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 RESUMO 

No presente relatório realiza-se a análise das atividades desenvolvidas na Unidade 

Curricular Estágio e Relatório, que foi desenvolvido num Agrupamento de Escolas do 

Concelho de Lousada, sediado na área de influência geográfica da Unidade de Cuidados 

na Comunidade de Lousada. 

A área pela qual optámos foi a saúde oral, desenvolvemos um projeto de intervenção com 

o objetivo avaliar os conhecimentos sobre escovagem dos dentes e sobre alimentos 

cariogénicos, antes e após o projeto de intervenção, em crianças a frequentar o 1º ano do 

1º ciclo do Ensino Básico. Planeámos e implementamos um projeto de intervenção  

que  designámos  “Olha o alimento, dentes brilhantes e sorriso bonito”,  utilizando  a  

metodologia  do planeamento  em  saúde.  

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral – Plano B define que a estratégia global 

de intervenção deve fundamentar-se na promoção da saúde em contexto familiar e 

escolar, para prevenção das doenças orais e tratamento dentário precoce (DGS, 2011). 

A população alvo do estudo foram as crianças a frequentar o 1º ano do 1º ciclo do ensino 

básico de um Agrupamento do Concelho de Lousada, resultando uma amostra de 93 

alunos. Os dados foram recolhidos através de uma ficha que foi aplicada aos participantes, 

antes e após o projeto de intervenção, que permitiu a recolha de dados sobre os 

conhecimentos sobre a escovagem dos dentes e sobre os alimentos cariogénicos e não 

cariogénicos. 

Após a intervenção observou-se que 49,5% dos alunos ordenou corretamente as figuras 

relativas à técnica correta de escovagem dos dentes. E em relação alimentos cariogénicos, 

82,8% identificou corretamente os alimentos cariogénicos e não cariogénicos. 

Concluímos que, em relação à meta 1 os resultados obtidos mostraram diminuição de 

respostas incorretas, após o projeto de intervenção, no entanto a diminuição não foi 

significativa, observou-se apenas uma tendência para o ganho em conhecimentos 

relativamente sobre a técnica correta escovagem dos dentes. E no que concerne à meta 2 

os resultados obtidos permitiram identificar ganhos em conhecimento relativamente à 

identificação dos alimentos cariogénicos e não cariogénicos, uma vez que após o projeto 

de intervenção se verificou diminuição significativa das respostas incorretas, mostrando 

ganho em conhecimentos. 

Palavras-chave: Higiene oral; alimentos cariogénicos e não cariogénicos 
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ABSTRACT 

This report analyzes the activities carried out in the Internship and Reporting Curricular 

Unit, which was developed in a Lousada Municipality School Group, based in the area of 

geographical influence of the Lousada Community Care Unit. 

The area we opted for was oral health, we developed an intervention project aimed at 

assessing knowledge about tooth brushing and cariogenic foods, before and after the 

intervention project, in children attending the 1st year of the 1st cycle of education Basic. 

We planned and implemented an intervention project “Look at the food, bright teeth and 

beautiful smile” using the health planning methodology. 

The National Oral Health Promotion Program - Plan B, defines that the overall 

intervention strategy should be based on family and school health promotion for 

prevention oral disease and early dental treatment (DGS, 2011). 

The target population of the study were the children attending the 1st year of the 1st cycle 

of the basic education of a Lousada Municipality, resulting in a sample of 93 students. 

The data were collected through a form that was applied to the participants, before and 

after the intervention project, which allowed the collection of data on tooth brushing 

knowledge and on cariogenic and non-cariogenic foods. 

After the intervention it was observed that 49.5% of the students correctly ordered the 

figures related to the correct tooth brushing technique. And regarding cariogenic foods, 

82.8% correctly identified cariogenic and non-cariogenic foods. 

We concluded that, in relation to goal 1, the results obtained showed a decrease in 

incorrect answers after the intervention project. However, the decrease was not 

significant, there was only a tendency to gain knowledge regarding the correct brushing 

technique. Regarding goal 2, the results obtained about cariogenic and non-cariogenic 

foods, allowed us to identify gains in knowledge, since after the intervention project there 

was a significant decrease in incorrect answers, showing gain in knowledge. 

Key Words: Oral hygiene; cariogenic and non-cariogenic food 
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1. INTRODUÇÃO 

Na unidade curricular Estágio e Relatório, no âmbito do Mestrado em Enfermagem 

Comunitária (MEC) da Escola Superior de Saúde da- Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), desenvolveu-se um projeto de intervenção “Olha o Alimento” e 

“Dentes Brilhantes, Sorriso Bonito”, que teve como objetivo avaliar os conhecimentos 

sobre escovagem dos dentes e sobre alimentos cariogénicos, antes e após o projeto de 

intervenção, em crianças a frequentar o 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico de um 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Lousada, em 2016/2017. A realização do 

projeto de intervenção permitirá contribuir para a adoção de estilos de vida saudáveis, no 

que se refere à saúde oral.  

Nos países ocidentais tem-se verificado a diminuição e gravidade das caries, no entanto 

esta, é ainda uma das doenças mais comuns do mundo, daí ser considerada um problema 

de saúde pública. Logo as intervenções dirigidas á promoção da saúde oral no sentido de 

prevenir a cárie são muito importantes, pois a perda prematura de dentes devido à cárie, 

pode interferir com a fala, com a alimentação e consequentemente com alterações no 

desenvolvimento e crescimento das crianças (Mendes e Bernardo, 2015). 

 A infância é uma das etapas do ciclo da vida que proporciona as condições ideais para 

que se possam implementar bons hábitos, especificamente saúde oral, alimentares e 

estilos de vida saudáveis que se repercutem a longo prazo (Guedes, 2012).  

Uma das estratégias para a promoção e adoção de estilos de vida saudáveis é a Educação 

para Saúde e a escola é um local privilegiado para o desenvolvimento de intervenções 

que promovam a saúde oral das crianças.  

A metodologia para o desenvolvimento do relatório é a do Planeamento em Saúde, que 

fundamenta a intervenção lógica para a tomada de decisão em saúde. 

 O relatório subdivide-se em nove capítulos: no primeiro procedemos à introdução ao 

relatório, no segundo realizamos a análise e reflexão critica das competências do 

enfermeiro especialista enfermagem comunitária e saúde publica desenvolvidas durante 

o presente estágio, o terceiro capitulo onde explanamos desde o planeamento à execução 

do projeto de intervenção “Olha o alimentos, dentes brilhantes e sorriso bonito”. No 

quarto capítulo descrevemos de onde surge este projeto de intervenção, do diagnóstico de 

situação à definição de prioridades, no quinto, descrevemos a definição de objetivos e 

estratégias adotadas para o desenvolvimento deste projeto de intervenção, no sexto 
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procedemos à preparação operacional do projeto e sua consequente avaliação no capítulo 

sete. E no capítulo 8 as conclusões do projeto de intervenção e por último no capítulo 

nove a síntese conclusiva de todo o estágio. 

e avaliação do projeto de intervenção “Olha o Alimento, Dentes Brilhantes, Sorriso 

Bonito”, por fim no quarto elencamos as conclusões. 

No desenvolvimento do estágio surgiram algumas dificuldades, para as quais foram sendo 

adotas estratégias que nos permitiram ultrapassar as mesmas, quer com nosso 

investimento em termos de disponibilidade de tempo e fundamentação das intervenções, 

quer com a colaboração de toda a equipa de saúde que inclui os clientes quer com ajuda 

das orientadoras deste relatório. 
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2. ANÁLISE E REFLEXÃO CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS 

2.1 Na Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 

Neste capítulo, queremos fazer a análise critica e reflexiva das competências do 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública, competências 

estas desenvolvidas durante o estágio. Decorreu nas unidades funcionais, Unidade de 

Cuidados na Comunidade Lousada e Unidade de Saúde Pública de Paços de Ferreira, que 

integram o ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte, a sua área de influência abrange os 

concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.  

A Unidade de Cuidados na Comunidade Lousada é constituída por 6 Enfermeiro, dos 

quais três são especialistas em Enfermagem Comunitária, um enfermeiro Especialista em 

Saúde Materna e Obstétrica, e dois de Especialistas em Enfermagem de Reabilitação. 

Tem como missão a prestação de cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito 

domiciliário e comunitário, em especial às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, 

que se encontram em situação de maior risco ou de dependência física e funcional ou 

doença que necessite de acompanhamento próximo e atua ainda na educação para saúde 

e na integração em redes de apoio às família e na implementação de unidades moveis de 

intervenção. 

Apos a avaliação do estado de saúde da comunidade, através da elaboração de um 

Diagnóstico em Saúde e consequente hierarquização de prioridades utilizando o método 

de Hanlon, decidiu-se, juntamente com a equipa da unidade em elaborar um projeto de 

intervenção na área da saúde oral, uma das áreas de intervenção desta unidade, de forma 

a capacitar a comunidade em que está inserida esta unidade de cuidados. 

