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ÁREA TEMÁTICA:  
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(    )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(  x  )  SAÚDE 
(    )  TRABALHO 
(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – As práticas de promoção da saúde bucal no processo de transformação têm auxiliado a 
alavancar a saúde bucal da população brasileira. Tal processo vem demonstrando que a saúde bucal, 
de fato, é um bem público, principalmente na área urbana, já que a população rural acaba sendo 
excluída desse processo, em inúmeras vezes. O objetivo do estudo foi desenvolver uma pesquisa 
social, por meio de um projeto de extensão, a fim de levar informações sobre hábitos de higiene bucal 
a um grupo de crianças da área rural, é, portanto, uma pesquisa de cunho social. O projeto da 
Delegacia Regional do CRO/PR em prol da Campanha da Fraternidade 2012 recebeu a colaboração 
dos acadêmicos de odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) nas escolas do 
meio rural do distrito de Itaiacoca e Guaragi. Em tais intervenções, foram distribuídos folders 
educativos e escovas dentais para os alunos, bem como foi realizado a apresentação de um teatro 
com o intuito de motivação aos aspectos de hábitos de higiene bucal durante a ação. Concluímos que 
o grande diferencial nesta ação extensionista, foi a oportunidade das crianças da área rural 
participarem do processo de motivação relacionada aos aspectos de saúde bucal realizada pela 
comunidade acadêmica da UEPG em parceria com o CRO/PR e a diocese. 
 
PALAVRAS CHAVE – Promoção de saúde bucal. Área rural. Motivação. 
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Introdução 
 
A cárie dentária é um problema de saúde pública que atinge praticamente toda a população 

brasileira (FRAZÃO E NARVAI, 1996). As práticas de promoção da saúde bucal no processo de 
transformação têm auxiliado na saúde bucal da população brasileira. Tal processo vem tornando a 
saúde bucal, de fato, um bem público, principalmente na área urbana. No entanto a população rural 
muitas vezes acaba sendo excluída desse processo. 

A extensão universitária vem contribuindo para que esta população seja também alvo de 
promoção de saúde bucal, pois o último levantamento epidemiológico nesta região observou-se que  
a prevalência de cárie foi maior nas escolas rurais (86,7% contra 63,1% das urbanas), sendo que as 
crianças destas escolas também relataram maior prevalência de dor de origem dentária do que as 
crianças das escolas urbanas (68,9% e 59,9%, respectivamente) (GEUS et al., 2010). 

 
Objetivos 

 
Realizar um trabalho sobre saúde bucal nas escolas do meio rural. 
Promover a interação dos acadêmicos do curso de Odontologia através de atividades 

extensionistas. 
 

Metodologia 
 
Trata-se de uma pesquisa social a fim de explorar os cuidados com os hábitos de higiene 

bucal, realizada nas escolas do meio rural do distrito de Itaiacoca e Guaragi. O projeto de extensão 
foi desenvolvido junto com um projeto da Delegacia Regional do CRO/PR em prol da Campanha da 
Fraternidade 2012, e recebeu a colaboração de professores e acadêmicos de odontologia da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

A ação chegou até o curso de odontologia da UEPG através de um pedido do CRO-PR, os 
alunos e professores envolvidos decidiram por si só que a medida de educação dos hábitos de 
higiene oral mais conveniente, de forma a ser entendida mais facilmente pelos alunos em que o 
projeto seria aplicado, seria a apresentação de um teatro orientador e motivador. Então desenvolveu-
se um teatro esclarecedor aos alunos que o assistiram (faixa etária entre cinco e doze anos), 
animado, musicalizado e educativo. De acordo com Frazão e Narvai (1996), a dramatização é um 
recurso que se destaca. Este parte de uma idéia cotidiana, intercalada por musica ou não, 
representada por diversos personagens com sentimentos e pensamentos significativos que permeiam 
a vida social e motivam ações entre os homens.  

Durante a ação, após a apresentação do teatro, conversação sobre o entendimento e 
esclarecimento das dúvidas dos alunos, foram distribuídos, aproximadamente, trezentos folders 
educativos e trezentas escovas dentais, fornecidos pelo CRO/PR, para os alunos que assistiram ao 
teatro. 

 
Resultados 

 
Participaram do projeto dois professores universitários e cinco acadêmicos do curso de 

Odontologia (UEPG). As escolas assistidas pelo projeto extensionista foram: Escola Municipal 
Professora Maria Elvira Justus Schimidt, no distrito de Guaragi e Escola Municipal Professor Eloy 
Avrechack, em Itaiacoca, localidade de Cerrado Grande; com um total de, aproximadamente, 300 
alunos, com faixa etária entre cinco e doze anos.  

O grande diferencial nesta ação, que realmente motivou as crianças, foi a apresentação de 
teatro e de músicas com ritmos atuais que a própria equipe desenvolveu com muita criatividade (Fig 
1A e 1B). 

Pode-se observar com o trabalho de Pereira (2002), a importância dos Programas de 
Educação em Saúde nas escolas de educação infantil, tanto na aquisição de novos conhecimentos, 
como na redução dos índices das doenças bucais. 

Portanto, com tal motivação, os ensinamentos foram transmitidos com excelência, tornando 
o trabalho muito mais gratificante. 

Além disso, observou-se crescimento profissional dos acadêmicos de odontologia após o 
projeto extensionista. A ação foi, também neste âmbito, extremamente válida, já que fora do ambiente 
acadêmico o aluno desenvolve uma maior sensibilidade social, pois participa ativamente da 
sociedade, interagindo e entendendo a mesma. 
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Figura 1A e 1B – Teatro  
 

 
 

 
 

Teatro motivacional em relação aos aspectos de higiene bucal. Imagem doada pelos alunos 
envolvidos no projeto extensionista. 

 
Conclusões 

 
Visto que educar é formar pessoas com senso crítico e formas de pensamento capazes de 

transformar a informação em conhecimento, conclui-se que o grande diferencial dessa ação 
extensionista, foi a oportunidade das crianças da área rural participarem do processo de motivação 
em relação aos aspectos de saúde bucal realizada pela comunidade acadêmica da UEPG em 
parceria com o CRO/PR e a diocese, bem como o crescimento e aprendizagem dos acadêmicos de 
odontologia da UEPG. 

Os profissionais de Odontologia devem ter, além da responsabilidade teórica e social, 
conhecimento das necessidades da sociedade, de modo a objetivar melhorar o acesso público ao 
cuidado de saúde bucal por meio de parcerias entre instituições formadoras, serviços de saúde e 
comunidade. 

Deve-se, portanto, assumir postura ativa, crítica e reflexiva durante o processo de 
construção de conhecimento, no que diz respeito à formação do profissional cirurgião-dentista, pois a 
formação tradicional em saúde, baseada na organização disciplinar e nas especialidades, muitas 
vezes com valorização de conteúdos distantes da realidade e da necessidade da população, gradua 
profissionais que não conseguem lidar com a subjetividade das pessoas e com questões complexas. 
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