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VAZÃO, A. R. Fortalecimento de ações de atenção primária à saúde bucal na 

primeiríssima infância. Logística do projeto Sorriso Feliz. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação) - Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araçatuba, 2022. 

RESUMO 

O Projeto Sorriso Feliz é desenvolvido desde 2012 por uma faculdade de odontologia 

estadual do interior paulista e já alcançou, de forma presencial, mais de 70 cidades 

do Estado de São Paulo, de forma presencial ou virtual, estando atualmente 

sedimentado em duas cidades vizinhas de sua cidade sede por meio de lei Municipal. 

O objetivo principal do projeto é o fortalecimento das ações de atenção primária à 

saúde bucal na primeiríssima e primeira infância, sendo o foco principal desse trabalho 

a) Apresentar relato de experiência de projeto realizado numa das creches de cidade 

vizinha da faculdade, exemplificando dados coletados em 2017 por estudantes sobre 

cáries visíveis desde os berçários (4 meses) até os prés fase 2 (5 anos e 11 meses); 

b) Propor logística para desenvolvimento de projeto político pedagógico por outras 

faculdades e creches ou escolas de forma a envolver articulação universidade-

serviço-saúde, utilizando-se da metodologia preconizada pelo Sorriso Feliz no formato 

presencial e virtual. Para que o projeto Sorriso Feliz assuma resultados positivos e 

significantes tem sido necessário trabalhar com a população e não só com as crianças 

individualmente. Os educadores de creches e escolas, em conjunto com o cirurgião 

dentista da rede pública de saúde, alicerçados por docentes e estudantes de 

graduação da faculdade de origem do projeto trabalham o assunto saúde bucal com 

os pais ou cuidadores das crianças e não para eles, exigindo colaboração ativa e 

intensiva entre todas as partes. Para que a parceria dê certo, é necessária a 

implantação de projeto pedagógico na creche ou escola de forma a incluir a 

higienização bucal das crianças no ambiente escolar e palestras de orientação para 

os educadores e, também, para os pais e cuidadores sobre a saúde e higiene bucal 

das crianças. Após autorização dos responsáveis pela criança, anotação anual 

individual da boca da criança tem sido feita por cirurgião dentista acompanhado por 

estudantes de graduação, retratando índices de placa e cárie visível. Tal informação, 

além de pertencer ao arquivo escolar da criança, tem sido levada ao conhecimento 

dos educadores e, também aos responsáveis pela criança a fim de que busquem 

tratamento odontológico, quando necessário. A saúde bucal interfere no 



 

 
 

desenvolvimento físico, psíquico e social da criança. O assunto, sendo tratado 

anualmente, proporciona ciência aos responsáveis pela criança e direciona a 

promoção de saúde bucal na escola. Contudo, mais métodos pedagógicos escolares 

são necessários para que a mudança de hábito da criança ocorra também no seu 

ambiente familiar. 

Palavras-chave: Educação em saúde bucal. Cárie dentária. Crianças. Escolas. 

  



 

 
 

VAZÃO, A. R. Strengthening of primary care actions for oral health in very early 

childhood. Logistics of the Sorriso Feliz project. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação) - Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araçatuba, 2022. 

ABSTRACT 

The Sorriso Feliz Project has been developed since 2012 by a state dental school in 

the interior of São Paulo and has already reached, in person, more than 70 cities in 

the State of São Paulo, currently being established in two neighboring cities of its host 

city by law. Municipal. The main objective of the project is to strengthen primary oral 

health care actions in very early and early childhood, the main focus of this work a) 

Presenting a project experience report carried out in one of the day care centers in a 

neighboring city of the college, exemplifying data collected in 2017 by students on 

visible cavities from nurseries (4 months) to pre-phase 2 (5 years and 11 months); b) 

Propose logistics for the development of a political pedagogical project by other 

colleges and daycare centers or schools in order to involve university-service-health 

articulation, using the methodology recommended by Sorriso Feliz in the face-to-face 

and virtual format. For the Sorriso Feliz project to assume positive and significant 

results, it has been necessary to work with the population and not only with individual 

children. Nursery and school educators, in conjunction with a dental surgeon from the 

public health network, supported by professors and undergraduate students from the 

project's college of origin, work on the subject of oral health with the parents or 

caregivers of the children and not for them, requiring collaboration active and intensive 

between all parties. For the partnership to work, it is necessary to implement a 

pedagogical project in the nursery or school in order to include children's oral hygiene 

in the school environment and orientation lectures for educators and also for parents 

and caregivers about oral health and hygiene. of children. After authorization by those 

responsible for the child, individual annual annotation of the child's mouth has been 

made by a dental surgeon accompanied by undergraduate students, portraying plaque 

and visible caries. Such information, in addition to belonging to the child's school file, 

has been brought to the attention of educators and also those responsible for the child 

so that they can seek dental treatment, when necessary. Oral health interferes with the 

child's physical, psychological and social development. The subject, being dealt with 

annually, provides awareness to those responsible for the child and directs the 



 

 
 

promotion of oral health at school. However, more school pedagogical methods are 

needed so that the child's habit change can also occur in their family environment. 

Keywords: Oral health education. Dental cavity. Kids. Schools. 
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1 INTRODUÇÃO  

A cárie dental tem sido descrita atualmente como uma doença infecciosa 

multifatorial e sacarose dependente, pois depende da interação entre hospedeiro, 

dieta e biofilme dental.1 

A doença cárie está diretamente relacionada aos carboidratos refinados 

incorporados na dieta, principalmente a sacarose, que é considerada o dissacarídeo 

mais cariogênico e que mais está presente na alimentação de quase toda a população 

mundial,1 visto que biologicamente o ser humano é preparado para preferir o sabor 

doce. Com a globalização, as indústrias alimentícias aproveitaram dessa preferêcia 

alimentar da população e passaram a fabricar ainda mais produtos ricos em sacarose 

afim de oferecer a população uma gama imensa de variedade de alimentos,2 fazendo 

com que os pais insiram na dieta de seus filhos alimentos ricos em açúcares cada vez 

mais cedo.  