Permitiu a elaboração de objetivos, estratégias, atividades para a construção de um projeto 

de intervenção, e avaliação desse mesmo projeto, de como teve impacto na população em 

estudo, mensurando-se assim as mudanças desejáveis conducentes à melhoria do estado 

de saúde da comunidade capacitando cada vez mais a comunidade, pondo em prática as 

restantes etapas do planeamento em saúde.  

Durante este estágio teve-se a oportunidade de acompanhar a equipa na intervenção na 

comunidade, mais especificamente, nos cuidados continuados integrados, onde de 
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observou a entrada dos doentes, sua avaliação e o estabelecimento de cuidados 

necessários para cada utente. Na perspetiva de resposta às necessidades dos cuidados, 

utilizaram-se recursos de forma eficaz e eficiente para promover a qualidade, organizando 

e coordenando e decidindo quais seriam os mais adequados. 

2.2 Na Unidade Saúde Pública (USP) 

Na Unidade de Saúde Pública, tivemos a oportunidade de colaborar na elaboração do 

Plano de atividades de saúde escolar, assim como na gestão do programa nacional de 

vacinação, pondo em prática a competência do enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária e de saúde pública da colaboração em programas de melhoria contínua da 

qualidade. Neste contexto houve também oportunidade em colaborar na avaliação dos 

resultados dos alunos do 3ºano do 1º ciclo que participaram no desenvolvimento do PAS3 

(Programa Alimentação Saudável). E na Avaliação do consumo de tabaco no pessoal 

docente e não docente e dos alunos do 3º ciclo. 

Teve-se a oportunidade de observar com se procede quando de uma Doença de 

Declaração Obrigatória (DDO). Foi uma utente que nos foi referenciada pelo Centro de 

Saúde com o diagnóstico de Tuberculose. Foi-nos permitido ver como se procede a 

quando desta comunicação, que se retiram todos os dados da utente, historial clinico, 

morada e contacto telefónico, e perceber se a utente em causa estava empregada e onde 

sou não, mas que se tomem as medidas preventivas necessárias à não transmissão da 

doença e seu controlo. Nas consultas ao CDP foi-nos permitido acompanhar os utentes e 

seus familiares no tratamento e orientando para os restantes membros da equipa 

multidisciplinar, quando necessário, promovendo práticas de cuidados que respeitam os 

direitos humanos e as responsabilidades profissionais 
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3. PLANEAMENTO EM SAÚDE: DO PLANEAMENTO À EXECUÇÃO DO 

PROJETO DE INTERVENÇÃO “OLHA O ALIMENTO, DENTES BRILHANTES E 

SORRISO BONITO” 

3.1. Enquadramento teórico para o projeto de intervenção 

No âmbito da fase conceptual, definem-se conceitos, reúnem-se ideias e documentação 

sobre o tema a investigar, com o intuito de clarificar pensamentos sobre o conteúdo do 

problema (Fortin, 2009). Com o conteúdo existente sobre o tema podemos delinear a 

orientação adequada para o estudo pretendido, e assim traçar os objetivos de maneira a 

que possamos responder aos problemas identificados e priorizados previamente. Com 

conhecimento de causa sobre a problemática diagnosticada permite-nos planear de forma 

eficaz e adequada o projeto de intervenção. Assim sendo as linhas orientadoras de 

enquadramento teórico serão as seguintes: i) Alimentação e Saúde Oral; ii) Hábitos 

alimentares, alimentos cariogénicos e não cariogénicos; iii) Hábitos de higiene oral; iv) 

A escovagem dos dentes; e v) Prevenção da cárie dentária. 

A cárie dentária é uma doença multifatorial e um problema de saúde pública, uma 

alimentação rica em alimentos cariogénicos e uma deficiente escovagem dos dentes 

aumentam o risco da sua ocorrência. A cárie tem custos elevados de tratamento, deve-se 

investir na promoção da saúde oral e em estratégias preventivas, claramente mais 

sustentáveis.  

 A Educação para Saúde visa promover a adoção e / ou alteração de comportamentos 

saudáveis, sendo a escola um dos locais privilegiados para o concretizar, o Ministério da 

Educação determinou a inclusão de várias temáticas nos projetos de educativos das 

escolas, como a higiene, a alimentação, a atividade física, o consumo de substâncias 

psicoativas, a sexualidade e as infeções sexualmente transmissíveis com importância para 

prevenção da SIDA e a violência em meio escolar (Direção Geral Saúde, 2005). 

Uma alimentação saudável deve incluir alimentos de todos os grupos alimentares, deve 

ser equilibrada e variada, respeitando as proporções de cada grupo alimentar e devendo-

se escolher diferentes alimentos dentro do mesmo grupo alimentar (Ravasco, 2011 citado 

por Sousa, M., 2014). 

 



6 

A nutrição desempenha um papel importante no desenvolvimento dentário, integridade 

dos tecidos orais, força óssea e por último prevenção e tratamento de doenças orais, 

(Touger-Decker, 2004). 

3.1.1 A Alimentação e a Saúde Oral 

A alimentação tem um papel fundamental na satisfação das necessidades biológicas e 

energéticas inerentes para um bom funcionamento do organismo, no entanto também está 

associado a fonte de prazer, de socialização e cultura. Neste sentido, para uma 

alimentação saudável não é apenas necessário ter acesso a bens alimentares é também 

necessário selecionar os alimentos pelas suas qualidades e em quantidades adequadas de 

acordo, com as necessidades das fases da vida em que se encontra. 

 A infância é um dos ciclos da vida que fornece condições ideais para a implementação 

de bons hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis, que se repercutem a longo prazo, 

por isso os fatores de risco devem ser avaliados para que possam ser identificados e 

medidas de prevenção e planeadas intervenções (Mahan, Escoot-Stun & Raumond, 2010, 

Guedes, 2012). Para além do importante papel do ambiente familiar para a aquisição de 

conhecimentos, valores e práticas, é de igual modo relevante o meio escolar para uma 

aprendizagem ativa, para a aquisição de outros conhecimentos e comportamentos.  

A cárie dentária é uma doença de etiologia multifatorial, que emerge da conjugação de 

fatores como alimentação, a flora microbiana da boca, do ph da saliva, da higiene oral, da 

disponibilidade de fluor, do tempo que os açúcares permanecem em contato com as 

bactérias orais, a suscetibilidade dos dentes, do nível socioeconómico e educacional e 

outras características do estilo de vida (Touger-Decker, Mobley, 2003, Pereira, 1993,sit 

in Rocha, 2012/2013, Seow, 1998, sit in Rocha, 2012/2013). 

Integradas nos hábitos alimentares do estilo de vida atual as crianças fazem 

frequentemente a ingestão de grandes quantidades de açúcares e hidratos de carbono sob 

a forma de sumos de fruta e bebidas ácidas que, pelo tempo prolongado de contacto nas 

superfícies dentárias são fatores de risco para o desenvolvimento da cárie dentária 

(American Academy of Pediatric Dentristry, 2008; Mobley, Marshal, Milgrom & 

Goldwell, 2009). 

Estudos revelam uma associação significativa entre cárie dentária nas crianças e o 

consumo de bebidas doces à noite, consequência da cariogenicidade dessas bebidas, 
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durante o período de descanso, pelo diminuto metabolismo orgânico. Além disso, outros 

estudos mostraram associações significativas entre a frequência de ingestão de bebidas 

doces durante as refeições e no intervalo destas, verificando-se elevados índices de cárie, 

oriundos da ingestão de açúcares fora das refeições (Marthaler, 2004, Moynihan e 

Petersen, 2004, citado por Graça, 2005, Lee e Messer, 2010). Existindo estudos que 

demonstram que as crianças com maior risco de desenvolver cárie dentária são aquelas 

que entre os intervalos das principais refeições, “petiscam” alimentos açucarados 

(Kramer, Felders, Romano & Oppermann, 1997; Wong, Lu, Lo., 2012). Segundo 

McDonald & David, (1995) a baixa ingestão de frutas, derivados de leite e grupos 

vegetais, tem sido preocupante, pois são alimentos geralmente pobres em gorduras, ácido 

ascórbico e fibras, podendo ter um positivo efeito anticariogénico. 

Existem fatores que condicionam a saúde oral, como os fatores demográficos, culturais e 

socioeconómicos, o nível de escolaridade e a perceção da necessidade de tratamentos 

agem como elementos diferenciadores ao acesso à saúde, uma vez que influenciam 

conhecimentos e cuidados (Tinanoff, & Reissine., 2009). Indivíduos pertencentes a 

estratos socioeconómicos mais baixos possuem maiores taxas de doença, por causa da 

falta de conhecimento ou acesso limitado aos cuidados de saúde e serviços de saúde 

(Brandão, 2006).As condições socioeconómicas das familiar tem interferência direta na 

qualidade dos hábitos alimentares e da saúde oral da criança (Cinar., 2011, citado por 

Sousa, M. 2014), por exemplo, o acesso a serviços essenciais, o preço das alimentos a sua 

qualidade e sua promoção, levam a que os indivíduos menos literados sejam mais 

fortemente influenciados pelas campanhas de marketing atuais. (Guedes, 2012). 

