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Resumo 

A educação em saúde é um elemento-chave no 
desenvolvimento dos programas de promoção da 
saúde bucal. No processo de aprendizagem, as 
crianças constroem seus conhecimentos sobre 
saúde bucal, assim como desenvolvemhabilidades 
necessárias para mantê-la,com o emprego de 
métodos preventivosdas principais doenças 
bucais. Os programas de promoção de saúde 
desenvolvidos em espaços coletivos são 
fundamentados na aquisição de hábitos saudáveis, 
na higiene bucal,controle da dieta e utilização de 
fluoretos. O objetivo nesse trabalho é relatar 
oprojeto de extensão universitária:“Criança Feliz. 
Saúde Bucal das crianças da Creche Santa Clara 
de Assis”. Nesse projeto, que tem como objetivo a 
atenção à saúde bucal das crianças de 0 a 3 anos 
de idade, matriculadas na instituição,participam 
alunos de graduação, pós-graduação e docentes, 
da FOA-Unesp, integrando a academia à 
comunidade local.São realizadas ações educativo-
preventivas com as crianças, tratamento 
odontológico dos problemas bucais 
diagnosticados, capacitação dos pais e 
responsáveis e treinamentos com as cuidadoras e 
professoras. 

A parceria da Universidade com a instituição tem 

proporcionado benefícios para ambos, com a 

prestação de serviços de saúde, a geração de 

conhecimento novo e a formação de recursos 

humanos qualificados. 

 

 

Abstract 
 

Health education is a key element in the 

development of programs to promote oral health in 

that it is the process by which children build their 

understanding of the importance of oral health, and 

is also promoted the development of the necessary 

skills so they can achieve and maintain oral health 

and prevent oral diseases that are more prevalent 

in this population. The programs developed in 

schools are based in controlling oral hygiene and 

diet, and the use of fluorides. 

 The "Happy Child. Oral health of children of 

kindergarten St. Clare of Assisi "involves 

undergraduate students, graduate and faculty, 

FOA-Unesp, integrating the gym to the local 

community and aims to assist children enrolled in 

the institution 0-6 years ages, through health 

education, disease prevention, supervised tooth 

brushing, training of parents and guardians and 

training to caregivers and teachers. 

 The partnership of the University with the 

establishment of Early Childhood Education has 

provided benefits for both, since enrolled receive 

specialized attention, and these are involved in the 

research in health care focused on prevention. 
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Introdução 

A educação em saúde é um elemento-chave no 

desenvolvimento dos programas de promoção da 

saúde bucal. No processo de aprendizagem, as 

crianças constroem seus conhecimentos sobre 

saúde bucal, assim como desenvolvemhabilidades 

necessárias para mantê-la,  com o emprego de 

métodos preventivos das principais doenças bucais. 

A primeira infância é uma fase muito importante 

para instituição de hábitos saudáveis. Os seis 

primeiros anos de vida trazem objetos para o 

desenvolvimento físico e social das crianças como: 

crescimento cognitivo, desenvolvimento da 

linguagem, habilidades motoras, adaptativas e 
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aspectos sócio-emocionais. Conceitos e hábitos 

inadequadosadquiridos nessa fase da vida podem 

levar a problemas futuros, assim como, 

comportamentos saudáveis podem  ser exercidos 

no decorrer de toda vida. 

Mesmo com a promoção de saúde e aplicação de 

métodos preventivos, alguns problemas como:cárie 

dentária, mordida aberta e mordida cruzada podem 

desenvolver-senas crianças, sendo assim, a 

percepção e diagnósticoprecoce desses problemas 

tem que ocorrer, para que seja possível eliminá-los 

ou minimizá-los rapidamente. 
  Diante desses fatos, um grupo de docentes da 
FOA-UNESPcriou o projeto de extensão 
univeritária:“Criança Feliz. Saúde Bucal das 
Crianças da Creche Santa Clara de Assis”, visando 
a promoção da saúde das referidas crianças. 

 

Objetivos 

Nesse trabalho, o objetivo foi descrever as ações e 

resultados do projeto de extensão universitária: 

“Criança Feliz”, realizado na Creche Santa Clara de 

Assis, Araçatuba-SP. 

 

Material e Métodos 

O Projeto tem como objetivos:promover saúde bucal 
dos bebês e crianças da Creche Santa Clara de 
Assis; capacitar acadêmicos e pós-graduandos para 
a prática comunitária e atenção à saúde bucal de 
bebês e crianças, identificar e intervir nos principais 
problemas de saúde bucal das crianças. 

A Creche Santa Clara de Assis foi fundada em 

1956 na cidade de Araçatuba-SP, para acolher 

crianças de 8 meses a 5 anos de idade. 

Sãodesenvolvidas semanalmente na instituição, 

atividades educativas de higiene bucal e geral, 

procedimentos de higienização e escovação 

supervisionada, capacitação dos educadores e 

exames clínicos. Há também a capacitação dos 

cuidadoras para que reforcem diariamente os 

estímulos positivos sobre essas crianças, que 

passam grande parte do dia na creche, permitindo, 

assim, o desenvolvimento de hábitos saudáveis. 

As crianças são submetidas a um exame clínico 

minucioso, no consultório odontológico, para 

verificação das condições de saúde bucal. 

Posteriormente são realizados os procedimentos 

clínicos necessáriose acompanhamento da criança. 

 

 

 

Resultados e Discussão 

O projeto conseguiu atingir seus objetivos, 

relacionados ao tripé ensino-pesquisa-extensão.  

Foram examinadas as 184 crianças, matriculadas 

na Creche Santa Clara de Assise todas receberam 

um kit de prevenção, contendo  escova dental, 

dentrifício, fio dental e um estojo para 

armazenamento.  As crianças com problemas 

bucais identificados foram submetidas ao 

tratamento odontológico. Houve apresentação de 

trabalhos em eventos científicos e os resumos 

foram publicados em periódicos. Um trabalho de 

conclusão de curso (TCC) foi também apresentado.  

O projeto possibilitou também a confecção de 

material educativo apropriado ao público-alvo. 

Conclusões 

Os resultados demonstraram que o 

acompanhamento da saúde bucal das crianças, e a 

conscientização dos pais e responsáveis e 

orientação dos cuidadores da instituição, 

promoveram melhorias na higiene bucal e 

diminuição dos problemas odontológicos das 

crianças.  
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Anexo 1 

 
Figura 1. Atendimento clínico 
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FIGURA 2. Interação com as crianças da creche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


