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Resumo: A saúde bucal perinatal e infantil é uma das bases sobre as quais a 

educação, a prevenção e a assistência odontológicas devem ser construídas, 

para aumentar a oportunidade de a criança estar livre das doenças bucais. 

Sabe-se que as orientações aos cuidadores e o preparo dos profissionais da 

saúde com a saúde bucal do RN é alicerce para uma melhor saúde bucal na 

fase adulta. Os cuidados com a higiene bucal devem começar nos primeiros 

dias de vida do bebê. Tornar público informações sobre a importância da 

higienização bucal na criança, potencializando o conhecimento de 

mães/puérperas acerca da higienização bucal nos recém-nascidos. Relato de 

experiência baseado em observações de graduandos em enfermagem 

vinculados ao projeto de extensão “Projeto de Extensão “Orientação e Apoio ás 

Mães e Puérperas no Banco de Leite do Hospital Municipal São Lucas.”, da 

Estácio - Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. Promoveu-se uma ação 

de educação em saúde com mães/puérperas no Hospital Municipal São Lucas, 

em Juazeiro do Norte-Ce, no dia 05 de setembro de 2019. Contou-se com a 

participação de 09 mães/ puérperas no momento da internação, que 

participaram do momento educativo de forma voluntária. A ação foi realizada 

no setor: alojamento, situado dentro do Hospital. Os graduandos de 

enfermagem participaram da atividade e se organizaram dando início as 

orientações sobre os cuidados relacionados a higienização bucal dos recém-
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nascidos, desenvolvendo-se educação em saúde com ênfase na importância 

dos temas supracitados. Tendo o diálogo e aconselhamento como papel 

fundamental na interação com os indivíduos presentes. A cerca da higienização 

bucal, abordou-se sobre: compreender a importância e os benefícios da 

higienização bucal na criança desde cedo, quando realizar a primeira 

higienização bucal, e também conhecer a técnica correta de higienização. A 

atividade proporcionou uma vivencia de observação aos estudantes através da 

Educação em Saúde Bucal infantil, evidenciando que a higienização bucal 

diariamente elimina os resíduos deixados pelo leite, dessa forma a mãe estará 

contribuindo para que seu filho tenha uma saúde bucal ideal, cresça de 

maneira saudável e esteja preparado para a primeira dentição. Obtendo-se de 

forma significativa o interesse do público por meio da participação e satisfação 

pelo conhecimento adquirido, o que comprova que a ação foi produtiva 

alcançando os objetivos pré-determinados. 
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