A relação entre a educação dos pais e o comportamento e atitudes de saúde oral das 

crianças refletem-se na escolaridade e conhecimentos dos mesmos sendo que, os pais com 

escolaridade superior e as respetivas crianças manifestam comportamentos favoráveis no 

que respeita à saúde oral (Wigen, Wang, 2010, Guedes, 2012).  

Estudos sobre as atitudes e comportamentos em crianças e adolescentes sobre a saúde 

oral na generalidade indicam que estes comportamentos são melhores nas raparigas do 

que nos rapazes (Kawamura, Takase, Sasahara & Okada, 2008). Assim como os cuidados 

de saúde oral em crianças pequenas são normalmente negligenciados, pois existe uma 

opinião generalista na sociedade que os dentes decíduos não necessitam de tratamento 

devido à mudança de dentição (Pereira, Silva, Peres, Amorim 2001).  



8 

O Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral (2005) reporta que o número de dentes 

cariados, perdidos e obturados por criança (CPOD) aos 12 anos de idade é de 2,95 e que, 

a percentagem de crianças livres de cárie dentária aos 6 anos é de 33% e pretende atingir 

a meta definida para o ano 2020 pela OMS sendo que pelo menos 80% das crianças com 

6 anos estejam livres de cárie e, aos 12 anos, o CPOD não deve ultrapasse o valor de 1,5, 

conseguido através de estratégias de promoção de saúde oral no contexto familiar e 

escolar (Pereira, Silva, Peres, Amorim 2001).  

Assim sendo, a reeducação das sociedades, é de extrema importância, para que o 

individuo perceba que adotar uma atitude preventiva no que respeita à sua saúde. Uma 

boa alimentação associada à prática de exercício físico e visitas regulares ao médico são 

importantes para garantir uma vida com qualidade. A boa saúde oral garante o sucesso da 

absorção dos nutrientes no nosso organismo, pois a digestão dos alimentos inicia-se na 

boca com a mastigação (Pires, 2009). 

3.1.2. Hábitos Alimentares, alimentos cariogénicos e não cariogénicos 

É determinante ao longo da vida, com especial relevo na infância e adolescência, quando 

as necessidades energéticas e nutricionais são elevadas e exigentes para o normal 

crescimento e desenvolvimento, é uma alimentação completa equilibrada e variada 

(Carneiro, 2009, citado por Sousa, M., 2014). 

Uma vez que, hábitos alimentares inadequados contribuem para o aparecimento e 

desenvolvimento de diversas patologias, nomeadamente diabetes, obesidade, cancro, 

doenças cardiovasculares (Carneiro, 2009, citado por Sousa, M., 2014). 

O reconhecimento que o açúcar desempenha um papel crucial na formação e 

desenvolvimento da cárie dentária está bem presente há muito tempo, fato este apoiado 

por numerosos estudos epidemiológicos e laboratoriais. A World Health Organization e 

a Food and Agriculture of the United Nations mencionaram a associação da quantidade e 

frequência de ingestão de açúcares ao surgimento de cáries (Toro, 2010). 

As escolas já possuem formação direcionada para hábitos alimentares saudáveis, 

começando pelos professores que estão preparados com material didático para demonstrar 

às crianças as mais-valias de uma alimentação cuidada. 
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Nas cantinas das escolas também já há um maior cuidado na exposição dos alimentos, 

desde a variedade, quantidade e qualidade dos mesmos (DGS, 2005). 

Segundo a DGS (2005), têm mais suscetibilidade a desenvolver cárie dentárias as crianças 

e jovens que consomem mais alimentos ricos em açúcar e gorduras, isto é, alimentos 

cariogénicos. 

Guedes (2012), acrescenta que o consumo de alimentos como bolos, gelados, biscoitos, 

refrigerantes são opções nutricionais de eleição das crianças e jovens, predominantemente 

nos intervalos das refeições. No entanto todos estes alimentos sendo consumidos 

frequentemente e sem prudência podem ocasionar cárie dentária.  

Como resultado das carências e/ou excessos alimentares a mucosa oral fica suscetível de 

alterações anatómicas e fisiológicas (Guedes, 2012). Por sua vez a alimentação tem um 

efeito sistémico na cavidade oral. 

A nutrição e a sua relação com saúde oral têm sido estudadas ao longo dos anos, pois 

desempenham funções importantes no desenvolvimento dentário, desde a integridade dos 

tecidos orais, tratamento de doenças orais e força óssea. A alimentação não só influencia 

o desenvolvimento dentário como também o desenvolvimento crânio cefálico, o 

aparecimento de algumas doenças tais como cancro da boca, doenças infeciosas da 

cavidade oral, cárie dentária e doença periodontal, sendo que partes dos principais 

problemas de saúde estão ligados a uma má nutrição, importante determinante para saúde 

oral (Hargreaves (1995), Touger-Decker (2004), Moynihan e Petersen, citado por Graça, 

2005, (2004), DePaola (2006), Rugg-Gun (2001)). 

Consoante a ação dos alimentos no desenvolvimento de cárie dentárias, podemos 

classifica-los em três tipos: alimentos cariogénicos, são alimentos que ricos em hidratos 

de carbono fermentáveis provocando uma queda do ph salivar causando a 

desmineralização quando em contato com os microrganismos da boca; alimentos 

cariostáticos são os que não provocam queda no ph da boca pois são metabolizados por 

microrganismos na boca; e alimentos anticariogénicos (não cariogénicos) são os 

alimentos que impedem o desenvolvimento da cárie dentária, impedindo que a placa 

bacteriana reconheça um alimento como cariogénico e promova a remineralização. 

O grau de cariogenicidade de um alimento é determinado consoante a frequência do 

consumo de hidratos de carbono fermentáveis, o tempo de retenção do alimento na boca, 
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a composição nutricional, o potencial do alimento em estimular a saliva e a combinação 

de alimentos. 

Vários estudos referem que o potencial cariogénico dos hidratos de carbono fermentáveis 

são o principal substrato de eleição para as bactérias existentes da boca (Touger-Decker 

e Van Loveren 2003, WHO, 2003, Moynihan e Peterson, citado por Graça, 2005, Selwitz, 

Ismail & Pitts, 2007, Mobley, Marshall, Milgrom & Goldwell, 2009, Ferjerskov e Kidd, 

2007, Marsh e Martin, 1999, Hallett e O´Rourke, 2006). 

Alimentos com adição de açúcares, como forma de alterar o sabor e textura, tais como 

sumos de fruta, o mel, o açúcar (principalmente a sacarose) são alimentos cariogénicos, 

estando relacionados com aparecimento de cárie dentária, sendo que alimento como leite, 

grãos vegetais e fruta são considerados como alimentos não cariogénicos. 

A sacarose passou a fazer parte da alimentação da população mundial no início do século 

XIX, o que levou a um aumento da prevalência da cárie dentária, havendo uma 

diminuição no período da II Guerra Mundial, pela restrição alimentar que foi imposta, 

aumentando rapidamente após esse período, reforçando a perceção de que os açucares 

adicionados aos alimentos seriam a causa do aparecimento da cárie dentária (Moynihan 

e Petersen (2004), citado Graça, 2005, Moynihan (2005)). 

Os açúcares em geral que se encontram em toda a nossa alimentação, em maior 

concentração nos hidratos de carbono, mas em especial a sacarose, são um fator alimentar 

importante no desenvolvimento das cáries dentárias. Uma vez que induz a um decréscimo 

do pH salivar, pela sua fermentação na cavidade oral, favorecendo a colonização por 

espécies potencialmente mais cariogénicas e uma maior adesão das bactérias à superfície 

dentária (Leme, 2006, Tinanoff, 2000 Sheiham, 2001 Arcella, Ottolenghi, Polimeni, 

Leclerq, 2002). Os alimentos não cariogénicos e anticariogénicos na presença da sacarose 

são transformados em alimentos cariogénicos. Já Karjalainen em seu estudo concluiu que 

aos 6 anos de idade a manifestação de cárie dentária parece estar associada à alta ingestão 

diária de alimentos ricos em sacarose. 

Não podemos atribuir somente a culpa do aparecimento das cáries dentárias aos açúcares, 

o consumo de alimentos maioritariamente constituídos por amido muito processados ou 

cozinhados também contribuem para o aumento do risco da doença, no entanto não sendo 

um risco tão elevado como o da sacarose. Ao adicionarmos ao amido, açúcares simples, 
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o alimento torna-se potencialmente cariogénico. Uma alimentação rica em amido e pobre 

açúcares menos probabilidade de desenvolver cáries, enquanto uma alimentação rica em 

açúcares e pobre em amido há mais probabilidade em desenvolver cáries. O que vem 

reforçar a ideia de que o amido, exceto os que se consome crus (alguns vegetais), por si 

só não contribuem para a manifestação da cárie dentária. Além da sacarose, o consumo e 

a frequência de consumo de açúcares também é outro fator importante no aparecimento 

de cáries dentárias, sendo que, estas duas variáveis não se separam na sua avaliação 

(Sheiham, 2001). Vários estudos referem que uma maior incidência da doença quando a 

sacarose é ingerida nas refeições tipo snack, e menor incidência se consumida nas 

refeições principais (almoço e jantar) (Krasse, 2001, Touger-areias e Van Loveren 2003, 

2003). O frequente consumo de alimentos ricos em hidratos de carbono fermentáveis 

levam a um decréscimo do pH e consequente proliferação bacteriana (Sheiham, 2001). 