Quanto maior o tempo de exposição ao carboidrato, maior a chance de 

desenvolver a doença cárie, pois a higiene bucal não estará sendo feita de maneira 

adequada. Por isso, para que se possa prevenir a cárie é necessária uma dieta 

balanceada, modificação das fontes e quantidade de carboidratos fermentáveis e 

integração de práticas de higiene oral no estilo de vida das pessoas.1 

Um tipo específico de cárie é a cárie precoce na infância (CPI), que tem 

sido apontada como a doença crônica mais prevalente em crianças, principalmente 

em idade pré-escolar, na faixa etária de 1 a 3 anos sendo assim um grande problema 

para a saúde pública mundial.3 A CPI afeta a dentição decídua, uma vez que se pode 

desenvolver imediatamente após a erupção dentária. É caracterizada por pelo menos 

um dente cariado com lesão de cárie cavitada ou não cavitada, a existência de uma 

restauração em um dente decíduo em uma criança de 0 a 71 meses (6 anos), ou a 

ausência de dente por cárie.4,5 

Quando a criança é acometida pela CPI, frequentemente suas 

manifestações iniciais passam despercebidas pelos pais, de forma que a doença 

acaba prejudicando a saúde da criança. O grande desconhecimento das mães sobre 

o momento ideal de levar seus filhos à primeira consulta ao odontopediatra, somado 

ao desconhecimento em saber que as crianças podem ter cárie em idade bastante 
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precoce, agravam o quadro da doença e, quando esta se manifesta, só será notada 

se ocorrer dor, desconforto ou problemas estéticos.6 

Algumas vezes, por falta de cuidados e/ou conhecimento das mães, a 

atividade de cárie se torna tão aguda que a perda de tecido mineral 

(desmineralização) de esmalte, provocada pela queda do potencial hidrogeniônico 

(pH) na placa cariogênica, supera em velocidade a reposição fisiológica desses 

minerais pela saliva (remineralização), então em curto espaço de tempo ocorre a 

destruição de uma dentição jovem.6 

Essa doença, de natureza multifatorial e complexa, em que o aleitamento 

é um dos fatores determinantes, talvez o mais forte, é denominada de várias formas, 

como por exemplo “cárie de mamadeira‟, “cárie de aleitamento‟ ou ‟cárie da 

mamadeira noturna‟, caracterizando a cárie precoce na infância no inglês denominada 

de “early childhood caries’’.6 

Lamentavelmente, a lesão de cárie em dentes decíduos é encarada como 

uma normalidade e considerada uma fatalidade, pois muitas mães desconhecem que 

essa doença pode ser prevenida.7 Nem todas têm acesso a informações sobre como 

higienizar corretamente os dentes de seus filhos.8 Além disto, a maioria dos pais leva 

seus filhos ao dentista em idade atrasada, de forma que não haja uma atenção 

precoce, e a presença de lesões de cárie se constitui no principal motivo da consulta.9 

Tendo em vista esse cenário, a educação em saúde deve estar presente 

nas escolas, já que é considerada um local adequado por reunir crianças em faixas 

etárias propícias ao aprendizado de medidas educativas e preventivas.10 

Diante disso, é fundamental investir em meios que promovam a saúde 

bucal para as crianças, através de programas de motivação e educação em relação à 

higiene bucal, com métodos simples e eficientes para remoção do biofilme dental e 

prevenção da doença cárie.11 Isso pode ser feito através de atividades pedagógicas 

ou brincadeiras de cunho motivador.10 Sendo assim, projetos como o Sorriso Feliz 

foram criados com a finalidade de auxiliar pais e educadores a implantarem a 

escovação dos dentes como uma rotina de vida da criança. 

O projeto Sorriso Feliz – Saúde da boca na primeiríssima infância é 

desenvolvido pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA) em parceria com 

prefeituras da região desde 2012 e tem como objetivo o desenvolvimento de ações 
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integradas para fortalecer a saúde bucal de estudantes dos municípios e prevenir 

cáries. O público-alvo tem sido as crianças da educação infantil e do ensino 

fundamental I. 

Atualmente o projeto Sorriso Feliz é lei em dois municípios, Birigui e 

Coroados. Na cidade de Birigui, o projeto tem sido executado por acadêmicos da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Araçatuba 

que frequentam as creches e escolas periodicamente a fim de detectar os percentuais 

de cárie e instruir educadores, alunos das creches ou escolas, pais ou responsáveis 

pela criança sobre a importância da higiene bucal e como fazê-la de maneira correta 

de acordo com a idade da criança.  

Com o tempo, cada vez mais o projeto vem ganhando força, sendo 

apresentado presencialmente para aproximadamente 70 outras cidades do estado de 

São Paulo. 

A transformação em lei em Birigui (Lei 6.584/2018) e Coroados (Lei 

1944/2020) foi o primeiro reconhecimento da importância desse projeto em órgão 

político. Contudo, o projeto também foi foco de estudo financiado pela Mitacs 

Globalink, fundação de incentivo à pesquisa científica do Canadá e, atualmente, por 

ter sido levado virtualmente a outras 67 cidades no ano de 2020, tem sido estudado 

para proposta de política Pública do Estado de São Paulo. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi:  

a) Apresentar relato de experiência do projeto realizado numa das creches 

de cidade vizinha da faculdade, exemplificando dados coletados em 2017 por 

estudantes sobre cáries visíveis desde o Berçário I (4 meses) até o Pré 2 (5 anos e 

11 meses);  

b) Propor logística para desenvolvimento de projeto político pedagógico por 

outras faculdades e creches ou escolas de forma a envolver articulação universidade-

serviço-saúde, utilizando-se da metodologia preconizada pelo Sorriso Feliz no formato 

presencial e virtual. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Como relato de experiência sobre a metodologia adotada pelo projeto, os 

graduandos que participaram do projeto Sorriso Feliz de forma presencial entre os 

anos de 2012 e 2019 cursavam as disciplinas de Ciências Sociais e Projetos Especiais 

I e II da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – FOA. As visitas dos alunos às 

creches ocorreram anualmente com o auxílio do ônibus escolar, pois as escolas 

participantes não eram de Araçatuba.  

Para a obtenção dos dados gerados em 2017 foram avaliadas crianças de 

04 meses até 5 anos e 11 meses, matriculadas em Berçário I e II, Maternal I e II, Pré-

Escola I e II. Trabalho similar foi sendo desenvolvido a partir de 2012 até o ano de 

2019 na Creche Dionísia Miragaia Carmine, localizada no bairro Jardim Clayton, 

periferia da cidade de Birigui - SP. Em cada ano do projeto a coleta foi bastante 

semelhante, contudo, conforme dados coletados, as orientações aos graduandos 

foram cada vez mais minuciosas. Por se tratar de coletas realizadas por estudantes 

de anos diferentes, sendo esses calibrados por observações aperfeiçoadas do ano 

anterior, tais dados não foram tabulados com intuito de pesquisa e por isso não foram 

comparados para verificar a evolução do projeto. A semelhança da progressão da 

doença cárie ao longo dos anos permitiu ao projeto a criação de uma logística de ação 
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que foi sendo construída e que poderá ser cabível para outras creches e escolas de 

outras cidades. 

