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RESUMO 

 
A educação em saúde na prevenção de doenças é um tema fundamental a ser desenvolvido nas 
instituições escolares, e, quando se trata da questão da prevenção bucal isso se torna ainda mais 
relevante, pois busca desenvolver nos estudantes hábitos de vida saudáveis e práticas ligadas ao 
próprio autocuidado. Dessa forma, este estudo se orienta no sentido de apresentar o papel do 
profissional de Odontologia como essencial nesse processo, visto que cabe a este profissional a função 
de desenvolver programas e ações que visem conscientizar os indivíduos sobre a importância da 
prevenção bucal e da conscientização sobre hábitos saudáveis e de alimentação. O estudo parte de 
uma abordagem bibliográfica em torno do assunto em questão, coletando informações de artigos de 
periódicos, onde os resultados demonstram que a prevenção bucal deve ser realizada a partir da 
educação em saúde bucal nas escolas, por meio da realização de um trabalho articulado entre pais e 
comunidade. Assim sendo, conclui-se que a escola desempenha um papel de extrema importância na 
educação em saúde bucal, atuando como uma ferramenta de políticas públicas de essencial relevância 
para controlar e combater a incidência de doenças periodontais. 
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ABSTRACT 
 

Health education in disease prevention is a fundamental topic to be developed in school institutions, 
and, when it comes to the issue of oral prevention, this becomes even more relevant, as it seeks to 
develop healthy lifestyle habits and practices related to their own health in students self care. In this 
way, this study is oriented towards presenting the role of the dentistry professional as essential in this 
process, since it is up to this professional to develop programs and actions that aim to make individuals 
aware of the importance of oral prevention and awareness about healthy and eating habits. The study 
starts from a bibliographic approach around the subject in question, collecting information from journal 
articles, where the results demonstrate that oral prevention should be carried out from oral health 
education in schools, through the accomplishment of an articulated work between parents and the 
community. Therefore, it is concluded that the school plays an extremely important role in oral health 
education, acting as a public policy tool of essential relevance to control and combat the incidence of 
periodontal diseases. 
 
Keywords: dentistry, habits healthy, practices, self care  
 
 
 
 



 
 
 

Introdução 
 

 

A Odontologia tem alcançado grandes avanços em relação tanto aos 

conhecimentos técnico científicos, como também aqueles ligados à prevenção de 

doenças, contudo, mesmo diante de tantos avanços as doenças bucais ainda 

continuam tendo um crescimento bastante significativo, atingindo alto índice de 

pessoas (OLIVEIRA et al., 2020). 

Embora tenhamos informações a cerca de prevenção amplamente disponíveis 

nas mídias, as mesmas não alcançam todas as camadas da população da mesma 

forma e com mesmo impacto e, raramente, as informações são apreendidas de modo 

a produzir conhecimento e autonomia em relação aos cuidados para com a saúde a 

curto, médio e longo prazo. Deste modo o tema prevenção bucal é essencial quando 

se aborda a respeito da educação em saúde na prevenção de todas as doenças. Isso 

porque analisando-se a situação epidemiológica do território brasileiro vemos que é 

ainda considerado grave ao se verificar as condições tanto sociais como econômicas 

da população como um todo. Além do que, são mínimos os investimentos que a área 

de Educação em Saúde recebe em relação ao total de verbas destinadas ao SUS. E, 

mesmo a Odontologia tendo um bom desenvolvimento em termos de tecnologia, não 

é capaz de responder em níveis mais significativos quanto às demandas dos inúmeros 

problemas de saúde bucal enfrentados pela população (PAULETO; PEREIRA; 

CYRINO, 2017). 