Os formatos desses alimentos ricos em hidratos de carbono fermentáveis influenciam a 

exposição, duração e retenção do alimento nos dentes. A exposição a alimentos 

cariogénicos, sendo prolongada aumenta a produção de ácidos e consequente 

desmineralização, diminuindo assim o tempo de remineralização. 

Mas também existe alimentos que protegem os dentes contra a cárie dentária. Vários 

estudos têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito da importância do papel bioativo de 

constituintes dos lacticínios na prevenção da cárie dentária (Aimutis, 2004, Touger-

Decker e Van Loveren 2003, Rugg-Gunn,1975). O leite e seus derivados, nomeadamente 

o queijo, têm sido descritos como protetores da cárie dentária por causa da sua 

constituição rica em cálcio, fósforo e caseína, sendo que estes constituintes têm 

propriedades anticariogénicas, isto é, estimulam o fluxo salivar, impedindo a queda do 

pH salivar por consequência inibindo a proliferação da placa bacteriana, devido ao seu 

efeito potencial tamponante (Touger-Decker, (2004) Kashket & DePaola (2002). 

Segundo Marshall (2003) num estudo com 642 crianças, constatou que a baixa ingestão 

de leite leva a uma maior incidência de cárie dentária. Já 1997, Petti reforçava a ideia de 

que o leite tinha um papel protetor contra caries dentárias em crianças, que não utilizavam 

qualquer tipo de suplemento de fluor, e que tinham uma higiene oral deficiente e ainda 

uma alta frequência de ingestão de açúcares. 

3.1.3. Hábitos de higiene oral  

A higiene oral está dependente de vários fatores tais como: escovagem diária, uso de fio 

dentário, uso de dentífricos fluoretados e consultas regulares. A higiene oral deve iniciar-
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se logo após a erupção do primeiro dente, com uma escova macia ou com uma gaze 

(Toledo, 2005; Areias, Macho, Frias-Bulhosa, Guimarães & Andrade; Areias, Macho, 

Raggio, Guimarães & Guedes-Pinto 2010). O início precoce da eliminação da placa 

bacteriana ajuda a estabelecer um hábito e comportamento que permanece para o resto da 

vida (Boj, Catalá, Garcia-Ballesta & Mendonza, 2004; Toledo, 2005; Costa, Pereira, 

Passadouro, Spenser, 2008). 

O biofilme, denominado de placa bacteriana, é a acumulação de bactérias da flora bucal 

na superfície dos dentes DGS (2005), que não sendo removido durante a higiene oral, 

aumenta o risco de cárie dentária.  

A placa bacteriana tem vindo a ser considerada como um dos fatores etiológicos da 

patologia que, mais comummente, afeta a cavidade oral durante a infância, a cárie 

dentária. Desta forma, para prevenção e tratamento é fundamental um controlo eficaz da 

placa bacteriana, podendo realizar-se através de métodos mecânicos e/ou químicos 

(McDonald & David, 1995; Kramer, Felders, Romano & Oppermann, 1997; Toledo, 

2005, Rocha 2013). Há vários métodos e instrumentos para o controlo do biofilme oral, 

mas uma correta escovagem é o método mais utilizado e o mais eficaz. 

3.1.4. A escovagem dos dentes 

O controlo mecânico é considerado o método mais valioso, utilizado na prevenção, 

controlo e remoção da placa bacteriana. Sendo que a qualidade da escovagem é um fator 

importante para uma limpeza eficiente (Rocha, 2013). Pereira (1993) afirma que a 

frequência de escovagem dentária se encontra relacionada diretamente com a ocorrência 

de cárie dentária. 

Atualmente existem uma panóplia de formas de escovas dentárias, com diferentes 

tamanhos e formas da cabeça, dos cabos e da dimensão das cerdas. No entanto, as 

recomendações para aquisição de escovas dentárias: cabeça pequena com múltiplos tufos, 

no mesmo plano do cabo e cerdas macias, uniformes com extremidades arredondadas 
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(Almeida, 2008). A escolha da escova de dentes ideal deve obedecer a determinados 

critérios, para que a escovagem seja eficiente, tal como a sua correta preservação.  

Esta escolha é uma questão de preferência individual, a cabeça deve ser pequena e 

arredondada para que possa chegar a todos os ângulos da cavidade oral e deve ter um 

cabo confortável pra que seja de fácil manipulação pelo individuo (Gupta, 2009). 

A escovagem e a utilização do fio dentário têm como principal objetivo a eliminação e/ou 

desorganização da placa bacteriana que se forma constantemente na superfície dentária, 

assim a higiene oral deve ser feita sistematicamente após as refeições principais 

nomeadamente a seguir ao pequeno-almoço, almoço e jantar, de preferência nos próximos 

trinta minutos, período de tempo essencial para que os germens comecem a elaborar as 

suas secreções acidas, e a utilização do fio dentário usa-se para ajudar a remover os 

resíduos alimentares que possam se alojar entre os dentes. (Areias, Macho, Raggio, 

Guimarães & Guedes-Pinto, 2010, Gonçalves, 2011). A escovagem mais importante é ao 

deitar e deve ter duração de pelo menos 2 minutos, tempo adequado a escovar todas as 

superfícies dentárias e língua (Gupta, 2009). 

Durante a infância aconselha-se uma escova com uma cabeça pequena, cabo longo, 

multitufos, cerdas macias e arredondadas, devidamente adaptados às necessidades das 

crianças.  

Nas crianças até aos seis anos de idade devem ter uma higiene oral supervisionada pelos 

pais e depois gradualmente, deverão ser responsabilizadas pela sua própria higiene oral, 

de acordo com o seu desenvolvimento psicomotor, uma vez que é importante que estas 

sejam estimuladas a assumir a parte de responsabilidade do controlo da placa (Kramer, 

Felders, Romano & Oppermann, 1997; Toledo, 2005). A utilização do fio dentário só́ 

deve ser implementada, quando houver pontos de contacto entre os dentes, assim como 

habilidade e destreza manual para o seu uso efetivo (Toledo, 2005). 

Segundo o Programa Nacional de Saúde Oral (2005), o fluor tem uma importância 

comprovada na redução da prevalência da cárie dentária. Visto que, interfere no processo 

Figura 1Diferentes tipo de escovas (Amaro, J., 2013) 
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de remineralização e desmineralização para além da interferência que tem no crescimento 

e metabolismo bacteriano (Toledo, 2005). Contudo, por si só́ a escovagem com um 

dentífrico fluoretado não reduz o desenvolvimento da cárie dentária (Tinanoff & Reisine, 

2009). A escovagem diária após as refeições e ao deitar em associação com uma pasta 

dentífrica fluoretada são considerados os métodos preventivos mais eficazes no combate 

à cárie dentária. 

A escovagem com maior importância é ao deitar e deve ser efetuada com mais pormenor, 

uma vez que se conseguem obter concentrações mais elevadas de fluor na cavidade oral, 

que atuarão por mais tempo. Porque, durante o período de sono, a produção de saliva é 

diminuída e os movimentos de limpeza por parte da língua são escassos, o que 

consequentemente faculta o desenvolvimento a placa bacteriana. Mas associado a uma 

boa higienização oral ao deitar, este aumento do desenvolvimento diminui (Areias, 

Macho, Raggio, Guimarães & Guedes-Pinto, 2010). 

Na cavidade oral temos microrganismos que contaminam a escova de dentes. Consoante 

as condições de armazenamento, a escova pode ser um meio de transporte de agentes 

patogénicos aquando da sua reintrodução na cavidade oral, o que pode ser causa de 

infeções repetidas na cavidade oral (Ankola, 2009, citado por Sousa, M., 2014). 

Devido ao seu desgaste a escova deve ser substituída em intervalos de adequados, que 

variam em função do uso e da contaminação, pois quanto maior desgaste, menor a eficácia 

na remoção da placa bacteriana (Laing, 2008). A escova deve ser substituída de 3 em 3 

meses. Em relação às crianças, por vezes descuram o cuidado com material de 

escovagem, podem precisar de substituir as escovas com mais frequência que os adultos, 

sendo que ideal é 3 em 3 meses (Laing, 2008). Também refere que, para reduzir risco de 

contaminação da escova de dentes: i) deve lavar com água da torneira após a escovagem, 

removendo qualquer resto de pasta e de detritos remanescentes; ii) guardar na posição 

vertical deixando-a secar; iii) quando armazenadas mais que uma escova no mesmo local, 

manter as escovas separadas; iv) não cobrir, por rotina, as escovas ou armazena-las em 

recipientes fechados, para que não sejam criadas condições de proliferação de 

microrganismos. 

