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1. INTRODUÇÃO

Considerando a saúde bucal como parte integrante e indissociável da saúde geral, a

infância é o período que pode ser considerado o mais importante para o futuro da saúde bucal

do indivíduo, é nessa fase que os hábitos de cuidados com a saúde começam a se formar

permitindo assim que as ações educativas implementadas mais tarde baseiem-se no reforço de

rotinas já estabelecidas. O ambiente escolar tem um importante papel na promoção da saúde

em crianças e adolescentes, as escolas que promovem a saúde bucal têm características

estruturais e curriculares que podem estimular o desenvolvimento de habilidades e

competências favoráveis à saúde bucal, promovendo uma relação positiva entre os aspectos

educacionais das escolas e os resultados de saúde bucal dos alunos.

Neste espaço, a prática da escovação supervisionada indireta com dentifrício

fluoretado é viável e necessária, e pode ser organizada diária ou semanalmente sendo que o

agente da ação não é, necessariamente, um profissional de saúde, mas sim o educador, e a

finalidade é levar flúor à cavidade bucal e consolidar o hábito da escovação. A supervisão da

escovação tanto em relação à quantidade de dentifrício usado como no enxague deve ser

responsabilidade do adulto, especialmente entre os pré-escolares, por ser o período de

mineralização das coroas dentárias dos dentes permanentes.

A educação em saúde vem sendo apontada como uma das melhores estratégias para

alcance de indicadores positivos, no que diz respeito à promoção da saúde e prevenção de

doenças em escolas. Ademais, a intersetorialidade entre saúde e educação vem sendo

apontada por pesquisadores de ambas as áreas e a ação intersetorial deve ser negociada e

incluída na rotina e prática dos profissionais, permitindo construção de conhecimentos mais

dialógicos e contextualizados para políticas de saúde mais efetivas na escola. Deste modo,



profissionais conseguem desenvolver metodologias relevantes e direcionar abordagem

significativa a usuários de instituições de saúde e ensino na prevenção de agravos à saúde.

O presente estudo ação teve como objetivo avaliar o efeito de uma abordagem

educativa para as práticas de escovação supervisionada indireta do ensino infantil.

2.METODOLOGIA

Estudo ação realizado em três etapas, com educadores de três creches do municipio de

Porto Real, um município de pequeno porte localizado no estado do Rio de Janeiro com uma

população estimada de 20.254 habitantes.

Na primeira, os voluntários responderam a um questionário estruturado para

identificação do perfil sociodemográfico e profissional além de conhecimentos pregressos

sobre saúde bucal. Nesta fase solicitou-se também que os voluntários enviassem ao

pesquisador uma foto da escova de dentes com a pasta simulando a sua conduta adotada no

momento da escovação supervisionada indireta realizada na creche pelas crianças.

Na segunda fase distribuiu-se de forma individual e impressa um gibi educativo

produzido, validado e devidamente registrado na Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Na terceira e última fase, após 20 dias da entrega do material, o questionário foi

novamente aplicado aos voluntários, buscando identificar possíveis mudanças na rotina de

cuidados em saúde bucal e no conhecimento prévio dos educadores após a leitura do

instrumento educativo além de avaliar a receptividade do instrumento usado e do conteúdo

apresentado. Novamente solicitou-se que os participantes enviassem uma fotografia ilustrando

a quantidade de dentifrício utilizada nas suas práticas de escovação diária após o que

aprenderam com a leitura do Gibi educativo.

Após a conclusão das fases, avaliador treinado e calibrado realizou a contagem dos

tufos das escovas de dente e posteriormente dos tufos não recobertos por pasta de forma a ser

possivel quantificar, em frequencia relativa, a quantidade de dentifrício usado pelo educador

na fotografias enviadas, foram realizadas também análises descritivas das variáveis de perfil

dos educadores, e das respostas quanto a conduta de saúde bucal nas creches e da percepção

do Educador em relação ao Gibi.



3. RESULTADOS

Houve diminuição significativa na quantidade de pasta colocada nas escovas após a

atividade educativa (p<0,05). Em média os educadores colocavam pasta em 58,1% dos tufos e

após a abordagem passaram a colocar em 27,8% dos tufos em média (p<0,05). 60,5% dos

educadores responderam que não tinham conhecimento sobre o termo “fluorose dentária”

antes e adquiriram o conhecimento após atividade educativa (p<0,05). 36,8% dos educadores

tinham conhecimento sobre o termo “fluorose dentária” antes da atividade educativa e

adquiririam mais conhecimento após a atividade. Sobre o instrumento utilizado (Gibi) 92,1%

dos educadores acharam clara a informação sobre a quantidade de pasta de dente a ser

utilizada por criança. 94,7% e 76,3%, respectivamente, acharam que as

informações/conteúdos apresentados no gibi são coerentes e estão de forma clara e

compreensível. Para 94,7% a forma de apresentação do conteúdo do gibi é convidativa.

92,1% acreditam que o gibi atende ao objetivo de orientar sobre o uso seguro da pasta de

dente com flúor por crianças.

4. CONCLUSÃO

O estudo mostrou-se relevante ao enfatizar que a promoção de saúde na escola é

possível não apenas por intermédio da equipe de saúde, mas principalmente por intermédio do

educador. Conseguimos observar uma clara mudança nos conhecimentos que alicerçam a

pratica diária de escovação supervisionada em pré-escolares, qualificando ainda mais os

profissionais da educação como agentes de promoção de saúde bucal.


