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RESUMO 
 

 

A promoção de saúde requer um trabalho com abordagens preventivas, 

educacionais, curativas e de controle da saúde pelo próprio indivíduo, sendo a 

motivação e a transformação social por meio da conscientização as únicas 

propostas viáveis para a diminuição das doenças bucais. O objetivo do projeto será 

evidenciar como os pais de crianças de 10 a 11 anos acompanham e incentivam o 

processo correto de escovação. Será desenvolvido na escola Sejan, rede privada de 

ensino do município de Janaúba-MG, com a participação dos pais (família), tendo 

como ações as práticas de promoção e educação em saúde e análise do nível de 

conhecimento em saúde bucal. Espera-se com esse projeto que as crianças sejam 

influenciadas para uma melhor higienização bucal com algumas dicas oferecidas 

aos pais que certamente irá resultarão em uma melhor saúde bucal para as 

crianças. Sendo assim, fazer com que essas crianças criem hábitos saudáveis ainda 

cedo, tornando-as adultos com responsáveis com sua higiene bucal. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A importância da Educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das 

disciplinas curriculares, ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e 

promove a transformação do meio social para o bem comum. A escola, como 

principal instituição da educação formal, é um ambiente social no qual as crianças 

vivenciam suas primeiras relações com seus semelhantes e aprendem a conviver 

em sociedade. A educação é um fator importante e decisivo em qualquer área, pois 

possibilita a abertura de caminhos para a introdução de conceitos, além de 

oportunizar às pessoas comuns a aquisição de conhecimentos com os quais não 

estão familiarizadas, mas que poderiam fazer parte do seu dia a dia, permitindo uma 

melhoria na qualidade de suas vidas (SALIBA, 2003). 

 

Na Odontologia, a educação em saúde pode esclarecer a população sobre a 

importância dos hábitos de higiene bucal com procedimentos simples e baratos e, 

ainda, como eles influenciam a saúde e a vida cotidiana das pessoas. A educação 

em saúde bucal assume papel relevante, quando se pretende conscientizar os 

indivíduos para atuarem na valorização de sua saúde bucal, permitindo, com isso, a 

incorporação de hábitos e atitudes saudáveis.(GARCIA, 2009). 

A educação em saúde bucal é um processo que visa a transformar atitudes e 

comportamentos e formar hábitos em benefício da saúde do indivíduo. Para que isso 

ocorra, fazem-se necessários um reforço e uma repetição contínua, possíveis no 

ambiente escolar (GARCIA, 2009). Garcia (2009) pontua que o processo educativo 

consiste na informação, conscientização e motivação. A existência de uma força 

motivadora provocará uma mudança de atitude e, consequentemente, de 

comportamento no sujeito, resultando numa alteração de hábitos e atitudes que 

levem à preservação da saúde bucal, objetivo maior da prevenção. Dessa forma, o 

conhecimento em saúde bucal é considerado um requisito essencial para 

comportamentos positivos relacionados à saúde. Assim, Programas Educativos e 
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Preventivos em Saúde Bucal podem contribuir para mudanças de comportamento 

por meio da aquisição de conhecimentos, o que refletirá nos índices de saúde bucal 

e na qualidade de vida (GARCIA, 2009). 

A escola é considerada um espaço ideal para o desenvolvimento de estratégias que 

promovam saúde, devido a sua abrangência e ao fato de ser também responsável 

pela formação de atitudes e valores (GARCIA, 2009). Segundo a Organização Pan-

americana de Saúde (OPS, 2007), a promoção de saúde nas escolas trabalha com 

uma visão multidisciplinar do ser humano, responsável por considerar as pessoas 

em seu contexto familiar, comunitário, social e ambiental. Sendo assim, a educação 

em saúde bucal no âmbito escolar se constitui em um instrumento essencial para o 

desenvolvimento integral do estudante. 