Na higienização oral podem ser utilizados outros auxiliares de higienização oral, o fio 

dentário e o raspador de língua. O fio dentário é utilizado para remoção de resíduos 

alimentares e para desorganização do biofilme bacteriano, principalmente nos espaços 
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interdentários. Deve-se usar diariamente, antes da escovagem e em indivíduos com idade 

superior a oito anos, preferencialmente antes de deitar, para a remoção da placa 

bacteriana, (Gupta, 2009). 

A técnica de utilização do fio dentário é: i) retirar cerca de 30 a 40 cm de fio, enrolar 

dedos indicadores das duas mãos; ii) segurar o fio entre os dedos polegar e indicador, 

introduzir o fio nos espaços interdentários e curvá-lo à volta dos dentes que se pretende 

limpar, formando um C; ii) realizar movimentos de vaivém e no sentido oclusal dos 

dentes, movimentos curtos e horizontais; iii) renovar o fio, repetindo este procedimento 

sempre que trocar os espaços interdentários, até todos estarem limpos (DGS, 2005 Gupta, 

2009).  

 

Figura 2Utilização fio dentário, (Amaro, J., 2013) 

 

O raspador de língua serve para eliminar as bactérias da língua. Deve ser trocado de seis 

em seis meses (Gupta, 2009).  

 

Figura 3Imagem raspador de língua (Amaro, J., 2013) 

3.1.5. Técnica de escovagem 

Preconiza a Direção Geral de Saúde (2005) que a partir dos 6 anos de idade, a criança 

deve escovar os dentes utilizando um dentífrico fluoretado, com um teor de fluoreto entre 

os 1000 e 1500 ppm (partes por milhão) (mg/l), numa quantidade de um centímetro, para 

as crianças deve ter o tamanho da unha do 5º dedo da mão. Uma escovagem eficaz para 

remoção da placa bacteriana necessita de ser feita com rigor e demorar 2 a 3 minutos e 
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deve ser efetuada da seguinte forma (DGS, 2005, Rocha, 2013): i) deve-se inclinar a 

escova em direção à gengiva e fazer pequenos movimentos circulares para que, a escova 

chegue ao espaço entre o dente e a gengiva (sulco gengival); ii) escovam-se 2 dentes de 

cada vez, pois esse é o tamanho correspondente ao tamanho da cabeça da escova de 

dentes, fazendo aproximadamente 10 movimentos, no caso das crianças ate aos 6 anos 

serão 5 movimentos; iii) começar a escovagem pela superfície externa dos dentes, do lado 

da bochecha, de trás para frente, isto é, começar pelos molares até aos incisivos, do 

maxilar superior ou inferior é indiferente; iv) pela mesma sequência escovar as superfícies 

dentários do lado de dentro, do lado da língua e fazer a escovagem do outro maxilar; v) 

após escovar as superfícies externas e internas, escovar as superfícies mastigatórias com 

movimentos de vaivém; vi) por último escovar a língua e lavar a escova com água.  

 

3.1.6. Prevenção da cárie dentária 

A cárie dentária é uma doença multifatorial, infeciosa e transmissível que mais 

frequentemente afeta o ser humano e existem múltiplos fatores que influenciam a 

evolução da doença, nomeadamente a complexa interação entre fatores ambientais, como 

dieta, placa bacteriana e o hospedeiro, refletindo-se como um sério problema de saúde 

pública que atinge todo o mundo (Costa, Pereira, Passadouro, Spenser, 2008; Pereira, 

Silva, Peres, Amorim 2001). 

Esta patologia é caracterizada pelo amolecimento da estrutura dura do dente, evoluindo 

posteriormente para a formação de uma cavidade, ou seja, a cárie dentária ocorre devido 

à desmineralização do esmalte e dentina através de ácidos orgânicos produzidos por 

Figura 4Etapas escovagem dos dentes, (Amaro, J., 2013) 



17 

bactérias presentes na placa bacteriana devido ao metabolismo anaeróbico dos açúcares 

derivados da dieta (Areias, Macho, Frias-Bulhosa, Guimarães & Andrade, 2008). 

A etiologia da cárie dentária é desencadeada por três fatores primários individuais 

(hospedeiro, dieta e a placa bacteriana) que, quando da sua interação num determinado 

período de tempo, conduzem a um desequilíbrio no processo de desmineralização e 

remineralização entre a placa bacteriana adjacente e a superfície dentária (Ribeiro, Neves, 

2004; Mahan, Escoot-Stum & Raymond , 2010).  

Segundo o Programa Nacional de Saúde Oral (2005), deve ser implementada uma ou mais 

medidas de proteção para crianças com alto risco de cárie, nomeadamente, a aplicação de 

selantes de fissuras, suplementos de flúor (comprimido diário de 0,25 mg), assim como 

vernizes de flúor ou clorohexidina. 

A distribuição dos Cheques dentista no âmbito do Programa Nacional de Saúde Oral tem 

dado um importante passo para a diminuição da cárie dentária. Estes cheques são 

distribuídos em idades chave fundamentais para uma dentição saudável. 

Os cuidados preventivos da cárie dentária passam pela implementação de uma dieta 

equilibrada associada à integração de práticas de higiene oral (Pereira, Silva, Peres, 

Amorim 2001; Programa Nacional de Saúde Oral, 2005). 

3.2. Justificação do projeto de intervenção “Olha o alimento, dentes brilhantes, e 

sorriso bonito”  

Após realização do enquadramento teórico que fundamenta o projeto de intervenção, 

revela-se a importância dos temas integrantes do projeto. Este projeto emerge do 

Programa Nacional de Saúde Escolar, que considera a Saúde Oral como uma das áreas de 

intervenção prioritárias, integradas nos oito estilos de vida (DGS, 2005). 

O objetivo primordial da Promoção para Saúde é o simplificar a transferência de recursos 

importantes na saúde, tais como conhecimentos, técnicas, poder à comunidade, 

capacitando-a de forma a aumentarem o controlo sobre a sua saúde e por consequência a 

melhorarem (Ribeiro, 2005). 

Uma das estratégias da promoção da saúde que habitualmente se associa à transmissão de 

conhecimento, no sentido de prevenção da doença é a Educação para a Saúde. Que tem 
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vindo a sofrer alterações, uma vez que, deve ser perspetivada como um processo 

pedagogicamente orientado para o progresso das capacidades individuais e coletivas de 

forma a facilitar a tomada de decisão informada, autónoma e responsável em defesa da 

saúde. 

Desde 2005 que a Direção Geral da Saúde refere que as doenças orais constituem um dos 

principais problemas de saúde da população infantil e juvenil, pela sua elevada 

prevalência. 

O Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral – Plano B, define que a estratégia 

global de intervenção na saúde oral, que deve fundamentar-se na promoção da saúde em 

contexto familiar e escolar, para prevenção das doenças orais e tratamento dentário 

precoce (DGS, 2011). É uma estratégia de intervenção quer primária quer secundária de 

doenças orais, uma vez que se desenvolvem ao longo do ciclo de vida e nos ambientes 

onde as crianças e jovens vivem e estudam.  

Um projeto de intervenção comunitária não só previne a cárie dentária e comportamentos 

de risco como é um investimento de custo-benefício mais eficaz melhorando em 

simultâneo a educação e a saúde. 

Os cuidados preventivos da cárie dentária passam pela implementação de uma dieta 

equilibrada associada à integração de práticas de higiene oral (Pereira, Silva, Peres, 

Amorim 2001; Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral – Plano B, 2011). 

Segundo a American Academy of Pediatric Dentistry (2008), todas as crianças e 

adolescentes devem manter uma dieta variada e equilibrada rica em legumes, frutas, 

cereais, assim como a utilização moderada do consumo de açúcares e sal, para oferecer 

suporte a um crescimento e desenvolvimento saudável.  

Nas crianças a atuação precoce deve passar por uma redução da ingestão de bebidas 

açucaradas, doces, chocolates durante longos períodos de tempo, (Touger-Decker, 2004). 

Segundo a Ficha Técnica do CIM (Mendes, 2012 no ROF 101, Jan /Fev.), desaconselha-

se o consumo de guloseimas e / ou refrigerantes, principalmente fora das refeições, com 

especial atenção ao consumo de bebidas açucaradas à noite pelo diminuto metabolismo 

orgânico e consequente cariogenicidade dessas bebidas, levando a um aumento das cáries 

dentárias. 
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Após o consumo de alimento cariogénicos, para além de se aconselhar ingestão próximo 

das refeições, aconselha-se à escovagem dos dentes, ou se tal não for possível o consumo 

de uma fatia de queijo, com o intuito de reduzir a cariogenicidade dos alimentos 

consumidos (Mahan, Escoot-Stum & Raumond 2010). 

