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Programas de promoção da saúde bucal são necessários para melhorar a condição bucal da 

população. Quando aplicados em escolas, possibilitam a implantação de hábitos saudáveis, 

sendo este ambiente um local de aprendizagem e propulsor de mudanças de comportamentos 

e atitudes. Em crianças a cárie dentária é a alteração mais comum de ocorrência na cavidade 

bucal. A incorporação de medidas de promoção e prevenção deste problema bucal nas escolas 

proporciona o desenvolvimento de uma dentição sadia, além de prevenir outros problemas 

bucais.Este projeto tem por objetivo avaliar os efeitos das ações de promoção da saúde bucal 

e prevenção da cárie dentária em crianças de 3 a 12 anos de idade, que estudam na Escola 

Municipal Manoel Machado Pedreiro do município de Governador Mangabeira – BA. Serão 

incluídas na pesquisa todas as crianças matriculadas na escola e que participaram do Projeto 

de Extensão de Promoção da Saúde Bucal e Nutricional. Antes de iniciar as ações de 

promoção e prevenção será realizada uma triagem para verificar a condição de saúde bucal 

das crianças, utilizando o índice ceo-d/CPOD, índice de Dean e avaliando a presença de 

injurias traumáticas. Após esta avaliação inicial serão realizadas palestras interativas sobre 

saúde bucal com todos os atores sociais da instituição (pais, professores e funcionários). No 

início de cada palestra os participantes receberão um questionário que avaliará o 

conhecimento inicial sobre o tema, o mesmo questionário será aplicado após a exposição com 

o objetivo de avaliar os conhecimentos adquiridos com a mesma. Assim, as crianças serão 

acompanhadas por um período de um ano e ao final das atividades de promoção e prevenção, 

será realizada uma nova avaliação seguindo os mesmos critérios iniciais, possibilitando a 

comparação para aferir a efetividade do projeto. Espera-se com esta pesquisa contribuir para 

um melhor conhecimento acerca dos problemas bucais que ocorrem com as crianças e na 

melhoria dos programas de promoção de saúde bucal. 
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