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RESUMO

Introdução: A incorporação de ações educativas bucais nos primeiros anos
escolares torna-se mais eficaz para a criação de hábitos na rotina das
crianças. Ressalto ainda, que podemos enfatizar a manutenção da saúde
bucal a esse grupo, pois estão mais propícios à assimilação nessa fase. A
participação ativa das crianças no aprendizado é constatada se houver
relação com seres de papel significante, como professores ou pais. Daí a
importância dos profissionais de saúde Cirurgiões-dentistas em
desenvolverem um modelo de práticas de aprendizado. Nesse contexto, a
manutenção das superfícies dentárias livres de biofilme e cáries deve ser
almejada como um método de estímulo de autonomia em saúde. Objetivo:
O propósito desse trabalho é relatar a experiência de educação em saúde
promovida pela Cirurgiã-dentista residente para alunos de um Centro de
Educação Infantil (CEI) e seus desdobramentos a partir do isolamento
social. Ressaltando assim a importância da participação dos profissionais
de saúde bucal no aprendizado das crianças. Método: A Cirurgiã-dentista
residente em Saúde da Família atuou no Centro de Educação Infantil (CEI)
Zilda Alexandre Gondim, por meio de ações e palestras semanais desde o
mês de Agosto de 2019. Essas atividades aconteciam nas terças feiras
pela manhã e quartas feiras pela tarde. As crianças que participavam
tinham entre 2 e 5 anos e estavam regularmente matriculadas. Foi
proposto nessas ações a utilização de recursos audiovisuais, a prática com
manequim odontológico, o teatro de fantoches, a aplicação de desenhos
educativos para colorir, as rodas de conversas e a escovação bucal
supervisionada. Sendo, todas as atividades, embasadas nas orientações
do Caderno da Atenção Básica número 17, do Ministério da Saúde, sobre
saúde bucal. De Abril até Junho de 2020, por causa do decreto de
isolamento social, as palestras passaram a ocorrer de forma online
através de grupos do aplicativo WhatsApp from Facebook. Resultados: A
educação em saúde desde a fase inicial escolar proporciona um
aprendizado satisfatório, já que essas crianças possuem um melhor poder
de assimilação nessa faixa etária. Ao analisar a participação dessas
crianças nessas atividades, foi possível perceber o interesse delas sobre o
tema. Também constatou-se por parte dos pré-escolares um feedback
satisfatório de seus aprendizados e melhorias nos cuidados bucais. A
inclusão de figuras paternas nessas atividades proporcionou às crianças
um aprendizado mais inclusivo, estimulando cada vez mais a participação
destes na rotina de cuidados de saúde bucal na família. Conclusão: Dessa
forma, conclui-se a importância da ocorrência de educação em saúde para
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os alunos do CEI Zilda Alexandre Gondim, realizada pela profissional de
saúde Cirurgiã-dentista residente. O aprendizado em saúde desde a serie
inicial assegura a conscientização de hábitos bucais saudáveis. Além disso
proporciona também a conscientização das famílias, pois os alunos
acabam transmitindo essas informações.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência odontológica para crianças. Educação em
odontologia. Serviços de odontologia escolar.
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