A saúde escolar é uma área em constante mudança, numa tentativa de adaptação às 

necessidades a escola e aos problemas de saúde emergentes. Sendo que a escola é local 

de eleição e privilegiado para promoção da saúde com importante impacto no padrão de 

vida dos indivíduos, uma vez que as crianças passam grande parte do seu dia neste local. 

 A utilização de diferentes estratégias e abordagens traduz-se-ão em ganhos em saúde, 

pois levam a uma maior aquisição de conhecimentos de uma forma mais natural. Esta 

aquisição visa a mudança de comportamentos e atitudes que se traduzem em uma vida 

saudável no futuro. Segundo Gro Harlem Brundtland, Diretora da OMS, refere que “Um 

programa de Saúde Escolar efetivo (…) é o investimento de custo-benefício mais eficaz 

que um País pode fazer para melhorar, simultaneamente, a educação e a saúde” 

(PNS,2006). 

É de realçar que foram identificadas as necessidades de transmissão de conhecimentos 

sobre a técnica de escovagem dos dentes e identificação de alimentos cariogénicos e não 

cariogénicos, isto é, foram efetuadas educações para saúde, com apresentação de um 

painel de imagens onde se demonstravam figuras de alimentos onde se identificavam 

alimentos cariogénicos e não cariogénicos, e outro, onde se demonstrava a técnica correta 

de escovagem dos dentes. 

4. Do diagnóstico de situação de saúde à definição de prioridades 

A primeira etapa do planeamento em saúde é o diagnóstico da situação em saúde que nos 

permitiu caraterizar o nível de conhecimentos sobre escovagem dos dentes e alimentos 

cariogénicos e não cariogénicos e seguidamente estabelecer as prioridades, segunda etapa 

de planeamento em saúde. As duas primeiras etapas foram desenvolvidas num estágio 

anterior, mas para dar sequência ao presente relatório e no sentido de se perceber as etapas 

desenvolvidas neste estágio descrevemos de forma sucinta a enumeração dos problemas 

identificados e respetiva hierarquização de prioridades dos problemas de saúde, 

recorrendo ao método de Hanlon. 

A hierarquização obtida foi a seguinte: 
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1º Técnica incorreta de escovagem dos dentes. 

2º Dificuldade na identificação de alimentos cariogénicos / não cariogénios. 

3º Não utilização cheque dentista por algumas crianças. 

4º  Presença de placa bacteriana cobrindo pelo menos metade da superfície dentária. 

5º Índice de CPO superior aos valores regionais e nacionais. 

O projeto de intervenção centrou-se nos problemas de saúde identificados nas duas 

primeiras prioridades, porque os recursos humanos, de tempo e materiais não permitiram 

atender a todos os problemas identificados.  

Após o diagnóstico de situação em saúde e definição de prioridades desenvolvemos todas 

as restantes etapas do planeamento em saúde que se integram neste relatório. 

5. Definição de Objetivos e Estratégias 

Para se poder controlar e avaliar os resultados da educação para saúde após o diagnóstico 

da situação e a definição das prioridades, deve estabelecer-se os objetivos (Giraldes, 

1993). 

Segundo Carvalho & Carvalho (2006) é necessário a formulação de objetivos tendo em 

conta alguns requisitos nomeadamente serem observáveis, pertinentes, mensuráveis, 

precisos e exequíveis. Referem também que, em relação aos objetivos específicos, estes 

devem-se referir aos fatores que condicionam a modificação de comportamentos, dando 

resposta aos objetivos gerais, sendo estes derivados da problemática do projeto, de modo 

a ir ao encontro das necessidades identificadas. Já Giraldes (1993) refere que meta ou 

objetivo operacional “é um enunciado de um resultado desejável e tecnicamente 

exequível, das atividades dos serviços de saúde, traduzido em indicadores de atividade”. 

Tendo em consideração que este projeto de intervenção visa intervir num grupo de 

crianças do 1º ano do 1º ciclo, assim definimos como objetivo geral avaliar os 

conhecimentos sobre escovagem dos dentes e sobre alimentos cariogénicos, antes e após 

o projeto de intervenção, em crianças a frequentar o 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico 

de um Agrupamento de Escolas do concelho de Lousada, em 2016/2017 

Após definição do objetivo geral delineámos os seguintes objetivos específicos: 

• Determinar a proporção de respostas corretas sobre conhecimentos sobre a 

escovagem dos dentes, antes e após o projeto de intervenção “Olha o alimento, 

dentes brilhantes e sorriso bonito”; 
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• Determinar a proporção de respostas que identificaram corretamente os alimentos 

cariogénicos, antes e após o projeto de intervenção “Olha o alimento, dentes 

brilhantes e sorriso bonito”; 

• Analisar a relação entre conhecimentos sobre alimentos cariogénicos e 

conhecimentos sobre a técnica correta de escovagem dos dentes, antes e após o 

projeto de intervenção “Olha o alimento, dentes brilhantes e sorriso bonito”; 

Atendendo à definição dos objetivos, estabeleceram-se as seguintes metas a atingir (tabela 

1). 

Tabela 1 Definição de Metas 

Meta 1 – Espera-se que o número de respostas corretas de conhecimentos sobre a escovagem dos dentes, 
aumente significativamente após a implementação do plano intervenção “Olha o Alimento, Dentes bonito 
e Sorriso Brilhante”, indicando ganhos em conhecimentos 

Meta 2 – Espera-se que o número de respostas corretas de conhecimentos sobre alimentos cariogénicos 
aumente significativamente após a implementação do plano intervenção “Olha o Alimento, Dentes bonito 
e Sorriso Brilhante”, indicando ganhos em conhecimentos. 

Após a definição das metas, delinearam-se as estratégias a seguir, de forma a responder 

aos objetivos. 

Giraldes (1993b) define “estratégia de saúde como o conjunto coerente de técnicas 

específicas organizadas com o fim de alcançar um determinado objetivo, reduzindo 

assim, um ou mais problemas de saúde (p.87). Desta forma selecionam-se as estratégias 

mais adequadas, permitindo a adequar os recursos humanos, matérias e financeiros. 

Em seguida são enumeradas as estratégias mais relevantes: 

• Constituição da equipa de projeto designação; 

• Reuniões da equipa de projeto de intervenção; 

• Envolvimento dos responsáveis das Escolas do Agrupamento; 

• Pedido de colaboração ao ACeS Tâmega III – Vale do Sousa Norte para cedência 

de recursos materiais: um kit com pasta de dentes e escova de dentes para cada 

criança, que foi disponibilizado pelo Aces. 

• Elaboração de material informativo e construção folheto e de um drive no Google 

para informação e acesso a recomendações sobre as etapas da técnica correta de 

escovagem dos dentes e sobre alimentos cariogénicos; 
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• Desenvolvimento de sessões de educação para a saúde “Olha o alimento” e 

“Dentes bonitos, sorriso brilhante” recorrendo a metodologia de exposição; 

Carvalho e Carvalho (2006), citando Clark, 1996, devemos adequar as estratégias de 

ensino-aprendizagem à idade, nível de desenvolvimento e educacional dos intervenientes, 

devendo ser escolhidas as que mantenham o interesse das crianças e se adequem aos 

conteúdos a serem expostos. Assim sendo, com o propósito da transmissão de 

conhecimentos sobre alimentos cariogénicos e não cariogénicos e uma correta escovagem 

dos dentes decidimos optar por estratégias concretas, onde se mostraram painéis com 

exemplos de alimentos cariogénicos e não cariogénicos e outro com técnica correta de 

escovagem dos dentes, uma vez que as crianças encontram-se no estádio Pré-operatório 

(faixa etária 6-7 anos) onde recorrem a imagens mentais e por consequente imitação 

(Shaffer, 2005). Segundo Redman (2001) o modo principal de aprendizagem no 

desenvolvimento infantil, é a aprendizagem visual sendo uma excelente técnica de ensino 

de ideias e atitudes. 

Aquando da elaboração da educação pra saúde teve-se em conta o grau de escolaridade 

das crianças, uma vez que são crianças do 1º ano do 1º ciclo, que estão em fase inicial de 

aprendizagem quer na leitura quer na escrita, este fato foi detetado no diagnóstico da 

situação em saúde, apostando-se numa metodologia expositiva.  

Para o sucesso desta intervenção foi necessário alocar recursos matérias bem como a 

colaboração de recursos humanos, recursos esses que foram, o investigador, a equipa da 

UCC de Lousada, nomeadamente a enfermeira orientadora, o envolvimento do 

coordenador do Agrupamento, e consequente envolvimento dos professores das escolas, 

as crianças e os pais, com a autorização para realização desta recolha de informação. Para 

esta dinâmica foram realizadas reuniões de equipa para a delineação dos parâmetros a 

intervir. 