Extremamente apaixonadas por doces e fast food, as crianças estão no topo da lista 

de facilidade para contrair cáries e outros problemas dentários. Por isso, é muito 

importante a presença do professor pelo fato da escola construir boa parte da 

história de uma pessoa. É um dos primeiros locais que ficamos sem os pais por 

perto, fazemos novas amizades e adquirimos conhecimento. Por ser um momento 

que também cria sua independência, é de suma importância orientar o pequeno 

sobre os cuidados que ele deve seguir nesse tempo fora de casa. Para ajudar 

nessas tarefas, a presença do professor é essencial. (BUSSAB, 2018). 

As crianças, muitas vezes, passam mais tempo dentro da escola do que dentro da 

própria casa sendo comum que elas façam todas as refeições dentro das 

dependências da instituição ou ao menos 2 refeições com os colegas e professores. 

Por estarem em um período de descobertas e em fase de constante aprendizagem, 

é extremamente importante que os docentes mostrem como ter disciplina em várias 

ocasiões, inclusive na hora de cuidar da saúde bucal. A educação é um fator 

importante e decisivo em qualquer área, pois possibilita a abertura de caminhos para 

a introdução de conceitos, além de oportunizar às pessoas comuns a aquisição de 

conhecimentos com os quais não estão familiarizadas, mas que poderiam fazer 

parte do seu dia a dia, permitindo uma melhoria na qualidade de suas vidas 

(GARCIA, 2009). 

Assim como ressalta Bussab (2018), a escola tem um papel relevante no que se 

refere aos cuidados com a saúde bucal infantil. “A introdução sobre como proceder 

em relação ao assunto nos primeiros anos de vida escolar é justificada pelo fato de 

as crianças estarem em período de descobertas e em fase de aprendizagem”, 
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(BUSSAB, 2018, p.02). Além de outros conhecimentos do grande universo que 

aprendemos nessa época, como as matérias tradicionais, os pequenos também 

devem receber as informações e práticas sobre a higiene bucal correta. De acordo 

com o mesmo autor tanto a família como a odontopediatra são essenciais durante a 

infância, especialmente devidos seus papéis determinantes nos ensinamentos. 

“Nesta etapa de vida da criança, os familiares devem incentivar a higienização bucal 

depois das refeições e antes de dormir para fortalecer a relevância do cuidado com 

a saúde bucal” (BUSSAB, 2018, p.02), orienta. É de suma relevância entender que a 

prevenção é primordial para a saúde bucal infantil estar em dia. “Se torna ainda mais 

determinante quando as orientações são direcionadas para crianças” (BUSSAB, 

2018, p.02). Para atrair a atenção do pequeno para esse momento, você pode 

combinar a hora da escovação para que façam juntos, além de realizá-la em si para 

que ele veja como é e imitar. Outra dica é utilizar as ferramentas ideias para a 

higiene bucal infantil, existem diversas opções de escovas e creme dentais com 

personagens e cores para animar a limpeza. E ainda, com o avanço da tecnologia, 

pode contar com a ajuda de aplicativos para esse momento. Na Odontologia, a 

educação em saúde pode esclarecer a população sobre a importância dos hábitos 

de higiene bucal com procedimentos simples e baratos e, ainda, como eles 

influenciam a saúde e a vida cotidiana das pessoas (SALIBA, 2003). Ele também 

ressalta que a educação em saúde bucal assume papel relevante, quando se 

pretende conscientizar os indivíduos para atuarem na valorização de sua saúde 

bucal, permitindo, com isso, a incorporação de hábitos e atitudes saudáveis. 

Corroborando com o autor supracitado, GARCIA (2009) pontua que o processo 

educativo consiste na informação, conscientização e motivação. A existência de uma 

força motivadora provocará uma mudança de atitude e, consequentemente, de 

comportamento no sujeito, resultando numa alteração de hábitos e atitudes que 

levem à preservação da saúde bucal, objetivo maior da prevenção. Nesse contexto, 

do projeto será discutir aspectos relevantes do processo de higienização bucal e, 

com isso, gerar conhecimentos que possam ser compartilhados e utilizados por 

educadores, melhora o que já fora feito e incorpora novos conceitos. Dessa forma, o 

objetivo desse projeto será evidenciar como os pais de crianças de 10 a 11 anos 

acompanham e incentivam o processo correto de escovação. 