Nessas visitas, os graduandos, além de verificarem a quantidade de alunos 

com cárie, ainda instruíram sobre como deveria ser feita a higiene bucal aos alunos 

da creche e aos seus educadores, sempre de forma lúdica, com o auxílio de 

macromodelos e escovas, para que as crianças pudessem visualizar e compreender 

melhor as técnicas de escovação e, quando possível, realizavam a escovação 

supervisionada com as crianças. 

Para a avaliação intrabucal, os estudantes de odontologia utilizaram nos 

bebês do berçário apenas luva e gaze umedecida com água para exame de detecção 

de cárie e higiene bucal. Já nas turmas de maternal e pré-escolar foram utilizados 

palitos de madeira, sempre sob luz natural. 

Anotava-se em folha impressa os nomes dos alunos de cada sala. Se o 

aluno estivesse ausente (F), se presente e houvesse a presença de cárie visível (C), 

e se não fosse encontrada a presença de cárie visível (NC).  

De posse dos dados, o docente responsável pela atividade no dia orientava 

os educadores e suas respectivas equipes quanto a importância e necessidade da 

higienização bucal dos bebês e crianças de sua turma, de como fazê-la e solicitavam 

deles que transmitissem tais informações também aos pais. Era preciso conscientizar 

que o hábito deveria se tornar uma rotina na vida das crianças para proporcionar a 

elas saúde bucal adequada. Como consequência da ação, foram transmitidas 

informações para a Prefeitura Municipal de Birigui, havendo a solicitação de melhorias 

para serem feitas. Com as anotações sobre a condição bucal das crianças, essas 

também foram repassadas à Diretoria da creche a fim de que fossem estudadas 

mudanças necessárias na rotina de higienização das crianças e apontadas as 

crianças com necessidade do tratamento odontológico prioritário. 

No ano de 2019 passou a ser incorporado em algumas análises o número 

de dentes cariados e qual o tipo de lesão cariosa observada, bem como a presença 

de outras alterações que requeriam atenção à saúde bucal da criança. De qualquer 

forma, a progressão para a visualização de mais detalhes requer da equipe maior 

tempo de observação e calibração das equipes. Como sempre foram muitos os locais 

a serem visitados, o projeto, desde 2012, tem priorizado uma análise mais panorâmica 
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do estado da saúde bucal de sua população de forma que as orientações sejam 

voltadas também à população e não para o indivíduo isoladamente. 

O projeto Sorriso Feliz sempre se colocou em posição aberta para o 

recebimento de outros projetos de pesquisas concomitantes que objetivasse o estudo 

de dados mais precisos e desenvolvessem técnicas a fim de que trouxessem mais 

benefícios a toda população. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Dados obtidos com a metodologia preconizada 

Após primeiro contato entre a Universidade e creche de Birigui, uma equipe 

de estudantes foi primeiramente calibrada para que fosse até o local e examinasse a 

presença de lesões cariosas clinicamente visíveis em crianças de várias turmas. 

Observações sobre a saúde bucal da creche ou escola puderam ser feitas num 

primeiro dia de visita, preferencialmente no primeiro semestre. No caso do projeto, a 

visita à creche foi feita por estudantes de graduação supervisionados por cirurgião 

dentista da rede pública de saúde e por docente da faculdade de odontologia que os 

acompanhavam. O exame clínico foi feito em cima das cáries visíveis a luz natural, o 

que norteou as orientações realizadas aos educadores dentro de suas turmas e à 

direção, conforme as suas salas. Com tais dados também pôde ser verificada a idade 

que começava a aparecer as cáries nas crianças dessa creche. As anotações abaixo 

transcritas foram extraídas do arquivo de uma das creches que o projeto Sorriso Feliz 

compareceu durante o ano de 2017. A obtenção dos dados não objetivou pesquisa, 

mas proporcionou registro anual da porcentagem de cárie em cada sala de aula, além 

de nortear observações realizadas ao diretor da creche, aos educadores e de forma 

que tais informações chegassem aos cuidadores das crianças. Os dados obtidos 

refletiram informações que deveriam ser consideradas para o delineamento de 

estratégias de prevenção do desenvolvimento da cárie na criança. 
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TABELA 1- Identificação de cárie visível em crianças do Berçário I de creche após uma 
visita de estudantes de Odontologia em um mesmo dia de avaliação, sob a supervisão 
de um mesmo cirurgião dentista da rede pública de saúde. 

Fase da criança Alunos 

matriculados 

na turma 

Alunos 

avaliados/ 

presentes 

Alunos com 

algum dente 

com cárie 

Percentual de 

alunos com 

cárie na turma 

Berçário IA 13 11 1 9% 

Berçário IB 4 3 0 0% 

Berçário IC 6 4 0 0% 

Berçário ID 9 8 0 0% 

Berçário IE 5 4 0 0% 

Total Berçário I 37 30 1 3,33% 

Fonte: Autor, 2022 
 
 
 
TABELA 2- Identificação de cárie visível em crianças do Berçário II de creche após uma 
visita de estudantes de Odontologia em um mesmo dia de avaliação, sob a supervisão 
de um mesmo cirurgião dentista da rede pública de saúde. 

Fase da criança Alunos 

matriculados 

na turma 

Alunos 

avaliados/ 

presentes 

Alunos com 

algum dente 

com cárie 

Percentual de 

alunos com 

cárie na turma 

Berçário IIA 13 10 2 20% 

Berçário IIB 19 13 3 23% 

Berçário IIC 16 11 2 18% 

Berçário IID 13 10 2 20% 

Berçário IIE 18 8 2 25% 

Total Berçário II 79 52 11 21,15% 

Fonte: Autor, 2022 
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TABELA 3- Identificação de cárie visível em crianças do Maternal I de creche após uma 
visita de estudantes de Odontologia em um mesmo dia de avaliação, sob a supervisão 
de um mesmo cirurgião dentista da rede pública de saúde. 

Fase da criança Alunos 

matriculados 

na turma 

Alunos 

avaliados/ 

presentes 

Alunos com 

algum dente 

com cárie 

Percentual de 

alunos com 

cárie na turma 

Maternal IA 20 18 7 39% 

Maternal IB 18 13 2 15% 

Maternal IC 19 16 2 13% 

Maternal ID 19 13 4 31% 

Maternal IE 19 15 3 20% 

Total Maternal I 95 75 18 24% 

Fonte: Autor, 2022 

 

 

 

TABELA 4- Identificação de cárie visível em crianças do Maternal II de creche após uma 
visita de estudantes de Odontologia em um mesmo dia de avaliação, sob a supervisão 
de um mesmo cirurgião dentista da rede pública de saúde. 

