
 V SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXIII Semana de Iniciação Científica  

07 a 11 de Dezembro de 2020 
Tema: “Os impactos e desafios da pandemia pela COVID-19 no 

ensino, pesquisa e extensão” 
 

 

 
 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

Kácya Kawane de Oliveira Fernandes1,  Ana Paula Dantas Pereira2, Luiz 
Ramon Martins Alencar3, Rita Celiane Alves Feitosa4 

 
Resumo: A escola é caracterizada como um espaço favorável para o 

desenvolvimento de práticas educacionais em saúde, em especial sobre a saúde 

bucal, visto que, recebe várias classes sociais, tornando-se um ambiente 

propício para debates e construções de hábitos de vida saudáveis, quando 

inserido de forma sistematizada e contínua. A Educação em saúde bucal nas 

escolas, tem se mostrado pertinente, uma vez que procura aliar teoria e prática, 

proporcionando autonomia ao sujeito sobre o cuidado de si, considerando a 

sensibilidade do próprio corpo e toda a sua integralidade. De acordo com o 

Manual Técnico de Educação em Saúde (2007), Educação em Saúde supõe 

mais do que a chegada de informações, mas partilhar cultura, experiências, 

histórias, etc. Objetivou-se com o desenvolvimento da presente pesquisa, 

compreender os efeitos da educação em saúde bucal nas escolas. Sabe-se que 

práticas educativas nesse contexto, podem auxiliar na redução e prevenção de 

doenças bucais, tais como doenças periodontais e cárie (SOUZA et al, 2016). 

Contou com uma revisão integrativa da literatura, utilizando bases de dados 

SCIELO e documentos oficiais do Ministério da Saúde. Para a busca dos artigos, 

aplicou-se os descritores em Ciências da saúde DeCs: Saúde Bucal, Educação 

em Saúde, Escola, Saúde Coletiva. Para exclusão dos artigos foram utilizados 

os seguintes critérios: estarem incompletos, não se relacionarem diretamente ao 

assunto da inserção das práticas odontológicas no âmbito escolar, não estarem 

disponíveis de forma gratuita. A pesquisa foi realizada durante o mês de 

novembro de 2020. Portanto, percebeu-se que a inclusão da educação em saúde 

no âmbito escolar, pode auxiliar na manutenção da saúde bucal e na prevenção 

de doenças, além de apresentar forte relação com a saúde coletiva. Diante disso, 

é perceptível que deve haver a criação ou reformulação de programas 

federativos e municipais para ofertar aos educandos que se encontram imersos 

nesse contexto, bem como o desenvolvimento de políticas públicas 

educacionais, visando o ensino adequado das principais práticas de saúde 

bucal. Dessa forma, fica explícito o ilustre papel que a educação promove para 
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o desenvolvimento de sujeitos críticos, gerando ações que levem a reflexões 

sobre a responsabilidade com a saúde coletiva e consigo.  
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