A Saúde Bucal se constitui em um tema de fundamental importância a ser 

discutido, visto que cabe aos cirurgiões-dentistas a responsabilidade de atuar na 

prevenção de doenças, buscando minimizar os riscos de sua incidência, bem como 

adotando medidas estratégicas de promoção à saúde. Ou seja, cabe aos profissionais 

da saúde a responsabilidade de atuação buscando prevenir a maximização de 

doenças bucais, contribuindo na amenização dos riscos e na promoção de condições 

mais favoráveis para que a pessoa consiga alcançar a saúde bucal, mantendo-a. 

Lembrando que os pacientes também precisam desenvolver maior conscientização 

em relação ao seu papel nos cuidados com a saúde bucal (BARDAL et al., 2021). 



A educação se constitui em um fator de essencial importância em qualquer 

área, sendo considerada até mesmo como decisiva. Isso porque amplia as 

possibilidades de abertura de caminhos quanto ao fato de introduzir conceitos, 

oportunizando às pessoas a ampliação de conhecimentos que muitas vezes não estão 

familiarizadas, mas que podem fazer parte do seu cotidiano, possibilitando a 

promoção de maior qualidade de vida (CASTRO et al., 2017). 

A educação em saúde deve ser iniciada desde o período da infância, com as 

crianças pequenas, e, considerando que os esforços da Odontologia se encontram 

centrados, principalmente, nessa questão da prevenção das doenças bucais, é 

preciso que esse ensino e motivação de hábitos de higiene bucal saudáveis ocorram 

desde cedo. Isso porque os métodos de educação e motivação têm como principal 

objetivo levar esclarecimentos aos pacientes em relação às doenças bucais, 

buscando promover mudanças quanto aos seus hábitos de higiene (VALARELLI et 

al., 2021). 

Na Odontologia, o papel da educação em saúde é de levar esclarecimentos à 

população em relação a importância que os hábitos de higiene bucal possuem para a 

manutenção de sua saúde. Para isso, os profissionais partem do uso de 

procedimentos simples e baratos, os quais exercem influência sobre a saúde e a vida 

cotidiana dessas pessoas (CASTRO et al., 2017). 

Sabe-se que o período da infância se constitui em uma fase da vida do indivíduo 

que é considerada de suma importância para o futuro de sua saúde bucal. Frente a 

isso, entende-se que o elo firmado entre os setores da educação e da saúde é 

primordial, tendo como finalidade oportunizar que práticas educativas e preventivas 

em saúde bucal sejam incorporadas no cotidiano da instituição escolar (GARBIN et 

al., 2022). 

Nesse sentido, a instituição escolar é vista como um local considerado 

adequado ao desenvolvimento de práticas e programas de saúde, já que reúne 

crianças em faixas etárias propícias para que sejam adotadas medidas de caráter 

tanto educativo como preventivo. Geralmente quando as crianças estão em fase 

escolar elas se encontram em idade de risco para o desenvolvimento de problemas 

vinculados à saúde bucal, demonstrando a relevância de práticas e programas 

educativo-preventivos (OLIVEIRA et al., 2018). 



O objetivo do estudo centra-se em refletir sobre a prevenção bucal, enfatizando 

a educação em saúde em instituições escolares como forma de prevenção de 

possíveis doenças bucais. 

 

 

Desenvolvimento 

 

 

O período da infância corresponde a uma fase crucial na vida do indivíduo, pois 

é nesse período em que ocorre a construção de suas principais características e 

hábitos pessoais. E vale, ressaltar que as crianças são mais receptivas e menos 

resistentes às novas informações, absorvendo-as com facilidade e na maioria das 

vezes incorporando-as de forma mais simples e efetiva (OLIVEIRA et al., 2018).  

Ou seja, é na infância que se firmam os primeiros conhecimentos a respeito do 

futuro da saúde bucal de um indivíduo. Isso porque é nesse período que as crianças 

aprendem as primeiras noções e hábitos associados aos cuidados com a saúde bucal, 

possibilitando deste modo que as ações educativas que serão implementadas mais 

tarde acabem se baseando em uma espécie de reforço de rotinas que já foram 

estabelecidas (VALARELLI et al., 2021). 