Fase da criança Alunos 

matriculados 

na turma 

Alunos 

avaliados/ 

presentes 

Alunos com 

algum dente 

com cárie 

Percentual de 

alunos com 

cárie na turma 

Maternal IIA 22 20 11 55% 

Maternal IIB 21 16 7 44% 

Maternal IIC 23 16 9 56% 

Maternal IID 22 22 6 27% 

Maternal IIE 23 16 5 31% 

Total Maternal II 111 90 38 42,22% 

Fonte: Autor, 2022 
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TABELA 5- Identificação de cárie visível em crianças do Pré I de creche após uma visita 
de estudantes de Odontologia em um mesmo dia de avaliação, sob a supervisão de um 
mesmo cirurgião dentista da rede pública de saúde. 

Fase da criança Alunos 

matriculados 

na turma 

Alunos 

avaliados/ 

presentes 

Alunos com 

algum dente 

com cárie 

Percentual de 

alunos com 

cárie na turma 

Pré IA 25 24 15 63% 

Pré IB 22 16 11 69% 

Pré IC 24 24 10 42% 

Pré ID 23 22 18 82% 

Pré IE 23 22 15 68% 

Total Pré I 117 108 69 63,88% 

Fonte: Autor, 2022 
 
 
 

TABELA 6- Identificação de cárie visível em crianças do Pré II de creche após uma visita 
de estudantes de Odontologia em um mesmo dia de avaliação, sob a supervisão de um 
mesmo cirurgião dentista da rede pública de saúde. 

Fase da criança Alunos 

matriculados 

na turma 

Alunos 

avaliados/ 

presentes 

Alunos com 

algum dente 

com cárie 

Percentual de 

alunos com 

cárie na turma 

Pré IIA 20 20 12 60% 

Pré IIB 16 16 12 75% 

Pré IIC 19 19 13 68% 

Pré IID 20 20 12 60% 

Pré IIE 16 15 10 67% 

Total Pré II 91 90 59 65,55% 

Fonte: Autor, 2022 
 
 
 

Como observado nas tabelas 5 e 6, a prevalência de cárie não tratada na 

primeira infância ainda é bastante alta, existindo grande número de crianças que 

sofrem com essa doença antes mesmo de aparecer o primeiro dente permanente.  

Desde o ingresso do projeto nessa creche, por exemplo, mudanças 

estruturais e, também em seus projetos pedagógicos, foram sendo orientadas, tais 

como, a construção de escovódromos com horário destinado à escovação bucal das 

crianças, mudança de bebedouros, orientações às merendeiras sobre o que fazerem 

para não contaminarem a comida das crianças ou para oferecerem melhor nutrição a 
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elas com alimentos ou sucos com pouca quantidade de açúcar, palestras rotineiras 

aos educadores e pais com o assunto relacionado à saúde bucal, projetos 

pedagógicos que incluam tarefas escolares a serem realizadas pelas crianças e 

acompanhadas por seus pais. 

 

4.2 Delineamento de Logística para desenvolvimento de projeto 

político pedagógico que envolve articulação universidade-serviço-

saúde, utilizando-se da metodologia preconizada pelo Sorriso Feliz 

no formato presencial e virtual 

Permeando todas as atividades que podem ser construídas para um projeto 

que promoverá a saúde bucal em creches e escolas, alguns princípios devem ser 

atendidos durante a execução das suas etapas, tais como: atenção para a 

interdisciplinaridade, educação para promoção da saúde, metodologias participativas 

de atuação com base na experiência dos profissionais, valorização dos diferentes 

saberes entre os profissionais e a população além da articulação universidade-

serviço-comunidade. 

 

Formato presencial 

No formato para ação presencial, ela será descrita nesse trabalho 

contendo sete etapas para a sua execução:  

Antes do início da ação é necessário que já exista o aceite do projeto pela 

creche ou escola. A agenda para as atividades nas creches e escolas poderá ser 

articulada em parceria com ambas Secretarias Municipais, da Saúde e da Educação. 

Modelo de projeto com o título “Fortalecimento da atenção básica à saúde bucal na 

primeiríssima e primeira infância em creche e escolas municipais de Araçatuba-SP” 

será entregue à direção de cada instituição participante para ser inserido em seu 

projeto político pedagógico (etapa zero). 

A primeira etapa poderá ser realizada mediante ações de treinamento 

(teórico e prático) aos estudantes de faculdade de odontologia de forma 

interdisciplinar e demais envolvidos na execução do projeto, como educadores das 
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creches e escolas, cirurgião dentista da rede pública de saúde, agentes comunitários, 

enfermeiros e demais colaboradores do serviço público. A atenção para a 

interdisciplinaridade e o multiprofissionalismo se faz necessária para o sucesso do 

projeto.  

Sobre o treinamento inicial dos estudantes, todos os participantes, 

podendo esses serem pertencentes a uma disciplina ou a uma atividade de extensão 

organizada pela própria instituição, devem receber aula teórica para sua calibração. 

A aula poderá ser ministrada por docente vinculado ao projeto Sorriso Feliz ou à 

disciplina de Odontopediatria ou Odontologia Preventiva a fim do estudante saber 

diagnosticar a cárie e conhecer como determinar o número de dentes decíduos 

cariados, perdidos e obturados (ceo-d) ou o número de dentes permanentes 

cariados, perdidos e obturados (CPO-D). A calibração é necessária para que os 

participantes aprendam como propagar as formas corretas de utilização de escova 

de dentes, os tipos e quantidade dos dentifrícios, o uso do fio dental e como podem 

utilizar dos macromodelos para educar a população, seja criança ou adulto. Os 

participantes também deverão saber realizar outras avaliações que possam surgir 

durante as suas visitas a fim de identificarem e orientarem para a prevenção de 

outras doenças ou as más oclusões.  

Numa segunda etapa, desde que estabelecidas as devidas parcerias entre 

a faculdade de odontologia, a secretaria de educação e saúde da cidade, os 

estudantes deverão realizar visitas às creches ou escolas municipais, sempre 

acompanhados por um cirurgião dentista da rede pública de saúde, coordenador do 

projeto, e supervisionados por docente da faculdade. A equipe desenvolverá ações 

de caráter educativo, abrangendo orientações em saúde bucal, interrelacionando-a 

à saúde geral da criança. A educação deverá envolver os educadores das creches e 

escolas e chegar até os cuidadores em seu lar. A educação para a promoção da 

saúde deverá ocorrer de maneira bem simples, sendo essa preconizada desde o 

berçário. É relevante que o cuidado de saúde bucal seja incorporado pela criança 

como hábito natural de higiene bucal em idade precoce, devendo a adaptação ser 

realizada antes mesmo do aparecimento dos dentes na cavidade bucal. 

