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RESUMO: O lúdico é uma estratégia que vem sendo cada vez mais utilizada por diferentes 
profissionais da saúde, pois serve de estímulo na construção do conhecimento humano e na 
progressão das diferentes habilidades operatórias. Além disso, constitui-se uma importante 
ferramenta de progresso pessoal capaz de transmitir valores e, até mesmo, impulsionar mudanças de 
comportamento em crianças. Frente à epistemologia e ao simbolismo do lúdico, o projeto Nós na 
Rede: Contribuições da Odontologia para a Educação, Prevenção e Manutenção da Saúde 
apreendeu a sua conceituação e passou a utilizar-se de iniciativas desta natureza em suas atividades 
desenvolvidas junto ao público infantil, na busca de potencializar a interação e a aproximação entre a 
criança e o dentista, além de evidenciar a possibilidade da junção do brincar e aprender. Para tanto, o 
Projeto desenvolveu uma cartilha em quadrinhos, com passatempos e atividades, direcionada a 
crianças de 5 a 10 anos de idade, visando a efetivação da proposta lúdico-didática. O instrumento 
objetiva disseminar conhecimentos básicos que abarcam o universo da saúde bucal infantil, como a 
prática da higienização e a dieta saudável, com ênfase na etiologia e prevenção da doença cárie. 
Tudo é exposto de maneira a atrair a atenção infantil, envolvendo os sujeitos nas histórias do 
personagem Chico Dente, uma criança que, inicialmente, apresenta comportamentos e hábitos 
bucais inadequados. Entretanto, com o decorrer das atividades, o leitor e o personagem descobrem 
juntos como conquistar e manter um sorriso saudável. Evidencia-se que a utilização deste material 
lúdico desperta o interesse pela aquisição de novas informações, sendo a atenção e a receptividade 
as respostas comportamentais, os episódios mais observados. Desta forma, conclui-se serem as 
iniciativas lúdico-pedagógicas votadas ao campo da Odontologia um importante meio para a 
aquisição de novas informações e para o despertar de melhorias na condição de saúde bucal de 
crianças.  
  
 
PALAVRAS CHAVE – Educação. Saúde bucal. Promoção da saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Graduação, acadêmico, kinho_pomini@hotmail.com 

2
Graduação, acadêmica, jheydh@hotmail.com 

3
Graduação, acadêmica, bolsista BEC Fundação Araucária, marina_iza@hotmail.com 

4
Graduação, acadêmico, bolsista BEC Fundação Araucária, je-erick@hotmail.com 

5
Doutorado, Professor Adjunto Departamento de Odontologia,cbfadel@gmail.com  