Foi também pedido autorização ao à Comissão de Ética da ARS Norte, ACES Tâmega 

III – Vale do Sousa Norte, para realização do estudo no Agrupamento em questão. A 

divulgação foi feita junto dos professores pelos coordenadores de cada escola, sob forma 

de diretriz autorizada pelo Coordenador da Saúde. No final da educação (momento2) para 

saúde foi entregue um kit com pasta de dentes e escova de dentes a cada criança, que foi 

disponibilizado pelo ACES. 
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6. Preparação Operacional do projeto de intervenção “Olha o alimento, dentes 

brilhantes e sorriso bonito” 

Com os objetivos e estratégias definidas sucede-se a etapa da preparação operacional e 

programação da educação para saúde “Olha o alimento, dentes brilhantes e sorriso 

bonito”, que frequentam um Agrupamento de Escolas do concelho de Lousada, 

abrangidos pela UCC Lousada. 

Devido às características da educação para saúde, desenvolveu-se um estudo descritivo, 

longitudinal com uma abordagem quantitativa. Segundo Freixo (2009), o método 

descritivo “assenta em estratégias de pesquisa para observar e descrever comportamentos, 

incluindo a identificação de fatores que possam estar relacionados com um fenómeno em 

particular.”. Fortin, (2009) refere que “O método de investigação quantitativo é um 

processo sistemático de colheita de dados observáveis e quantificáveis. É baseado na 

observação de factos objetivos, de acontecimentos e de fenómenos que existem 

independentemente do investigador”. Ainda os mesmos autores referem que um estudo 

longitudinal, permite ao investigador avaliar as aas mudanças ocorridas no período 

determinado de tempo, permitindo estabelecer relações e diferenças entre as variáveis. A 

recolha de dados sobre os conhecimentos da técnica correta de escovagem de dentes, e 

conhecimentos sobre alimentos cariogénicos foi efetuada em dois momentos, que se 

identificaram como antes e após a educação para saúde. 

Definiu-se como população-alvo as crianças do 1º ano do 1º ciclo do Ensino Básico, dum 

Agrupamento de Escolas, com idade de 6 e 7 anos, a amostra ficou constituída por 93 

participantes. 

De forma a organizar as atividades que integraram do projeto de intervenção “Olha o 

alimento, dentes brilhantes e sorriso bonito” elaborou-se um cronograma dos momentos 

de recolha de dados e do plano formativo (Tabela 2). 

Tabela 2. Cronograma 

                                                   

Mês/ano 

 

Atividade                                      

 
Janeiro 2017 

 
Fevereiro2017 

Recolha de dados – momento 1- 

(antes da Educação para Saúde) 

Escola1 Escola2 Escola3 Escola 4 Escola5 

Recolha de dados – momento 2 – 

(após a Educação para Saúde) 
Escola1 Escola2 Escola3 Escola4 Escola5 
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Após o primeiro momento de recolha de dados implementou-se o plano formativo, no 

sentido de as crianças adquirirem conhecimentos sobre as etapas da técnica de escovagem 

dos dentes e dos alimentos cariogénicos e não cariogénicos. 

O plano formativo foi desenvolvido em janeiro e fevereiro em cada uma das turmas de 1º 

ano de 1º ciclo em cada escola, com a duração total de 2 horas. Cada sessão de educação 

para saúde teve a duração uma hora, na primeira parte das sessões realizou-se 

apresentação dos conteúdos durante cerca de 10 minutos, seguindo-se a demonstração de 

um painel de imagens das etapas da técnica correta da escovagem dos dentes, seguindo-

se a apresentação de imagens de alimentos que se identificaram como cariogénicos, isto 

é, “maus para os dentes” e como não cariogénicos “saudáveis para os dentes”.  

As sessões de educação para a saúde foram planificadas de forma a envolver as crianças, 

sendo um processo de comunicação dinâmica, onde foram criados momentos para 

esclarecimento de dúvidas para a consolidação dos conhecimentos. 

Para as sessões de Educação para Saúde foram elaborados os respetivos planos de sessão, 

que seguidamente apresentamos. 

Tabela 3 - Sessão Educação para Saúde – etapas da técnica de escovagem 

Etapas  Métodos e técnicas Materiais e equipamentos 
Introdução 2’ - Objetivos 

- Adquirir conhecimentos sobre as etapas 
da técnica de escovagem dos dentes;  

- Enumerar a sequência correta das etapas 
da técnica de escovagem dos dentes;  

- Motivação para o tema 

- Expositivo 
- Interrogativo 

 
 
- Computador /Quadro 
Interativo 
- Office -PowerPoint; 
- Imagens  

Desenvolvimento 
10’ 

- Explicação das etapas da técnica de 
escovagem dos dentes 
- Demonstração da técnica de escovagem 
dos dentes. 

- Expositivo 
- Participativo. 

Conclusão 3’ - Síntese dos conteúdos 
- Avaliação  

- Expositivo  
- Participativo 
- Interrogativo 

Tabela 4 - Sessão Educação para Saúde – alimentos cariogénicos e não cariogénicos  

Etapas  Métodos e técnicas Materiais e equipamentos 
Introdução 2’ - Objetivos 

- Adquirir conhecimentos sobre alimentos 
cariogénicos; 
- Enumerar os alimentos cariogénicos e não 

cariogénicos; 
- Classificar os alimentos cariogénicos e os 

não cariogénicos  
- Apresentação do tema 

- Expositivo 
- Interrogativo 

 
 
- Imagens; 
- Computador /Quadro 
Interativo 
 

Desenvolvimento 
10’ 

- Conceitos sobre: alimentos cariogénicos; 
- Demonstração de alimentos cariogénicos 
e não cariogénicos. 

- Expositivo 
- Participativo. 

Conclusão 3’ - Síntese dos conteúdos; 
- Avaliação dos conhecimentos sobre 
alimentos cariogénicos. 

- Expositivo  
- Participativo; 
- Avaliação; 
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Foi utilizado para estas sessões o modelo Eduterapêutico de Rodrigues e Hawarylak 

(2006), é dirigido para a Educação PARA Saúde das crianças do Ensino básico, em 

contexto escolar, possibilitando o estado d’arte, como ferramenta técnico-educativa, 

psicopedagógica e terapêutica, adaptada ao apoio das crianças com necessidades de 

educação e saúde, neste contexto específico, em Saúde Oral, (Rodrigues, 2005). 

Na recolha de dados foi utilizada a associação de imagens com as etapas da escovagem 

dos dentes, foi pedido a cada criança que ordenasse as etapas, sendo consideradas corretas 

as respostas em que todas as etapas estivessem corretamente ordenadas, permitindo 

identificar os conhecimentos das crianças sobre a técnica correta de escovagem dos 

dentes. Para a identificação dos alimentos cariogénicos foi disponibilizada uma imagem 

que integra alimentos cariogénicos e não cariogénicos e foi solicitado a cada criança que 

os identificassem: unindo, desenhando uma linha, os cariogénicos ao dente cariado e os 

não cariogénicos ao dente saudável. Foi considerado que detinham conhecimentos sobre 

alimentos cariogénicos se unissem corretamente todos os alimentos que integravam a 

figura. (Apêndice C). Teve como finalidade os conhecimentos adquiridos sobre a técnica 

correta da escovagem dos dentes e os conhecimentos dos alimentos cariogénicos. 

Para permitir às crianças consultar a informação das sessões de educação para saúde e 

proporcionar informação clara, sucinta e objetiva, foi disponibilizado um folheto 

(apêndice H). 

Previamente à aplicação do questionário foi pedida autorização à Comissão de Ética da 

ARS (apêndice D) para realização da investigação, foi também solicitada autorização aos 

responsáveis das instituições, ao Diretor Executivo do ACeS Tâmega III – Vale do Sousa 

Norte (Apêndice E), à Diretora do Agrupamento de Escolas (Apêndice F), e por fim aos 

pais / Encarregados de Educação das crianças (Apêndice G). Previamente codificaram-se 

os dados do questionário para garantir o anonimato e confidencialidade da informação 

recolhida.  

A recolha de dados, através do preenchimento de uma ficha de desenho (anexo C) teve 

como objetivo a identificação das etapas da escovagem dos dentes e os alimentos 

cariogénicos e não cariogénicos. Decorreu na sala de aula cada uma das escolas, que 

participaram no projeto, os dados foram recolhidos pela investigadora e pela enfermeira 

orientadora do estágio. Segundo Rodrigues, Hawrylack (2006), as crianças conseguem 

identificar os elementos promotores da saúde oral (técnica correta de escovagem dos 
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dentes), e os elementos de risco da saúde oral (alimentos cariogénicos) através da 

observação de figuras e correlacionarem esses elementos. 

Após quatro semanas da implementação das sessões de educação da saúde foram 

recolhidos novamente dados (momento2), adotadas as mesmas estratégias e aplicados os 

instrumentos do momento 1. O final do momento 2 culminou com a oferta às crianças de 

um kit de escovagem dos dentes. 