Estudantes de anos iniciais da odontologia podem participar ativamente 

do projeto realizando atividades lúdicas com as crianças sobre o assunto saúde 

bucal, utilizando-se para isso de recursos como jogos, contação de estórias, 
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encenação com bonecos. Métodos lúdicos tornam a aprendizagem mais estimulante 

e enriquecedora.  

Para o complemento dessa ação, no mesmo dia, folhetos com as 

instruções simples aos pais ou responsáveis aos educadores das creches e escolas 

devem ser deixados nas mochilas das crianças para que os cuidadores possam 

proceder com a higiene das bocas das crianças também em casa.  

Numa terceira etapa, pode-se demonstrar técnicas de higienização e uso 

do fio dental às crianças, podendo essas serem demonstrativas ou interativas, 

dependendo se a creche ou escola possui área para a devida higienização individual 

das crianças.  

Para a atividade deve-se distribuir kits contendo escovas, dentifrícios e 

fio dental para que as crianças possam ser orientadas, estimuladas e 

supervisionadas por seus educadores a escovar os dentes na escola.  

De forma demonstrativa, para o processo de aprendizagem das técnicas 

de higienização pelas crianças, os estudantes utilizarão de macromodelos e escovas 

de dentes, sendo importante que haja aplicação de metodologias participativas de 

atuação com base na experiência dos profissionais presentes na ação, tais como os 

cirurgiões dentistas da rede pública de saúde, pedagogos, psicólogos, dentre outros. 

Dessa forma, ao envolver vários profissionais, poderão ser apresentadas técnicas 

que os estudantes utilizarão para a correta abordagem às crianças, de acordo com 

suas faixas etárias e conforme o ano que elas estiverem matriculadas.  

No caso dos bebês, a técnica de higienização de suas bocas no berçário 

deve também ser ensinada aos educadores uma vez que ela deverá ser realizada, 

no mínimo, uma vez por dia no berçário. A higienização, portanto, deve ser feita com 

a mão enluvada, sendo a gaze enrolada no dedo indicador e embebida com água 

filtrada. Caso a criança já apresente dentes, a higienização deve ser feita com 

escovas dentais. No caso das crianças maiores, salienta-se a importância de ter nas 

creches ou escolas pias para a higienização bucal, especialmente para crianças que 

lá permanecem de forma integral. 

Numa quarta etapa, após a escovação dos dentes das crianças, suas 

bocas devem ser examinadas. Estudantes do último ano realizam a triagem 

odontológica, observando alterações na cavidade bucal das crianças e anotam a 
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presença de cáries visíveis a luz natural, o que norteia as demais orientações à 

direção, aos educadores e aos pais. As cáries devem ser confirmadas pelo docente 

ou por cirurgião dentista da rede pública que acompanha a atividade. Por falta de 

melhores métodos de análise, não há necessidade de pormenorizar a análise, mas 

identificar se a criança necessita ou não buscar o cirurgião dentista de forma urgente, 

ou se a criança necessita ou não apenas de orientações para a prevenção da cárie. 

O número de crianças com necessidade de atendimento odontológico 

deve ser anotado para posterior tabulação e análise durante a atividade.  

Numa quinta etapa, devem ser realizadas orientações ao diretor da creche 

ou escola (apontamento de falhas na infraestrutura) e, também aos educadores, com 

apontamento da condição bucal de crianças e relação que possa existir dessa 

criança com dor, odor, estética e maloclusão. 

As orientações se baseiam nas seguintes dúvidas norteadoras que são 

transmitidas aos estudantes durante a calibração: há ou não cárie identificada em 

cada criança? Quantos dentes cariados? Há presença de hábitos bucais (chupeta e 

dedo)? Há perda precoce de dente decíduo? A lista com os nomes das crianças com 

cárie foram entregues ao professor para que esses orientem os pais quanto a 

presença de cáries no filho? Há algum outro problema de saúde bucal relevante para 

ser comunicado aos pais? Houve a transmissão de conhecimento na sala da criança 

quanto a escovação e os alimentos saudáveis ou que possam ser evitados por elas 

para manterem a saúde bucal? Há hábito de higienização bucal na escola 

diariamente? A guarda de escovas está correta? Os objetos que são levados à boca 

pela criança são compartilhados? Como são os bebedouros nas creches ou escolas? 

A direção foi comunicada quanto aos dados numéricos obtidos para que possam 

comparar nos próximos anos? As atividades a serem desenvolvidas poderão ter 

continuidade anual para que os dados sejam coletados anualmente verificando se 

está ocorrendo transformação social naquela creche ou escola? 

Quanto aos educadores, deve haver sensibilização para que haja 

estabelecimento de novas estratégias no desenvolvimento de projetos pedagógicos 

rotineiros na educação infantil a fim de que haja mudança de hábito da criança com 

relação à higienização bucal, melhor alimentação e hábitos parafuncionais. 
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O Educador responsável pela criança e o agente de saúde comunitária 

que estiverem acompanhando a atividade devem receber instruções sobre como 

poderão auxiliar no assunto saúde bucal acompanhando as crianças prioritárias em 

seus lares.  

Cabe ao educador informar aos pais ou responsáveis pela criança a 

necessidade de procurar atendimento odontológico na rede pública para confirmação 

de diagnóstico e tratamento, se necessário. Ao agente comunitário de saúde cabe-

lhe a incumbência de apontar a demanda ao cirurgião dentista da rede pública e, se 

necessário, acompanhar a família nos casos graves de infecção, dor ou trauma por 

aparência estética. 

Cabe à direção da creche ou escola determinar como deve ser a 

distribuição de Kits contendo escovas de dentes, dentifrícios e fio dental doados pela 

Colgate a todos as crianças do estabelecimento sob sua responsabilidade. Também 

devem ser entregues à direção ou as educadoras das salas os folhetos a serem 

encaminhados aos pais, contendo informações básicas e em linguagem acessível 

que os estimulem a supervisionar e acompanhar seus filhos nos cuidados básicos 

bucais.  