A educação é considerada enquanto o principal pilar de promoção e 

preservação da saúde. Isso à medida em que realiza um trabalho de construção tanto 

de novos conhecimentos, como de novas práticas, buscando sempre levar em 

consideração a realidade em que se encontram os estudantes. Por isso, pode-se dizer 

que é o espaço ideal para desenvolver estratégias capazes de promover a saúde do 

indivíduo, o que se deve tanto à sua abrangência como ao fato de ter como 

responsabilidade a formação de atitudes e valores (SANTOS; GARBIN; GARBIN, 

2022). 

Deste modo, a educação em saúde bucal se torna essencial nesse processo, 

permitindo que desde cedo estabeleçam hábitos de higiene bucal de forma adequada, 

percebendo que a prevenção se constitui no método mais eficaz na prevenção de 

doenças que acometem a saúde bucal (OLIVEIRA et al., 2018).  

Assim, a educação em saúde, sendo realizada enquanto prática social que se 

encontra voltada ao coletivo, de certa forma acaba representando uma possibilidade 

ímpar no que se refere à ampliação da atuação das práticas voltadas à promoção da 



saúde bucal em espaços públicos, levando informações importantes em relação a 

como se prevenir de doenças bucais que podem comprometer a sua saúde 

(PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 2017). 

No território brasileiro, a difusão da proposta das instituições escolares como 

espaços para se desenvolver ações de promoção à saúde tem se maximizado cada 

vez mais através de um trabalho integrado entre os setores da educação e da saúde, 

pois o elo estabelecido entre tais setores permite um melhor agrupamento em torno 

das práticas de caráter tanto educativo como preventivo em saúde bucal no cotidiano 

didático-pedagógico dessas instituições (GARBIN et al., 2012). 

A instituição escolar é considerada enquanto o espaço mais adequado para a 

adoção de medidas estratégicas que visam a promoção à saúde, o que se deve em 

relação a sua abrangência e também ao fato de ser a principal responsável no 

processo de formação de atitudes e valores do ser humano (CASTRO et al., 2017). 

Dado o exposto, é de comum consenso que a escola é considerada, por 

excelência, o local adequado para que sejam desenvolvidos programas em saúde e 

higiene bucal. Isso porque reúne estudantes de faixas etárias propícias, para que 

adotem medidas tanto de caráter educativo como preventivo. Essa importância de 

introduzir a respeito dos cuidados necessários com a higiene bucal já nos primeiros 

anos de vida escolar ocorre devido ao fato de os alunos estarem na fase da realização 

de descobertas, assim como em um contínuo processo de aprendizagem (MUNIZ, 

2021). 

Segundo Souza et al. (2017) o trabalho na escola é importante porque a prática 

voltada à promoção de saúde requer um olhar às abordagens de prevenção, 

educação, cura e controle da saúde pelo próprio indivíduo, o que significa que é 

necessário todo um trabalho de motivação e transformação social na escola, a fim de 

contribuir com a diminuição das doenças bucais através do desenvolvimento de 

atitudes mais conscientes. 

Para Silva, Dias e Corrêa (2021) para que o indivíduo estabeleça hábitos 

considerados adequados de saúde bucal, é preciso que a escola juntamente com os 

serviços de saúde adote estratégias educativas, permitindo que os alunos se sintam 

mais motivados a cooperar tanto com o tratamento odontológico caso seja necessário 

como também com medidas de higiene bucal que geralmente são prescritas. Assim, 

nota-se que a escola é responsável por essa educação e conscientização dos 

estudantes em relação à importância da modificação de comportamentos incorretos, 



possibilitando que eles se esforcem no desenvolvimento de hábitos que possam 

propiciar a manutenção de sua saúde bucal. 

