzida pelas bactérias. Mas que para o 

flúor funcionar como um fator protetor, deve estar sempre em contato com os dentes. Existem 

várias formas de se ter o flúor em contato com os dentes. Perguntou--se então como o flúor 

poderia estar em contato constante com os dentes. Os alunos responderam através da visita ao 

dentista e através do creme dental. Foram apresentadas então outras formas de contatos como 

o uso de bochechos diários com fluoretos e uso de água fluoretada muito comum aos estados 

das regiões sul e sudeste do país. Foi citada também a importância de alguns alimentos ricos 

em fluoretos como peixes e chás, já que dieta também era o assunto desta aula. Os alunos 

perceberam que havia uma contradição a respeito dos benefícios trazidos pelo flúor e o uso de 

pequena quantidade de creme dental durante a escovação. Esta foi a oportunidade para falar 

sobre os malefícios causados pelo excesso de flúor, abordando, então, a fluorose como uma 

doença causada pelo excesso de ingestão de flúor ao longo dos anos, que causa defeitos no 

esmalte tornando-o amarelado ou amarronzado. Em casos de ingestão excessiva rápida ou 

aguda, pode ocorrer vômitos, desmaios e até estados de coma. 

Dinâmica: Os alunos foram divididos em três grupos. A cada grupo foi dada uma 

história animada. Pediu-se então que dentro do grupo todos os alunos contassem a história da 

maneira com estavam vendo e de acordo com a aula, explicando o porquê dos 

acontecimentos. Após essa discussão, deveria se escolher um representante de cada grupo 

para contar a todos da classe. 

5ª aula – Consultório odontológico 

    Tratamento odontológico 

     Traumatismo dentário 

O início desta aula deu-se através de um esquema desenhado no quadro-negro, 

representando um dente internamente, como o esquema desenhado na 1ª aula, constando de 

esmalte, dentina e polpa.  
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Perguntou-se aos alunos o que era aquela figura, para se fazer uma breve revisão da 1ª 

aula, estimulando a fixação do conteúdo. Questionou-se quais eram as partes desenhadas, de 

que era formado o esmalte, se tinha nervos no esmalte, se tinha nervos na dentina e de que era 

formada a polpa. Através da revisão, foi possível se verificar o nível de entendimento dos 

alunos e também tirar dúvidas que foram geradas em alunos que não estavam presentes na 1ª 

aula. O que ficou claro neste momento foi que muitos alunos sentiam prazer em copiar as 

gravuras no caderno e isso facilitou bastante a geração de respostas quando eram submetidos 

às perguntas. 

Para se introduzir o assunto, foi perguntado aos alunos quem se deveria procurar em 

casos de acometimento da cárie dentária em todas as suas fases. Todos foram unânimes em 

citar o nome do dentista. Questionou-se, então, quem já havia ido ao dentista e como foi esta 

visita. O interessante foi que, apesar da idade, muitos deles nunca tiveram acesso ao 

consultório odontológico. Os que já haviam freqüentado ao consultório odontológico 

relataram tanto experiências boas como ruins. Perguntou como o dentista se vestia, o que ele 

usava e por quê. À medida que os alunos iam falando, ia-se anotando no quadro-negro. Foram 

citados: bata, óculos, luvas, touca e máscaras. O intuito deste conteúdo era fazer o aluno 

compreender que ele deve se sentir protegido dentro do ambiente odontológico e que aquele 

profissional da saúde deve zelar tanto pela sua saúde como pela deles. O equipamento de 

proteção deve ser obrigatório e que cada um tem a finalidade de proteger tanto o paciente 

como o dentista. Muitos exemplos foram citados como: transmissão de gripe e doenças em 

geral. Para melhor conhecerem, esses objetos foram trazidos a sala de aula e foram vestidos 

pelo educador. 

Os alunos estavam muito ansiosos para conhecerem os instrumentais utilizados, 

principalmente a anestesia que era na verdade uma máquina de terror no subconsciente de 

alguns. Foi desenhado, então, uma mancha branca no esmalte do dente. 