Numa sexta etapa, deve-se estreitar laços com a Atenção básica de 

Saúde com a proposta de curso teórico-prático, virtual ou presencial, de até 4 horas 

para todos os cirurgiões dentistas da rede pública de saúde da cidade a fim de que 

toda a rede seja calibrada sobre a saúde bucal das crianças da creche ou escolas. 

O curso pode ser ministrado por docentes de disciplinas de Odontopediatria ou de 

Saúde Coletiva.  

Deve-se adotar até duas palestras presenciais anuais de 1 hora sobre o 

tema do projeto com intuito de calibração de agentes comunitários para que eles 

levem até as casas das famílias as devidas informações sobre a necessidade de 

promover saúde bucal como um hábito de tomar banho. As escovas de dentes devem 

ser levadas ao chuveiro para completar a higienização das crianças, bem como 

orientações a respeito de fatores de risco para má oclusão como os hábitos bucais e 

a perda precoce de dente decíduo. As reuniões com os agentes comunitários podem 

ser organizadas pela prefeitura municipal de saúde.  
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Numa sétima e última etapa, ao final do ano letivo, oficina de trabalho de 

1 a 4 horas deve ser articulada para a devolutiva dos docentes, alunos de graduação, 

pós-graduação e profissionais que fizerem parte do projeto a fim de serem verificados 

os dados obtidos e o desenvolvimento das ações que podem ter transformado a 

realidade da saúde bucal na escola. 

Durante a ação, algumas consultas para possíveis observações simples, 

com desdobramento para pesquisas concomitantes, podem ser feitas: 

a) As crianças podem ser questionadas quanto ao número de vezes que 

escovam os dentes em casa e sobre o conhecimento que possuem sobre a doença 

cárie.  

b) O educador pode ser questionado quanto ao número de crianças em sua 

sala que leva escova e pasta de dentes em seus pertences e quantas vezes durante 

a permanência na escola esses alunos realizam a escovação dos dentes, bem como 

se há ou não supervisão nesses momentos.  

 

Formato virtual 

De maneira emergencial e pontual em época de pandemia, como a 

COVID19, o projeto pode ser desenvolvido de forma totalmente online: kits de saúde 

bucal com folhetos explicativos podem ser entregues juntamente com o kit de 

merenda nas creches e escolas municipais e conveniadas do ensino infantil. Os 

educadores e educadoras devem fazer a entrega e recebem instrução por capacitação 

virtual em salas organizadas em plataforma Google Meet. Na oportunidade, material 

educativo, constituído sobre aula de saúde bucal da primeira infância com folhetos 

contendo orientações sobre saúde bucal devem ser disponibilizados nas páginas da 

secretaria de educação da cidade e, se necessário, na secretaria de saúde. Na própria 

página do Sorriso Feliz do Facebook a população pode postar mensagens sobre 

dúvidas relacionadas à saúde bucal das crianças a fim de serem respondidas por 

docentes ou alunos vinculados ao projeto e pertencentes à faculdade de odontologia. 

O recebimento das mensagens pode ter a organização feita pelos próprios estudantes 

da faculdade. Os trabalhos (vídeos, textos etc.) em prol da saúde bucal nas escolas e 

nas próprias residências das crianças, produzidos pelos educadores e crianças, 

devem receber incentivos por meio de divulgação na página do Facebook do Projeto 
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Sorriso Feliz, no Youtube e também em páginas organizadas pela faculdade de 

odontologia parceira do projeto. 
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5 DISCUSSÃO 

Esses dados mostram que apesar das visitas anuais ocorrerem, é 

necessário maior acompanhamento dos profissionais da saúde para com as crianças. 

Esse é um problema ainda a ser solucionado no projeto descrito, visto que a demanda 

de escolas para serem atendidas é muito grande. Por isso as visitas são em menor 

frequência, o que dificulta a fixação do assunto pela criança, podendo ser esquecido 

se não for reforçado por pais e educadores. 

Para mostrar a importância desse reforço, outros estudos que foram 

realizados com objetivos semelhantes ao do projeto Sorriso Feliz, como demonstrou 

Nunes e Perosa12 em seu estudo realizado em Avaré, em escolas públicas (CEI) e 

particulares, com crianças de 5 anos de idade. Foram analisadas no total 426 

crianças, 389 de escolas municipais e 37 de escolas particulares. Desse total, 47,65% 

estavam livres de cárie, e 52,35% apresentavam cárie, o que mostra uma alta 

incidência de cárie em crianças de 5 anos, valor ainda inferior ao analisado em 

crianças com aproximadamente 5 anos, cursando o Pré I no ano de 2017 pelo projeto 

Sorriso Feliz, que foi de 63,88% de um total de 108 crianças avaliadas.  

Segundo estudo de Brandão et al.13 feito com 110 crianças de berçário de 

24 a 35 meses matriculadas em CERs (Centros Municipais de Educação e Recreação) 

de Araraquara, 31 crianças, 28,2%, apresentavam cárie, enquanto 79 crianças, 71,8% 

apresentavam-se livres de cárie. Esses dados mostram um maior percentual de 

crianças com cárie quando comparados a mesma faixa etária das crianças avaliadas 

pelos membros do projeto Sorriso Feliz em 2017, visto que foram avaliadas 52 

crianças matriculadas no berçário II, sendo que 11 delas, 21,15% apresentavam 

algum dente cariado e 41 crianças, 78,85% estavam livres de cárie. 

Outras pesquisas interessantes a serem abordadas aqui são quanto ao 

índice de placa, causador da cárie dental. Estudo feito por Aquilante et al.14 na cidade 

de Bauru no ano de 2001 avaliou 44 crianças matriculadas na turma de pré-escola na 

EMEI Gasparzinho que possuíam 6 anos completos do começo ao final do 

experimento, acompanhadas por um período de 5 meses. Essa pesquisa teve como 

objetivo avaliar a eficácia de programas de higiene bucal. Foram evidenciadas as 

placas com solução de Verde de Malaquita. Foram utilizados palitos de madeira, 

cotonetes, luvas, escovas e cremes dentais. As visitas foram realizadas mensalmente, 
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nas quais se realizavam palestras sobre assuntos pertinentes à saúde bucal para 

tentar orientar e motivar as crianças sobre saúde bucal. Foram utilizados como 

materiais didáticos macromodelos, cartazes, fantoches e gincanas audiovisuais.  

Ao final das visitas, o índice de placa havia reduzido em 15,5% e as 

crianças apresentavam 52,3% dos dentes livres de cárie. 