Vale priorizar que os programas educativos devem ser incluídos na rotina das 

escolas. Isso desde os primeiros anos da vida escolar, visto que é nesse período que 

as crianças desenvolvem hábitos de alimentação e de higiene adequados, pois é 

nessa fase de sua vida que os comportamentos são profundamente fixados, e, 

dificilmente ocorrem alterações ao longo do tempo, podendo ainda ser incluídos em 

suas famílias (SOUZA et al., 2017). 

A motivação e a educação em saúde se tratam de ferramentas eficazes ao 

serem empregadas de uma forma agradável e atrativa na escola, funcionando 

enquanto um elo transmissor de informações, capaz de promover a saúde nesses 

ambientes. Nesse sentido, vale ainda enfatizar que a escola se constitui em um 

ambiente considerado propício para que sejam aplicados programas de educação em 

saúde. Isso porque se encontra inserida em todas as dimensões ligadas ao 

aprendizado humano (SILVA; QUEIROZ JUNIOR; COSTA, 2021). 

Neste contexto, a Odontologia Preventiva se constitui em uma excelente forma 

de contribuição para a formação de condutas ligadas à prevenção de doenças bucais, 

visto que amplia as possibilidades de prevenção quanto a possíveis danos ligados às 

estruturas dentais, os quais são causados por meio do desequilíbrio bioquímico existe 

entre o biofilme e o hospedeiro, que por sua vez, resulta na conservação da saúde 

bucal do indivíduo (MUNIZ, 2021).  

Na visão de Castro et al. (2017) tais ações podem ser realizadas tanto através 

do meio educacional como da busca de uma maior motivação dos pacientes quanto 

aos cuidados que precisam ter em relação à sua higiene oral e aos seus hábitos 

alimentares, procurando entender a importância da criação de hábitos saudáveis. 

Isso posto, pois assim como a cárie, as doenças periodontais tanto 

inflamatórias como infecciosas são bastante comuns na cavidade oral de crianças e 

adolescentes, o que é resultado da própria falta de informação e até mesmo de 

orientação necessária dos seus responsáveis no que diz respeito à importância que a 

boa escovação pode desempenhar nesse sentido. Quanto à prevalência da 

severidade desses tipos de doenças, a mesma se encontra ligada a alguns fatores 

como, por exemplo, o nível educacional, as condições socioeconômicas, as iniciativas 

implementadas pelos órgãos responsáveis quanto a elaboração de projetos 

preventivos e acessíveis de um serviço de qualidade (NÓBREGA et al., 2017). 



A abordagem educativa precisa estar presente em todas as ações ligadas à 

promoção da saúde e à prevenção de doenças. Nos dias atuais, nota-se que os 

serviços de saúde têm solicitado que os profissionais na área odontológica executem 

atividades educativas associadas à saúde bucal. Dessa forma, os profissionais partem 

para o desenvolvimento de ações educativas de diferentes formas, como palestra, 

abordando temas como características anátomo-funcionais da cavidade bucal, placa 

bacteriana, cronologia de erupção dos dentes, hábitos alimentares saudáveis, 

produtos que promovem a higiene bucal, além abordar algumas recomendações de 

prevenção como visitar regularmente o odontologista (MUNIZ, 2021). 

Deste modo, aproveitar o espaço escolar junto a profissionais de outras áreas 

da saúde é algo de essencial importância para a educação em saúde bucal, visto que 

é no ambiente escolar que ocorrem encontros prévios e frequentes entre os 

indivíduos, já com os cirurgiões-dentistas esses encontros não são tão frequentes, já 

que tais profissionais são procurados somente após a doença estar instalada. São 

nesses espaços que são oferecidas informações básicas tanto em relação ao 

aleitamento materno como as suas influências no sistema estomatognático, bem 

como sobre higiene bucal e as devidas orientações relacionadas à dieta não 

cariogênica, além de alertar sobre o aleitamento noturno, o qual se constitui no 

principal fator etiológico de surgimento de cárie de forma precoce (SANTOS et al., 

2021). 

