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4-SPEG - Ações para a promoção da saúde junto ao Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil do Município de Araçatuba

Leonardo Viana PEREIRA, Michele Mauricio MANARELLI,  

Maria Luiza Mendes GALVÃO, Analice Vargas de CARVALHO,  

Fernanda Manuele da Silva VILELLA, Paulo Roberto BOTACIN

O Brasil é o único país com política contra o uso do trabalho infantil. Em 1996, o governo criou 
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Após avaliação feita pelos gestores do 
PETI - Araçatuba observou a existência de demanda social para que, em articulação com a 
Unesp, estes menores fossem incluídos nas ações de promoção da saúde sistêmica e bucal. Com 
o objetivo de criar nos menores o interesse pela escovação e manutenção da saúde bucal e oferecer 
informações sobre a saúde sistêmica e dos animais domésticos. Para isto foram feitas palestras 
expositivas, atividades práticas relativas ao controle do biofilme, à escovação, ao uso do fio dental 
e à alimentação saudável, usando desenhos, jogos e teatros para difusão destas informações. Desta 
forma foram beneficiadas 75 crianças, a coordenadora, as diretoras, professoras e funcionários da 
instituição. Foram promovidas visitas monitoradas, por docentes e bolsistas, à Unesp - Araçatuba. 
Observamos o aumento no interesse dos menores por temas envolvidos com a saúde. Obtivemos uma 
formação mais generalista e humanista, através da promoção de atividades educativas e preventivas, 
o que possibilitou o desenvolvimento de pesquisas, que analisam a saúde bucal dos menores e o 
próprio projeto. Observamos a efetividade do trabalho com a visível melhoria nas condições de 
saúde bucal dos menores bem como pelo seu crescente interesse pela Odontologia e também uma 
melhoria dos aspectos sociais entre acadêmicos e menores, em especial pela grande aceitação das 
atividades propostas. Apoio Financeiro: PROEX - UNESP (nº 2850/2006-PROEX).