Perguntou-se o que deveria ser feito. A maioria não tinha nem idéia, mas não achava 

que tinha que restaurar. Foi explicado que nesses casos o dentista usa o flúor no consultório e 

pede que o paciente escove corretamente o dente, use o fio dental e flúor bochecho em casa, 

para que o dente não fure e o processo de cárie estabilize (pare). Posteriormente a mancha 

branca virou uma cavidade. Foi questionado o que precisava fazer. Os alunos responderam  
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que agora tinha que limpar e “tampar” o buraco com uma “estrelinha”. Foi explicado que 

nesses casos o profissional utiliza um motorzinho, que limpa a cavidade e depois coloca um 

material que vai restaurar o dente dando a mesma forma de antes. A caneta de alta rotação 

(sem broca) foi mostrada aos alunos e passada cadeira a cadeira para que todos pudessem ver 

e tocar. Foi passado também um espelho bucal estéril. Perguntou-se se este procedimento 

doía. Muitos responderam que sim. Os alunos então foram estimulados a raciocinarem que 

tratava-se de esmalte dentário e que este não possui inervação, por isso este procedimento não 

provocava dor. Alguns alunos relataram, a partir desse raciocínio, que esta seria a melhor fase 

para se tratar pois não iria sentir nenhum desconforto. 

No esquema do quadro-negro aumentou-se a cavidade em extensão e comprimento 

atingindo meados da dentina. 

 Foi questionado se agora havia dor e qual deveria ser o procedimento. Já com o 

raciocínio ativado, os alunos responderam que iria doer e que tinha que colocar anestesia. 

Questionou-se aos alunos o porquê do uso de anestesia. Mas eles souberam identificar que era 

para não sentirem dor. Foi explicado como na 1ª aula que anestesia era colocada no final da 

raiz, para anestesiar todo o nervo da polpa, no entanto, o líquido deveria ser introduzido 

através de uma agulha muito fina, que ao encostar na gengiva, deveria fazer uma pequena 

perfuração, na maioria das vezes sem a necessidade de se introduzi-la totalmente. Foi 

mostrada aos alunos uma seringa carpule com um anestésico e uma agulha. O educador 

encostou levemente a ponta da agulha na pele de seu dedo, mostrando aos alunos que não 

havia nenhuma sintomatologia dolorosa, e que a medida que o líquido iria sendo introduzido 

os nervos seriam anestesiados. Os alunos então perguntaram o que acontecia com a polpa se a 

cárie chegasse lá. Foi respondido que a polpa iria morrer, isso poderia doer muito e a única 

forma de resolver o problema era através da remoção da polpa: realizando um tratamento de 

canal ou retirando o dente. Mostrou-se algumas limas endodônticas explicando que elas iriam 

remover a polpa, assim o dente se mantinha na boca, mas que este tratamento no setor público 

ainda é muito difícil de se realizar sendo a extração dentária mais comum. Alguns fórceps 

(alicates) foram apresentados aos alunos, explicando-se que a remoção do dente é uma 

cirurgia e que o instrumento é muito forte porque em geral os dentes permanentes possuem 

raízes longas que se fixam bem no osso e há além da necessidade de uma boa técnica, a  
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necessidade de um pouco de força. Após a extração, o dente deve ser substituído por uma 

prótese; se for um dente decíduo que teve que ser arrancado antes do tempo, provavelmente, 

necessitará o uso de aparelhos ortodônticos.  

Alguns alunos perguntaram sobre a doença periodontal. Foi explicando então que 

deve-se fazer a remoção do tártaro através de raspagens e limpeza dental, dentro do 

consultório. Muitas vezes há necessidade de se fazer um bochecho com uma solução para 

desinflamar a gengiva. 

Foram anotados no quadro-negro todos os procedimentos e tomando como base preços 

de convênio foi exposto da seguinte forma: aplicação de flúor: R$8,00; limpeza com flúor: 

R$25,00; bochecho com flúor: R$ 8,00; restaurações simples: R$15,00 a R$20,00; 

restaurações mais complexas: R$25,00 a R$ 30,00; tratamento de canal R$ 100,00 a R$ 

300,00 (dependendo da quantidade de canais); extração dentária simples: R$20,00; prótese 

dentária R$ 400,00; aparelho dentário: R$ 4.500,00 (dois anos de tratamento) e raspagens 

para remoção de tártaro: R$ 30,00. Foi perguntado aos alunos o que eles achavam desses 

valores e o que eles poderiam fazer para economizar nestes gastos. Eles concluíram que 

quanto menor for o tamanho da lesão de cárie, menos custos terá o tratamento. 

Para finalizar a aula, foi abordado um problema chave: João estava andando de skate 

quando ao saltar ele caiu e bateu a boca na calçada. O dente da frente permanente (Incisivo) 

caiu no chão inteiro. O que ele deve fazer? 