A avaliação do desenvolvimento de programas de educação e de motivação 

para saúde bucal nas instituições escolares é considerada indispensável no processo 

de busca da melhoria quanto à qualidade da saúde bucal, favorecendo assim na 

redução de doenças bucais, visto que permite moldar atitudes que são essenciais 

diante da vida das crianças (SILVA; QUEIROZ JUNIOR; COSTA, 2021). 

Santos et al. (2022) explicam que esse trabalho voltado à implementação de 

programas educativos no ambiente escolar é essencial, visto que vão de encontro às 

necessidades daquelas populações que são consideradas mais vulneráveis, ou seja, 

que não têm muito acesso aos serviços de saúde odontológicos, o que leva a entender 

que tais programas precisam ser valorizados e fomentados, para que todas as 

pessoas possam ter acesso. 

É importante lembrar que ações educativas não são realizadas apenas por 

profissionais em Odontologia, mas também por pais e professores, e, tais ações 

ocorrem por meio de diálogo e da exploração do assunto em decorrer das dúvidas e 



questionamentos que as crianças apresentam (SILVA; QUEIROZ JUNIOR; COSTA, 

2021). 

Leite et al. (2015) explicam que as ações voltadas à proteção e promoção da 

saúde, podem ser realizadas pelo sistema de saúde, em articulação com outras 

instituições governamentais, bem como com empresas, associações comunitárias e 

com a população de um modo geral e seus órgãos de representação, com o objetivo 

de reduzir os fatores de risco, que, por sua vez, se constituem enquanto uma forma 

de ameaça à saúde dos indivíduos, podendo resultar tanto em incapacidades como 

no desencadeamento de algumas doenças. 

Os programas educativos e preventivos são executados nas instituições 

escolares partindo de uma diversidade de métodos, como a escovação 

supervisionada, a aplicação tópica de flúor, a realização de palestras, a confecção de 

cartazes, a apresentação de teatros, a elaboração e entrega de panfletos, dentre 

outros. Nesse sentido, a educação a partir de atividades lúdicas se constitui em uma 

ferramenta primordial para o aprendizado dos alunos, onde realizam explorações, 

ampliando os seus pensamentos e comportamentos (ROSSI; GONÇALVES, 2022). 

Máximo, Aguiar e Pinchemel (2021) para fazer a prevenção bucal na escola é 

preciso envolver não somente os alunos e educadores, mas também os gestores, os 

pais e a comunidade, pois a participação de todos de forma articulada é o que envolve 

um impacto de forma surpreendente em relação às mudanças de hábitos de higiene 

das crianças. 

Vale lembrar que as atividades extraclasses podem ser as responsáveis por 

grande parte da aprendizagem adquirida pelos alunos, mesmo que muitos deles já 

cheguem imbuídos de valores como os de ordem, limpeza e higiene, bem como de 

trabalho persistente, dentre outros. Contudo, existe a necessidade de o professor 

realizar ações, atuando assim como um agente transformador e formador de opiniões, 

e até mesmo enquanto um agente que promove a saúde dos estudantes (LEITE et al., 

2015). 

Segundo Máximo, Aguiar e Pinchemel (2021) cabe aos professores a tarefa da 

transmissão e disseminação do aprendizado, contudo, tais profissionais não têm muito 

conhecimento em saúde bucal quando comparados aos conhecimentos dos 

profissionais que atuam na área da saúde. Por este motivo, a escola se trata de um 

local estratégico para que se realizem programas de educação em saúde bucal, visto 



que os indivíduos são divididos por idade, e, isso acaba favorecendo na adoção de 

decisões em saúde através tanto da educação como de medidas de prevenção. 

Isso fica claro nas ideias de Costa et al. (2014) quando asseveram que a 

elaboração de programas voltados à promoção de saúde bucal nas instituições 

escolares precisa contemplar antes de mais nada a educação continuada dos 

escolares, partindo primeiramente de a equipe de saúde capacitar os professores, já 

que estes possuem um conhecimento limitado em relação à odontologia preventiva, 

assim como aos principais agravos que ocorrem no que se refere à saúde bucal. 

