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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a promoção de saúde bucal em

escolas objetiva desenvolver estilos de vida saudáveis e práticas de autocuidado. De acordo

com Brasil (2016, p. 7), “[...] uma abordagem integrada que desenvolva ações de políticas de

saúde na escola focadas no aspecto educacional e em articulação com a saúde pode

interferir nos fatores de riscos comuns e contribuir efetivamente para a saúde bucal dos

educandos [...]”.

Nesse contexto, a avaliação de saúde bucal tem como objetivo minimizar os possíveis

riscos a que as crianças e adolescentes estejam expostos no ambiente escolar e no

território em que vivem, buscando estratégias de enfrentamento tanto individuais quanto

coletivas. Fazem parte do escopo de ações do PSE atividades de educação em saúde

bucal, realização de levantamento epidemiológico em saúde bucal e oferta de

atendimento clínico odontológico.

O Programa (PSE) foi iniciado no município de Piúma-ES em setembro de 2021, com ênfase

em ações de saúde bucal aos estudantes do ensino infantil e fundamental de primeiro ao

nono ano, totalizando quinze (15) escolas municipais e aproximadamente 3.587 escolares

que participarão das ações desenvolvidas no biênio 2021/2022.

A EMEF Itaputanga foi escolhida como “piloto” para início das atividades e nesta

apresentação de “experiência exitosa” apresentaremos um caso clínico e o levantamento

epidemiológico de 114 docentes e 335 discentes que participaram do programa.

Objetivos

GERAL: Relatar a experiência exitosa de Saúde Bucal desenvolvida na Escola Municipal de

Ensino Fundamental de Itaputanga no Município de Piúma-ES através do Programa Saúde

na Escola.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

? Apresentar o Programa Saúde na Escola, eixo Saúde Bucal aos Diretores das Escolas do



Município de Piúma/ES;

? Aplicar questionário semiestruturado aos docentes das Escolas do Município de Piúma/ES;

? Divulgar o vídeo educativo para os docentes da rede municipal;

? Criar cronograma de atendimento nas Escolas Municipais;

? Ministrar palestra nas Escolas Municipais;

? Aplicar questionário semiestruturado aos discentes das Escolas do Município de Piúma/ES;

? Realizar avaliação odontológica nos discentes e preencher o cartão de Saúde Bucal;

? Entregar kit de escovação contendo escova de dente, creme e fio dental aos discentes;

? Encaminhar os discentes que necessitam de tratamento odontológico às Unidades de

Saúde do Município.

Metodologia

Desenvolveu-se um estudo descritivo e exploratório, correspondente aos objetivos propostos.

Participarão do estudo as instituições municipais de ensino infantil e fundamental do

município de Piúma-ES, que aderiram ao PSE no biênio 2021/2022. Serão realizadas ações

em 04 Creches, 03 Escolas de Educação Infantil e 08 Escolas de Ensino Fundamental no

biênio 2021/2022.

Tanto a Secretária Municipal de Saúde quanto a Secretária Municipal de Educação foram

consultadas sobre o interesse em participar do PSE. Previamente ao início das atividades

propostas a Equipe do eixo Saúde Bucal, realizou reunião com os Diretores e visita a Escola

Municipal de Ensino Fundamental Itaputanga, unidade educacional escolhida para início das

atividades, além de planejarem a atuação, conheceram a rotina da escola, dos professores,

dos coordenadores, merendeiras e características das crianças.

Serão desenvolvidas atividades de educação em saúde bucal, realização de levantamento

epidemiológico em saúde bucal com os discentes, entrega de kits (escova de dente, creme e

fio dental) e oferta de atendimento clínico odontológico nas Unidades de Saúde Municipal.

Será apresentado para fins de comprovação da experiência exitosa desenvolvida na escola

“piloto” a tabulação dos dados dos questionários semiestruturados aplicados aos docentes da

rede municipal e discentes da EMEF Itaputanga e o estudo de caso do discente SBL, sexo

masculino, 11 anos de idade, morador do bairro Piuminas.

Resultados

Foram analisados 335 questionários aplicados aos discentes da EMEF de Itaputanga. Dos

335 entrevistados, compreendidos na faixa etária de 08 a 16 anos, 52,2% eram do sexo

feminino e 47,8% do sexo masculino.

Quando questionados a respeito da ingestão de açúcar, 60,6% disseram que fazem um

consumo baixo de açúcar e 39,4% ingerem uma grande quantidade de açúcar diariamente.



Foram encaminhados a Unidade de Saúde de Itaputanga para atendimento odontológico, 61

discentes da EMEF de Itaputanga, compreendendo 18,20% do público alvo atendido na

ação.

Iremos relatar um caso clínico que para a equipe foi classificado como uma “experiência

exitosa”, que trouxe muito impacto na vida da criança atendida e no universo dos 61 casos

que foram referenciados ao atendimento odontológico, devido a transformação do

comportamento social do aluno e no anexo colocaremos os resultados dos questionários

aplicados.

Relato de caso:

Paciente SBL, 11 anos de idade, foi atendido na triagem realizada na EMEF Itaputanga,

encaminhado ao atendimento odontológico na ESF União que funciona no horário estendido

(Programa Saúde na Hora). No momento da triagem, ele relatou sentir vergonha do seu

sorriso, e percebemos que o mesmo sofria “bullying” na escola, o profissional odontólogo

responsável pela ações do PSE, entrou em contato com o responsável pelo menor e o

atendimento foi marcado para o dia 26/11 as 18:00h. Em anexo iremos apresentar através de

imagens o atendimento odontológico realizado.

Conclusões

Compreende-se que a finalidade do PSE possibilita a construção de um projeto coletivo de

informações necessárias para integrar e sistematizar dados, no que diz respeito, a saúde dos

educandos.

Por conseguinte, o eixo saúde bucal instituído no Município de Piúma servirá como modelo a

ser implementado em todos os eixos do PSE, propiciando a inserção da cultura da pesquisa

na produção dos serviços de educação/saúde instituídos e ao final do ciclo de atividades nas

15 escolas selecionadas, teremos dados mais fidedignos da situação de saúde bucal dos

discentes.

Em consonância com os dados coletados, observou-se que os educandos desta escola,

apresentaram baixo nível de Cárie (Streptococcus Mutans), no entanto o consumo de açúcar

é muito alto (51,6%).

A intervenção realizada no menor (SBL) transcende as ações do eixo saúde bucal e vêem de

encontro com o próximo eixo a ser trabalhado nas escolas municipais (Cidadania e Direitos

Humanos)

Mediante o exposto, percebemos um potencial positivo em promoção da inserção do eixo

saúde bucal nas escolas do município de Piúma-ES, o trabalho intersetorial e

multiprofissional fortalece as ações de Saúde e Educação no município.

Palavras-Chave
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