A maioria dos alunos não sabia solucionar este problema. Logo foi explanado que eles 

deveriam lavar o dente em água corrente para tirar apenas a terra, sem esfregá-lo, colocá-lo 

imerso em leite e em menos de duas horas procurar um dentista para que este anestesie a área 

e coloque o dente de volta no lugar, fixando-o nos dentes ao lado. Nada mais é que um 

reimplante. Também foi explicado que caso o dente, ao invés de ter sido arremessado para 

fora da boca, tivesse ido para dentro da gengiva, o dentista deveria ser procurado para, após 

anestesiar, puxar o dente com um alicate (fórceps) para o local exato e também fixá-lo no 

dentes vizinhos. 

Dinâmica: A turma foi dividida em 5 grupos. Cada grupo recebeu uma folha em 

branco e deveria numerá-la com o número do grupo. Foram feitas 15 perguntas a respeito de 

todos os assuntos já abordados. Cada grupo tinha que responder na folha e entregar ao 

educador que corrigiu com a turma toda. O grupo que mais acertou, foi o campeão. 
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Férias – 1 mês de recesso escolar 

6ª aula – Uso de chupetas e sucção de polegar associados à má-oclusão 

               Odontologia para bebês e gestantes 

A aula foi iniciada com as seguintes perguntas, com a intenção de se conhecer as 

principais dúvidas dos alunos em relação ao assunto. 

- Alguém já falou para vocês que chupar dedo ou chupeta é prejudicial para os dentes? 

- O que acontece com os dentes de pessoas que chuparam chupetas ou dedos por muito 

tempo? 

A partir de então foram identificadas as dúvidas: 

- Por que quem chupa chupeta ou dedo tem dentes para frente? 

- É verdade que chupetas e chupar dedos dão cáries pois a pessoa coloca sujeira na 

boca? 

- Para que serve os aparelhos dentários? 

Durante a aula expositiva foi realizada uma conversação sobre o efeito da sucção 

digital ou de chupetas por tempo prolongado, a fim de se explicar a força exercida por esses 

fatores na arcada dentária.  

Foi perguntado se havia alguém que tinha chupado chupeta ou dedo por muito tempo 

quando bem pequenos. As crianças não se constrangeram em se identificarem. Desta forma, 

foi selecionado aqueles casos de mordida aberta anterior clássico, para se perceber a diferença 

entre esta mordida e a de um indivíduo que não havia realizado este hábito por mais de 3 

anos. 

Questionou-se, então, o que fazer depois que o problema já estava instalado. Alguns 

responderam que tinha que retirar os dentes e pôr próteses; no entanto, a maioria citou o uso 

de aparelhos para correção. Nessa ocasião, surgiram muitos questionamentos sobre aparelhos 

dentários, tais como, se eles são doloridos, se apertam o dente, se tem dificuldade em comer, 

falar e escovar os dentes, se cortam a boca, porque motivo deve-se apertar mensalmente, e 

outras. O momento foi importante tanto para orientá-los como para desmistificar alguns 

conceitos pré-estabelecidos. 
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A partir de então foi introduzido o assunto referente aos bebês e às gestantes. Algumas 

perguntas foram feitas aos alunos: 

- Quem tem irmãos ou primos pequeninos, ou convivem com bebês? 

- Vocês acham que devemos limpar a boquinha deles? Quando? Como? Por que? 

O intuito era fazê-los refletir sobre a importância tanto da formação precoce do hábito 

de higiene oral da criança como da prevenção de determinadas doenças causadas pela 

higienização deficiente da criança, como candidíase oral, o famoso “sapinho”. Questionou-se 

se algum deles já tiveram a oportunidade de ver uma criança com sapinho e que contasse as 

experiências. Em relação a introdução de hábitos precocemente, foi enfocado também a 

importância da alimentação saudável dos bebês. Os alunos foram induzido a perceber que 

quem faz os hábitos alimentares do bebê são os pais, o gosto pelos alimentos ainda não é 

reconhecido como bom ou ruim inicialmente, e não oferecer alimentos açucarados, pode criar 

hábitos saudáveis de alimentação pois o bebê, por não identificar este sabor pode conviver 

tranquilamente com isso. Assim, seus mingaus, papinhas, suquinhos, leites não deviam ser 

açucarados.  