 

 



13 

 

2. PROBLEMA  

 

Como pais de crianças de 10 a 11 anos acompanham e incentivam o processo 

correto de escovação. 

 

3. HIPÓTESES 

 

Acredita-se que parte dos alunos tenha uma adequada higiene bucal enquanto que 

outra parte não sabe como realizá-la de maneira satisfatória, devido ao não 

conhecimento dos pais sobre como fazê-la. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

É de suma importância a questão da saúde bucal nas escolas, pois alguns pais 

podem não ter o conhecimento sobre o quão isso é relevante para um melhor 

desenvolvimento e crescimento das crianças. Além disso, devem-se conscientizar as 

crianças e demonstrar que esse cuidado com a saúde é necessário, por isso esses 

cuidados são feitos da melhor maneira possível para que as crianças possam ter 

uma visão positiva em relação à saúde bucal e que é uma atividade normal e 

essencial, para que futuramente elas estejam cientes dos cuidados que devem ter 

com sua saúde bucal. A ação educativa promove o aumento do conhecimento na 

criança, evitando problemas dentais durante o seu crescimento. Os primeiros anos 

de vida escolar é a fase de aprendizagem e descobertas o que por sua vez, torna 

mais fácil auxiliar a criança na prática a higiene bucal correta e assim a criança 

poderá assimilar os bons hábitos a sua rotina. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

Evidenciar como os pais de crianças de 10 a 11 anos acompanham e incentivam o 

processo correto de escovação. 

 

 

 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

 Verificar com os pais como é realizado o processo de escovação dental de 

seus filhos. 

 Incentivar as crianças como fazer a escovação adequada. 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA 

             

Esse trabalho será uma pesquisa de campo e qualitativa no qual trabalhará com os 

pais de alunos com faixa etária de 10 e 11 anos do Colégio Sejan, do município de 

Janaúba-MG.      

             Os critérios de inclusão desse questionário serão os pais dos alunos que 

estiverem presentes na respectiva escola no dia do levantamento de dados. Alunos 

que não estiverem na escola no dia do levantamento de dados serão excluídos 

dessa pesquisa, pois nesse dia de visita à escola os alunos receberão um folder 

contendo informações necessárias para o processo de escovação e um questionário 

(Apêndice A) que será enviado para os pais responderem como ocorre o processo 

de escovação dental de seus filhos.  
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ANÁLISE DE DADOS 

             De posse dos dados, os resultados serão analisados e transcritos de forma 

literal ao que foi obtido por meio das entrevistas. A partir dessa transcrição serão 

discutidas a partir da análise de conteúdos obtidos nas próprias entrevistas. 

Segundo Minayo (2002), a análise de conteúdo ocorre em três fases sendo elas: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e a 

interpretação. Na primeira fase, efetua-se o primeiro contato dos materiais 

coletados, e organização para ser analisados, refere-se à sistematização das ideias 

iniciais. Já a segunda fase corresponde a fase de exploração, classificação e 

categorização do material coletado para análise. Por fim, a terceira e última etapa 

refere-se ao momento de tratamento, inferência e interpretação dos resultados 

apresentados na pesquisa. O estudo proposto será encaminhado ao Comitê de Ética 

e Pesquisa, para apreciação e aprovação. Será solicitado à Secretaria Municipal de 

Educação - MG e à Escola Sejan a assinatura do termo de Autorização para uso da 

instituição coparticipante (carta de instituição coparticipante). O conteúdo do termo 

será previamente discutido, assim como será exposto o objetivo e o motivo da 

pesquisa, a justificativa da escolha do serviço e a garantia de anonimidade e sigilo 

sobre os dados coletados. Para os clientes que aceitarem participar do estudo será 

obtida a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sobre o qual 

decidiram sobre a participação.   