Outra pesquisa, realizada por Toassi e Petry,11 analisou alunos de 5 a 14 

anos, devido a limitada população escolar existente no município de Santa Tereza, 

RS. Foram analisados no total 135 crianças. Os escolares foram divididos em dois 

grupos: grupo A (motivados em sessão única) e grupo B (motivados em várias 

sessões). 

Em ambos os grupos foram realizados levantamentos de índice de biofilme 

dental, segundo o índice de placa visível (IPV), e de sangramento gengival (ISG). Os 

dados iniciais foram colhidos por um único examinador antes de qualquer intervenção 

motivacional e sempre ao final de cada sessão era colhido novos dados. Para o grupo 

A, não foi aplicado nenhum programa de motivação, salvo após o primeiro exame de 

biofilme dental e sangramento gengival. O resultado final foi que, dos 61 escolares 

examinados no grupo A, 65,5% mantiveram o mesmo índice de sangramento gengival 

encontrado no exame inicial e final; 11,5% aumentaram o índice de sangramento e 

cerca de 23% diminuíram os valores entre o primeiro e segundo exames. No grupo B, 

o programa de reforço de motivação foi desenvolvido em mais três sessões semanais 

e contou com o emprego de outros meios educativos, sempre acompanhados de 

orientações verbais e escovação supervisionada. Ao final, dos 74 escolares 

examinados, 4% mantiveram o índice de sangramento encontrado nos exames inicial 

e final e 96% diminuíram os valores entre os exames inicial e final. Já quanto ao índice 

de placa, foi observada redução em 100% das crianças, sendo que 58% delas 

atingiram índice zero de biofilme visível. 

Na cavidade oral as superfícies dentais são recobertas por depósitos 

microbianos, com espessura variada de acordo com sua localização. Os 

microrganismos precisam aderir-se firmemente a uma superfície para que não sejam 

levados pela saliva e assim deglutidos. Dessa forma, a maioria dos microrganismos 

são encontrados em áreas de estagnação. O biofilme dental assim formado é 

composto por um grupo heterogêneo de microrganismos nos diferentes sítios e tende 
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a se estabilizar com o passar do tempo. Esse biofilme combinado a diversos fatores 

como pH, dieta e má higiene oral resulta na doença cárie.15 

Visto esses dados, é evidente a importância de um acompanhamento 

frequente de profissionais dentistas nas escolas, a fim de acompanhar, orientar, 

reforçar e criar aptidão das crianças sobre a escovação, para que esse biofilme 

consiga ser removido diminuindo ou evitando o aparecimento de cárie nos pré-

escolares. O fator número de dentes pode ser apontado para uma maior predisposição 

ao aumento de cárie. Com o crescimento da criança, quanto mais dentes 

erupcionados, mais superfícies precisam ser higienizadas.  

Quanto ao fator alimentação, verifica-se uma desorientada transição 

alimentar da criança após desmame, fazendo com que passe por alimentos 

considerados saudáveis, como frutas e legumes, para alimentos mais processados, 

ricos em carboidratos e açúcares, tais como, massas, pão, bolachas, doces o que faz 

com que a criança não mais aceite os alimentos saudáveis.  

Quanto aos fatores higienização e autonomia da criança, quanto maior a 

sua idade, maior exigência para que haja autonomia e autocuidado. Contudo, vale 

ressaltar que a criança também se encontra em fase de desenvolvimento da sua 

coordenação motora fina, sendo incapaz de escovar bem as superfícies de todos os 

dentes sozinha. à medida que cresce, é importante que a escovação continue sendo 

supervisionada e complementada pelos pais ou cuidadores até que a erupção dos 

dentes permanentes ocorra. 

O impacto na redução de cárie é resultado de investimentos em ações de 

promoção e educação para a saúde, a nível individual e coletivo. O grande desafio da 

odontologia é atuar na educação da população, provendo-a de informações 

necessárias ao desenvolvimento de hábitos de promoção e manutenção da saúde. 

Sendo assim, a política de saúde bucal para a rede pública deve estar engajada 

nestes princípios para que se construa uma consciência sanitária, a fim de 

desenvolver o processo de controle social da mesma. Os programas de prevenção à 

saúde mostram-se efetivos por possuírem baixo custo operacional, atingindo uma 

parcela maior da população, principalmente aquela que encontra dificuldades no 

acesso ao serviço odontológico, tanto público como privado.16 
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 Um dificultador encontrado pelo Sorriso Feliz é que a informação oferecida 

pelo projeto pouco tem sido perpetuada pelos professores em sala de aula e 

dificilmente tais informações chegam aos pais, o que levou o projeto a apelar à 

Secretaria de Educação para que projetos pedagógicos fossem elaborados, para que 

a informação fosse mais trabalhada pelas crianças e chegasse aos pais na forma de 

tarefas. O que se faz até o presente momento é distribuir para os professores um 

panfleto sobre a higiene bucal e cuidados, para que possam enviar até os pais por 

meio de agenda/caderneta de tarefas, mas nem sempre isso ocorre.  

Durante o ano de 2020, foram realizadas lives pelo canal da Unesp (Unesp 

Oficial) no You Tube, tendo como público-alvo professores, diretores, secretários de 

saúde e pais, com a finalidade de passar todos os conhecimentos necessários sobre 

ações de atenção primária à saúde bucal na primeiríssima e primeira infância. 

A grande preocupação sobre os pais terem acesso a essas orientações 

passadas pelos projetos é que desde o momento do nascimento, a criança estabelece 

uma interdependência com o seu meio, tendo os pais, cuidadores ou responsáveis 

papel fundamental nesse desenvolvimento biopsicossocial. O exemplo estabelecido 

pela família tem grande impacto no desenvolvimento de hábitos de saúde bucal da 

criança.17,18 

A literatura destaca a importância da educação em saúde bucal na 

primeiríssima e primeira infância com reforços para a tomada de atitudes em adquirir 

hábitos alimentares mais saudáveis de todos os familiares que convivem maior tempo 

com a criança. Capacitá-los permitiria maior eficiência no combate a CPI.  

