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Introdução  
A cárie dental é a doença crônica mais comum na 
infância, consistindo em um grande problema para a 
saúde pública mundial  (LOSSO et al., 2009). Os 
profissionais da saúde tem a responsabilidade de atuar 
na prevenção de doenças, minimizando os riscos e 
promovendo condições favoráveis para que se torne 
possível alcançar e manter a saúde bucal. Por outro 
lado, as crianças e seus pais/responsáveis também 
precisam ser conscientizados sobre os seus papéis nos 
cuidados com a saúde bucal (BARDAL et al., 2011). 

Elaborar um plano de ação a ser implantado pela ESB  
de Araújos que contemple medidas  e  ações de 
prevenção e promoção que ajudem na redução e 
controle da cárie em crianças. 

Objetivo(s) 

O plano de intervenção foi elaborado de acordo com o 
PES. O problema selecionado como prioritário foi  o 
alto índice de cárie dentária em escolares. Foram 
identificados os seguintes nós críticos:  hábitos 
alimentares inadequados, hábitos de higiene bucal 
inadequados, nível de informação baixo, estrutura 
inadequada dos serviços de saúde, processo de 
trabalho da ESF inadequado para enfrentar o 
problema. O desenho das operações foi definido: 
Alimentação e Saúde: mudar hábitos alimentares das 
crianças (orientar pais e cuidadores). 
Boca limpa, cárie zero: orientar pais, responsáveis e 
crianças sobre  técnicas corretas de higiene bucal. 
Informa +:  aumentar o nível de informação da 
população sobre a importância  da saúde bucal. 
+ Sorriso: melhorar a estrutura  dos serviços de saúde 
Linha de cuidado  em Saúde Bucal: implantar a linha 
de cuidado em saúde bucal para a criança. 

Resultados 

Para a elaboração da proposta do plano de 
intervenção, foram realizãdas três etapas: 
1- O diagnóstico situacional em saúde realizado em 
2010, de acordo com Campos et .al (2010); 
2- A revisão de literatura, incluindo artigos publicados 
a partir do ano 2000, usando-se os descritores cárie 
dentária, promoção da saúde, saúde bucal, educação 
em saúde e odontologia  preventiva; 
3- Elaboração do plano de ação, utilizando o 
Planejamento Estratégico Situacional (PES). 

Metodologia  
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Considerações finais 
Esse trabalho mostrou a necessidade de se atuar junto 
às mães, pais, gestantes, educadores e aos próprios 
escolares, melhorando o nível de informação, 
estimulando o autocuidado e o cuidado com as crianças, 
buscando a qualidade em saúde bucal. A elaboração 
desse plano de ação teve como princípio fundamental a 
importância da equipe de saúde para com a 
comunidade. Assim, todos os profissionais da equipe de 
Saúde devem colaborar para a promoção de saúde e 
prevenção da cárie dentária em escolares. 
 


