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1-SPEG - Programa de educação em saúde bucal para pré-escolares

Jakeline Cristiane da SILVA, Karina Tonini dos SANTOS, Artênio José Isper GARBIN, 

Suzely Adas Saliba MOIMAZ, Nemre Adas SALIBA, Cléa Adas Saliba GARBIN

A educação em saúde deve ser utilizada como um instrumento de transformação social. Assim, 
ações educativas e preventivas em saúde bucal nos primeiros anos de vida escolar são essenciais 
para que as crianças adotem estilos de vida mais saudáveis. Para tanto, foi implantado em 1997, 
O Projeto de Extensão “Promoção de Saúde Bucal nas escolas municipais de Educação Infantil de  
Araçatuba - SP”, onde são realizadas atividades educativo-preventivas para aproximadamente 
3000 pré-escolares, estendendo-se ainda aos educadores e pais. O objetivo do referido projeto é 
desenvolver o lado cognitivo, psicomotor e afetivo das crianças, a fim de motivá-las no processo de 
manutenção de sua saúde. Algumas crianças recebem o tratamento curativo nas próprias escolas por 
meio do tratamento restaurado atraumático (ART) e também são encaminhadas, quando necessário, 
para as clínicas da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Todas as etapas, do planejamento à 
execução, são realizadas por acadêmicos, pós-graduandos, docentes e funcionários do curso de 
Odontologia, permitindo uma estreita relação entre universidade e comunidade. Didaticamente, 
exploram-se com muita ênfase, as dramatizações, os desenhos, a música, o faz de conta, os 
meios audiovisuais, as atividades ludo-pedagógicas. Com isso, tem-se promovido a mudança 
comportamental em relação à saúde bucal das crianças, educadores e pais, além de proporcionar 
aos acadêmicos do curso de Odontologia, uma experiência em trabalhos comunitários e em pesquisa 
de promoção em saúde para o universo infantil. Apoio PROEX, ID nº 190. 