A questão da gestação foi tratada de forma voltada para a alimentação, pois as crianças 

no ventre de sua mãe já em formação de seus dentes. Assim, a mãe, além de diminuir o 

consumo de açúcar pois acredita-se que, desde a gestação, a criança em contato com esses 

alimentos pode ser uma criança predisposta ao ser um consumista nato; como também ao 

consumo de alimentos ricos em cálcio, flúor, fósforo. 

Dinâmica: A turma foi dividida em dois grupos, foram citadas frases sobre os 

assuntos anteriores e atual, todas as crianças deveriam responder V ou F, para verdadeiro ou 

falso, respectivamente. Era somada a quantidade de pessoas que acertavam por grupo, quem 

acertasse mais ganhava um ponto. O grupo vencedor foi aquele que obteve mais acertos ao 

final dos questionamentos. 

7ª aula -  Câncer de boca e outras lesões como aftas  

 Algumas perguntas foram realizadas sobre Câncer, mas foi observado que eles 

pouco sabiam sobre esse assunto. Logo, a aula foi introduzida com um esquema no quadro-

negro de uma célula. Para melhor compreensão, o esquema foi comparado ao ovo estrelado. O  
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interesse foi explicar que todo nosso organismo era formado pela junção das células, que são  

visíveis ao microscópio, e que se renovam pois têm um tempo de vida. Por algum motivo, 

essas células começam a ser multiplicar de forma exagerada ou começam a ficar de forma 

alterada, crescem e invadem estruturas do nosso organismo, pode ser qualquer órgão, pele, 

mama, osso, sangue, cérebro... Quando esse crescimento torna-se descontrolado, diz-se que é 

um câncer. Na boca, recebe o nome de câncer bucal e pode ser percebido através de feridas 

vermelhas, negras ou brancas que não cicatrizam a mais de 15 dias ou através de caroços, 

geralmente indolores. Quando essas células formam o caroço, que se chama tumor, pode 

apresentar características benignas ou malignas, malignas se tiverem capacidade de crescer 

rapidamente e invadir cada vez mais órgãos destruindo-os. Em todos os dois casos, o tumor é 

removido. Para o maligno, é necessário se fazer quimioterapia, às vezes, e também 

radioterapia. Foi explicado, então, o efeito desses tratamentos e pediu que eles associassem a 

alguma novela que já viram, ou alguma criança que conhecem.  

O importante desta aula foi eles perceberem que alguns fatores podem favorecer o 

aparecimento do câncer como radiação solar, fumo e álcool, principalmente associados. 

Conversou-se então sobre as profissões que podem favorecer e a maneira melhor de se 

prevenir. Explicou-se aos alunos como se realiza o auto-exame da boca, sua importância, e o 

que se deve procurar. Falou-se da importância de se reconhecer uma lesão de câncer no inicio, 

pois quanto mais precocemente identificado, mais chances de cura. 

Foi abordada também a diferença entre outras lesões, principalmente aftas, que a 

grande maioria já havia tido a experiência de estar em contato. 

Dinâmica: A turma foi dividida em 3 grupos. Para cada grupo foi selecionado um 

representante, que gostasse de desenhar. Alguns temas e palavras foram sorteadas e cada 

representante tinha que desenhar apenas o que foi sorteado. O grupo tinha 2 minutos para 

acertar exatamente a palavra ou o tema. A equipe vencedora foi a que mais acertou.  

8ª aula – Gincana  

O último encontro foi marcado por um campeonato entre dois grandes grupos. Cada 

grupo possuía 3 representantes que tinham que responder perguntas que valiam 20 pontos. Se 

não soubessem, passava para a outra equipe (agora valendo 10 pontos); se não soubessem, 

repassava e quem responderia era a platéia da 1ª equipe (valendo 5 pontos). Cada grupo tinha  
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direito a uma pergunta, total de 4 grupos, pois as platéias também eram consideradas grupos.  

Ganhou a equipe que obteve mais pontos. Foram 30 perguntas, sem opções. Caso 

errassem, a equipe oposta ganhava pontos. Por fim, todos foram recompensados pela brilhante 

participação com pipoca salgada.  

A atividade educativa foi então concluída para coleta e análise dos dados, no entanto, 

ficou pairando no ar a necessidade de continuidade do processo de educação e, 

particularmente, para o educador, este brilhante processo de crescimento e enriquecimento 

pessoal no âmbito de sua cultura e do entendimento dos conceitos pré-definidos naquele 

universo amostral. 
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