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RESUMO – As doenças bucais mais prevalentes vêm sendo associadas a condições sociais, 

econômicas, políticas e educacionais e não apenas como resultado de interações biológicas. Essa 
atividade extensionista teve como objetivo despertar, junto a equipe de saúde e população materno-
infantil adscrita à Unidade Saúde da Família José da Silva Ribeiro, bairro Esplanada/Ponta Grossa o 
interesse pela manutenção da saúde bucal e do auto-cuidado. Além disso, oportunizar aos pós-
graduandos de Odontologia a vivência de um novo campo de prática da cidadania e atuação social. A 
ação educativa foi do tipo Festival de Saúde Bucal, realizada juntamente com o aconselhamento 
nutricional (pesagem do leite) promovido pela Pastoral da Criança.  A orientação aos responsáveis 
das crianças foi realizada por meio de palestra, com auxilio de multimídia, enfocando questões sobre 
a etiologia e prevenção da cárie dental, além de outras doenças comuns a faixa etária atendida. Para 
as crianças, foram feitos teatro e atividades recreativas, destinados a despertar nas crianças, de 
forma lúdica, o cuidado com seus dentes e boca.  Houve a distribuição de kits de higiene para as 
crianças e cartilha educativa para as mães/responsáveis. A atividade contou com a participação de 3 
docentes e 5 discentes do Programa de Pós Graduação em Odontologia da UEPG. A palestra foi 
realizada antes da pesagem, após a orientação, houve um momento para o esclarecimento de 
dúvidas. As crianças participaram ativamente do teatro, ajudando a reproduzir os movimentos da 
escovação nos fantoches. As atividades recreativas foram direcionadas aos irmãos que 
acompanhavam seus pais na pesagem do leite, pela faixa etária dos jogos. Ao final do dia, a pastoral 
registrou a participação 118 crianças pré-escolares, juntamente com suas mães/responsáveis e 
irmãos. 
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