     Neste sentido tanto no momento da pesquisa, quanto na análise dos 

dados será garantido o respeito, a compreensão e a imparcialidade em relação aos 

posicionamentos e concepções singulares ditas pelos participantes. 

      Quanto aos aspectos éticos, neste estudo respeitou-se a Resolução 466, 

de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as 

pesquisas que envolvem seres humanos, sendo preservados o anonimato, a 

confidencialidade e o consentimento informado diversos benefícios para a vida de 

seus participantes. 
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7 RESULTADOS ESPERADOS 

O incentivo infantil à melhor higienização bucal, nas escolas, irá gerar resultados 

positivos em relação à saúde das crianças. Com algumas dicas oferecidas aos pais 

para a diminuição de alimentos ricos em açúcar, escovação correta e uso do fio 

dental certamente resultarão em uma melhor saúde para as crianças, evitando 

cáries, mau hálito e outras doenças ocasionadas pela falta da higienização, além 

disso, as mesmas irão compreender melhor o quão são importantes, necessários e 

básicos esses cuidados com a saúde bucal. Sendo assim, esse projeto procura 

proporcionar um entendimento mais claro em relação a isso, estimulando elas a 

terem esses hábitos com a saúde ainda cedo, tornando-as adultos mais 

responsáveis com sua higiene bucal.  

 

 

 

 

8 BENEFÍCIOS 

O projeto beneficia trazendo um auxílio para as crianças, aplicando bons hábitos e 

cuidados com a saúde bucal que vão além da estética. Ensinando usar técnicas 

corretas de higiene bucal e indicar a atenção extra durante a escovação, para que 

seus dentes fiquem limpos e livres de resíduos alimentares. Assim, evitando o 

desenvolvimento de doenças bucais como a contaminação por bactérias ou até 

mesmo um câncer de boca. Contribuindo desse o início para que as crianças 

cresçam saudáveis e conscientes sobre a saúde bucal. 
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9 RISCOS  

Primeiramente cada aluno receberá um panfleto, onde irá mostrar uma forma correta 

de escovação e também terá um questionário que será respondido em casa pelos 

pais. Alguns pais poderão se recusar a responder, ou os professores (as) das 

turmas escolhidas não aceitarem que seja feito essa pesquisa com seus alunos. 

Logo depois da pesquisa feita, serão analisadas as respostas, de modo a não 

identificar os participantes, com a equipe mantendo o sigilo.  

 

 

 

10. DEVOLUTIVA 

Os resultados serão apresentados aos participantes do trabalho na forma de folder, 

entregue pessoalmente ou via eletrônica. 
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11. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES M A M J J A S O N D 

1-Levantamento de literatura x x x x x x x x x x 

2-Montagem de questionários     x      

3-Submissão ao comitê de ética      x     

4-Aplicação dos questionários e coleta das 

amostras 

      x x   

7-Análise de Dados        x x  

8-Escrita do projeto e do artigo      x     x 

9-Apresentação de trabalho em Simpósio          x 

10-Entrega do projeto     x      

 

 

 

 

 

 

12. ORÇAMENTO 

 

Item Unid. Quantidade Valor unitário 

(R$) 

Valor 

(R$) 

1-Impressões 1 50 3,00 150,00 

2- Canetas 1 4 1,00 4,00 

TOTAL 2 54 4,00 154,00 
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APÊNDICE A – Questionários 

 

1- Quantas vezes seu filho(a) realiza a escovação durante o dia? 

2- Você leva seu filho(a) frequentemente ao dentista? 

3- Seu filho(a) realiza a escovação após as refeições diárias? 

4- Seu filho(a) faz o uso do fio dental? 

5- Seu filho(a) tem o hábito de utilizar o enxaguante bucal? 

6- Seu filho(a) tem ou já teve cárie? 

7- Seu filho(a) utiliza creme dental com flúor? 

 

 

 

 

 

 

 