Guarienti et al.16 fizeram uma avaliação com pais/responsáveis por 

crianças matriculadas em creches comunitárias no município de Porto Alegre – RS 

para avaliar até onde os pais tinham algum conhecimento sobre o assunto. Para essa 

avaliação foram escolhidas por sorteio aleatório 4 das 21 creches da cidade, e foi 

aplicado aos pais/responsáveis um questionário com 5 perguntas fechadas sobre o 

conhecimento dos mesmos sobre temas básicos em saúde e higiene bucal, a forma 

de aquisição destes conhecimentos, a transmissão destes conteúdos às crianças e o 

interesse no desenvolvimento de atividades de educação em saúde bucal. Foram 

distribuídos 300 questionários, sendo que 250 foram devolvidos e analisados (84%).16 
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A primeira questão era “O que é ter saúde bucal?” 56% dos pais acertaram 

a resposta e responderam que está relacionado a saúde geral do corpo. A segunda 

questão era “Você já recebeu alguma orientação sobre a promoção de saúde bucal 

para bebês? Onde? 83% responderam que sim, que já receberam alguma orientação, 

e a maioria, 49% citaram a mídia como meio de informação, os outros percentuais 

ficaram entre saúde pública (18%), saúde particular (19%), escola dos filhos (9%) e 

sem informação (5%). A terceira questão foi “Você considera a cárie dental uma 

doença?” 80% responderam que sim, 19% responderam que não e apenas 1% não 

tinham informação sobre o assunto. A quarta pergunta era sobre a transmissão da 

cárie “A cárie pode ser transmitida pelos pais?” 48% disseram que sim e a maioria, 

52%, disse que não. A quinta e última pergunta era sobre a importância de fazer 

higiene bucal nos bebês. 53% disseram achar que previne a cárie, 34% acham estar 

relacionado a saúde geral do bebê, 9% pensam que é um hábito de higiene, 2% dizem 

estar relacionado somente ao hálito e 2% responderam não achar importante realizar 

a higiene nos bebês.16 

Com isso observa-se que a maioria dos pais tem um conhecimento 

relativamente bom sobre ações de promoção de saúde voltadas à primeira infância. 

Nesse parâmetro, apropriar-se dos conhecimentos, percepções e saberes dos pais 

e/ou responsáveis sobre os cuidados com a saúde bucal dos seus filhos, torna-se uma 

ferramenta estratégica importante para avaliação e planejamento das ações em saúde 

para esse grupo da população. 

A escola é uma das principais instituições onde se fomenta a saúde, e 

juntamente com a conscientização e ajuda dos pais na higienização e dieta, tem um 

enorme potencial para prevenir a cárie. Se houver maior acompanhamento pelos 

dentistas nas escolas, estimulação de pais/responsáveis para higiene, com reforço 

sobre o que é ensinado na escola, sendo necessária a supervisão dos pais em casa 

para as escovações dos filhos e substituição de dieta por outra com menos quantidade 

de açucares, acredita-se que se consiga reduzir a ocorrência da cárie.  

São nos primeiros anos de vida que a criança incorpora em sua vida os 

hábitos que levará com ela para a vida toda, como o seu comportamento perante a 

sociedade ou sua noção com higiene pessoal. Dessa forma, a escola se torna o 

ambiente ideal para o desenvolvimento de programas de saúde bucal, como é caso 

do projeto Sorriso Feliz. 
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Para que o projeto assuma resultados positivos e significantes é necessário 

trabalhar com a população e não só com as crianças individualmente. Os educadores 

de creches e escolas, em conjunto com algum cirurgião dentista da rede pública de 

saúde, devem trabalhar com o assunto saúde bucal com os pais ou cuidadores das 

crianças e não para eles, exigindo colaboração ativa e intensiva entre todas as partes.  

Para que a parceria entre, saúde e educação, entre cirurgião dentista, 

educadores de escolas/creches e pais ou cuidadores das crianças ocorra, é 

necessária a implantação de logística escolar para cuidados de higiene bucal diário e 

de métodos de avaliação para verificar o controle da cárie dentária na escola. O 

trabalho propôs logística viável obtida após experiência do projeto Sorriso Feliz em 

campo e que poderá ser anualmente executada por qualquer faculdade de 

odontologia para as suas ações de extensão.  

Por ser a cárie o problema central da odontologia, se tal atividade fosse 

incorporada em projetos políticos pedagógicos de cada curso de odontologia, fazendo 

parte da creditação de extensão do curso, possivelmente um trabalho em conjunto 

dessa natureza repercutirá com grande impacto na queda dos índices de cárie de 

muitas cidades do país. 

Juntamente com a logística executada por cirurgiões dentistas ou alunos 

de odontologia, há necessidade de que ela seja acompanhada pelo incentivo à 

elaboração de outros projetos pedagógicos que possam ser desenvolvidos pelos 

próprios educadores e que abordem o assunto saúde bucal.  

O reforço anual para que haja a higienização bucal das crianças no 

ambiente escolar, com organização de palestras de orientação para os educadores e, 

também para os pais e cuidadores sobre a saúde e higiene bucal, bem como os 

melhores hábitos alimentares a serem seguidos para controlar a cárie, deve ser 

programado e inserido no projeto pedagógico das creches e escolas de todos os anos 

escolares. 

A saúde bucal interfere no desenvolvimento físico, psíquico e social da 

criança. O assunto sendo tratado anualmente proporcionando ciência aos 

responsáveis pela criança, ajuda na promoção de saúde bucal na escola. Contudo, 

outros métodos pedagógicos ainda são necessários para que a mudança de hábito 

da criança ocorra também no ambiente familiar, sendo importante a abordagem do 
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assunto de forma multiprofissional. Para isso, acredita-se que a logística proposta  por 

esse trabalho possa servir como um Guia Prático para aplicação do projeto em outras 

cidades brasileiras, especialmente as que estiverem desenvolvendo articulação 

universidade-serviço-saúde para a melhoria da saúde bucal em creches e escolas. 

O sorriso é a porta de entrada do indivíduo para o mundo. Prezar pela 

saúde bucal e pelo sorriso é ampliar as possibilidades da criança de se tornar um 

indivíduo adulto mais saudável, produtivo e feliz. 
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6 CONCLUSÃO 

a) A experiência anual do projeto Sorriso Feliz realizado em creche 

representativa para piloto foi capaz de estabelecer a origem das cáries e como elas 

se manifestam entre as etapas escolares e observar as deficiências encontradas no 

ambiente escolar para o desenvolvimento de hábito de higiene bucal das crianças.  

b) A experiência anual do projeto Sorriso Feliz foi capaz de criar logística 

para propor o estabelecimento do hábito da higiene bucal no ambiente escolar, além 

de tratar o assunto saúde bucal nas escolas anualmente. 

c) Para o controle da cárie anual nas creches e escolas é necessária a 

implantação do assunto nos seus projetos pedagógicos, podendo a universidade 

articular ação universidade-serviço e saúde que promova saúde bucal anualmente. 

d) O assunto saúde bucal pode ser abordado por meio de ações 

presenciais e virtuais por alunos de odontologia, devendo esse ser defendido como 

parte do projeto pedagógico dos cursos de odontologia. 
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