Quanto ao percentual de ação efetiva da promoção da saúde bucal nas escolas 

brasileiras, Cezário e Mialhe (2021) esclarecem que no período de 2015 a 2020, ela 

tem sido realizada de forma predominante, partindo de intervenções com foco em 

mudanças de cunho individual, através de ações tanto de caráter educativo como 

preventivo. Tais atividades devem ser ampliadas para que a aplicação dos princípios 

da promoção da saúde bucal ocorra, a partir da realização de ações de caráter 

organizacional e políticas que funcionem no sentido de facilitar que ocorram escolhas 

mais saudáveis no ambiente da escola. 

A este respeito Nery, Jordão e Freire (2019) asseveram que estudos de revisão 

sobre a efetividade da abordagem das Escolas Promotoras de Saúde, bem como de 

outros modelos voltados à promoção da saúde na escola, revelaram que os resultados 

das ações realizadas em prol da prevenção bucal se demonstram variáveis e 

limitados, porém trazendo potenciais efeitos positivos no que se refere à saúde tanto 

individual como coletiva, assim como também no desempenho acadêmico.  

Ainda de acordo com os autores supracitados, os programas de promoção da 

saúde nas instituições escolares que são realizados em um maior período de tempo 

e contando com um maior envolvimento dos pais e de toda a comunidade escolar, 

assim como aqueles que abordam temas como a saúde mental, a busca por uma 

alimentação mais saudável e a prática de atividades físicas, geralmente apresentam 

maiores evidências de alcançar efeitos positivos.  

Estudos demonstram que o trabalho preventivo nas escolas é bem-sucedido, 

contribuindo em reduzir as taxas de doenças orais e o índice de adultos dentados no 

território brasileiro. Assim, nota-se que ao incluir a saúde bucal na atenção primária e 

manter a fluoretação das águas de abastecimento público se mostraram enquanto 

estratégias relevantes na redução da cárie, mesmo no país existindo pessoas que não 

conseguem ter tais benefícios (ROSSI; GONÇALVES, 2022). 



Leite et al. (2015) entende que o professor é um educador em saúde não 

somente quando ele parte para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares, assim 

como também de uma maneira não formal a partir do momento em que realiza 

projetos, demonstrando a capacidade de observação das necessidades emergentes 

dos estudantes e/ou ainda participando de campanhas que objetivem a promoção do 

bem-estar e da saúde de toda a comunidade escolar. 

 

 

Considerações Finais 

 

 

Após a execução deste trabalho de revisão literária foi possível concluir que: 

 O ambiente onde as crianças vivem é o que molda as suas atitudes em relação 

à sua saúde e a sua vida. E, geralmente essas atitudes e hábitos que são 

adotados no período da infância, ou seja, que são aprendidos na escola, são 

carregados para sua vida futura; 

 A escola desempenha um papel de fundamental importância na educação em 

saúde bucal, atuando enquanto uma ferramenta associada à implantação de 

políticas públicas de extrema relevância no controle e no combate às doenças 

periodontais; 

 O tema prevenção bucal é um assunto de essencial importância a ser 

estudado, visto que a educação em saúde bucal atua como forma de prevenção 

de doenças, permitindo que as pessoas adquiram maior conhecimento sobre o 

assunto, desenvolvendo assim atitudes mais conscientes de higiene e 

alimentação; 

 A educação em saúde em instituições escolares foi enfatizada como uma forma 

de prevenção de possíveis doenças; 

 Os programas e ações voltados à prevenção bucal na escola são importantes, 

visto que a educação e a motivação desempenham um grande impacto quanto 

ao desenvolvimento dos hábitos de saúde bucal dos indivíduos. 
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