No estudo, compararam-se as variáveis nominais dicotómicas (categorizadas como 

resposta correta versus resposta incorreta), relativas aos conhecimentos sobre escovagem 

dos dentes e alimentos cariogénicos e não cariogénicos.  Em virtude de se pretender 

comparar os resultados obtidos nos dois momentos de recolha de dados no mesmo grupo 

de crianças, em variáveis nominais dicotómicas recorremos ao teste de McNemar, que 

permite testar proporções em amostras emparelhadas, com variáveis nominais 

dicotómicas (Marôco, 2011), foi selecionado o nível de significância p<0,05. Na análise 

dos resultados utilizou-se o Statistical Package the Social Sciences V25(SPSS®). 

Após a execução do projeto de intervenção iniciamos a etapa do planeamento em saúde - 

Avaliação, no âmbito da qual nos propomos confrontar os resultados com as metas 

definidas de forma a analisar os resultados do projeto de intervenção e propor as sugestões 

para obter melhores resultados em saúde.  

7. Avaliação do projeto de intervenção “Olha o alimento, dentes brilhantes e sorriso 

bonito” 

A avaliação é utilizada como mecanismo de controlo e supervisão, como forma de 

planificar mais eficazmente futuras atividades (Tavares, 1992, Flores e Drehmer, 2003). 

É importante avaliar o projeto de intervenção que avaliou os conhecimentos sobre 

escovagem dos dentes e alimentos cariogénicos e não cariogénicos, pois permitirá a 

análise dos resultados obtidos para planificar futuras intervenções. 

Esta fase implica a reflexão sobre as estratégias e a implementação do projeto de 

intervenção, tendo em conta os objetivos delineados. A avaliação como refere Tavares 

(1990), “estabelece um mecanismo de retroação sobre as diversas etapas do processo de 

planeamento que lhe são anteriores. Sendo que o final do processo de planeamento 

integra-se também em cada uma das suas etapas” (p.205). Sendo esta etapa uma constante 

em todo processo formativo esteve presente no projeto de intervenção. 
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Seguidamente serão apresentados os resultados relativos ao conhecimento da técnica 

correta de escovagem dos dentes, e sobre os conhecimentos de alimentos cariogénicos, 

obtidos antes e após a implementação do projeto de intervenção. Participaram 93 crianças 

do 1º ano 1º ciclo do ano letivo 2016/2017, inscritos no Agrupamento de Escolas de 

Lousada. 

A amostra estudada, apresentou as seguintes características sociodemográficas: género 

masculino (n=44; 47,3%) e feminino (n=49; 52,7%), com uma média de idades de 6,0 

anos, 0,405 de desvio padrão. 

É fundamental a caraterização da amostra, no sentido de adequar as estratégias e 

interpretar os resultados. No estudo de Sigaud et al (2016), observa-se que os resultados 

obtidos a nível da aquisição de comportamentos e conhecimentos é superior, quanto 

maior a idade das crianças, uma vez que, crianças de 6 e 7 anos apresentam maior 

habilidade e capacidade que aquisição e assimilação de conhecimentos que as crianças 

mais pequenas. 

Na avaliação de conhecimentos sobre a técnica correta de escovagem dos dentes, 

pretende-se que as crianças sejam capazes de identificar a sequência correta da técnica. 

Os resultados relativos aos conhecimentos sobre a técnica de escovagem dos dentes, antes 

e após o projeto de intervenção, constam da tabela 5. 

Tabela 5. Conhecimentos sobre a técnica de escovagem dos dentes antes e depois do projeto de 

intervenção  

  Conhecimento escovagem 
dentes (Antes do projeto de 

intervenção) 

Teste de 
McNemar 

(p) 
  Resposta 

Correta 
Resposta 
Incorreta 

 

0,250 Conhecimento 
Escovagem 
dentes (Depois do 
projeto de 
intervenção) 

Resposta  
Correta 

 

43 3 

Resposta  
Incorreta 

0 47 

Total 43 50 
 

De acordo com os resultados que constam da tabela 5, constata-se que o número de 

respostas incorretas, sobre as afirmações relativas à escovagem dos dentes, diminuiu após 

a implementação do projeto de intervenção, sendo que antes se observaram três respostas 

incorretas e após se verificaram zero respostas, esta diminuição não foi significativa 

(p=0,250), no entanto mostra uma tendência de diminuição de respostas incorretas o que 
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pode indicar que as crianças aumentaram o conhecimentos relativamente às etapas da 

escovagem dos dentes. Um estudo de Esteves e Anastácio (2010) sobre a perceção das 

crianças relativamente à escovagem dos dentes, também mostrou um aumento do número 

de crianças a expressar a sequência correta desta técnica. Embora neste estudo se tenha 

observado a mesma tendência, algumas crianças necessitam de maior apoio e incentivo 

para manter a correta execução da técnica de escovagem dos dentes no sentido evitar a 

produção de biofilme e consequentemente prevenção de cárie dentária. 

Apesar da importância que a técnica de escovagem correta dos dentes representa na 

prevenção da cárie dentária, não menos importante é a implementação de uma dieta 

equilibrada (Pereira, Silva, Peres, Amorim 2001, PNSO, 2005,2009). 

Os resultados relativos aos conhecimentos sobre alimentos cariogénicos e não 

cariogénicos, antes e após o projeto de intervenção, constam da tabela 5. 

Tabela 6 Conhecimentos sobre alimento cariogénicos e não cariogénicos antes e depois do projeto de 

intervenção  

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados que constam da tabela 6, constata-se que o número de 

respostas incorretas, sobre as afirmações relativas aos alimentos cariogénicos, diminuiu 

após a implementação do projeto de intervenção, sendo que antes se observaram onze 

respostas incorretas e após se verificaram nove, esta diminuição foi significativa 

(p=0,003) o que mostra que retiveram conhecimento sobre a identificação correta de 

alimentos cariogénicos e não cariogénicos. 

A prevenção da cárie dentária assume maior relevância, pois cada vez mais precocemente 

são introduzidos na alimentação das crianças alimentos cariogénicos, como leite com 

  Identifica corretamente 
alimentos cariogénicos e 

não cariogénicos (Antes do 
projeto de intervenção) 

Teste de 
McNemar 

(p) 

  Resposta 
Correta 

Resposta 
Incorreta 

 

0,003 Identifica 
corretamente 
alimentos 
cariogénicos e 
não cariogénicos 
(Depois do projeto 
de intervenção) 

Resposta  
Correta 

 

49 11 

Resposta  
Incorreta 

20 47 

Não 
responderam 

3 1 

Total 81 12 
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chocolate, chocolates, rebuçados, bolos, etc., o que futuramente pode contribuir para a 

ocorrência de cárie dentária e de sobrepeso ou obesidade (Volpato, 2004, Ximenes, 2004).  

Consideramos que as estratégias e atividades desenvolvidas no projeto de intervenção 

“Olha o alimento, dentes brilhantes e sorriso Bonitos”, foram adequados ao grupo em 

estudo, sendo que foi demonstrado pela motivação e participação das crianças nas sessões 

de Educação para Saúde e recolha de dados. No entanto sugerimos que deve ser dado 

continuidade e alargado a este projeto, pois é importante relembrar de forma ao longo do 

tempo as etapas da escovagem dos dentes e os alimentos cariogénicos para a promoção 

da higiene oral, pois como sublinha Antunes, Soraggi, Antunes e Corvino (2006), as 

crianças percebem a importância da higiene oral, mas não conseguem reconhecer relação 

da dieta com a manutenção da saúde oral. Também Freire, Soares e Pereira (2002), 

referem que apesar de as crianças reconhecerem a importância da dieta, ainda não 

conseguem perceber a sua influência na prevenção da cárie dentária, mesmo identificando 

os alimentos que podem causar danos à dentição.  
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8. Conclusões  

Neste capítulo apresentamos as conclusões das metas estabelecidas, em que na meta 1 foi 

orientada para o conhecimento sobre as etapas de escovagem dos dentes e a meta 2 para 

o conhecimento das crianças sobre alimentos cariogénicos e não cariogénicos. 

No que concerne à meta 1 os resultados obtidos mostraram diminuição de respostas 

incorretas, após o projeto de intervenção, no entanto a diminuição não foi significativa, 

observou-se apenas uma tendência para o ganho em conhecimentos relativamente sobre 

a técnica correta escovagem dos dentes.  

Em relação à meta 2 os resultados obtidos permitiram identificar ganhos em 

conhecimento, uma vez que após o projeto de intervenção se verificou diminuição 

significativa das respostas incorretas, mostrando ganho em conhecimentos. 

Consideramos que é necessário continuar a investir na área da saúde oral e em idades 

mais precoces, no sentido da promoção da higiene oral e alimentação saudável, que são 

fundamentais para o desenvolvimento da criança. 

 

9. Síntese conclusiva  

A Enfermagem na comunidade desdobra-se em experiências globalizantes centrando-se 

na comunidade, sendo que o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária o 

elemento fulcral desta globalização, pois adota conhecimento sobre as respostas humanas 

aos modos de vida e aos problemas de saúde, possuindo, resultado do seu saber e prática 

clínica, uma soberba competência e aptidão para responder apropriadamente às 

necessidades das pessoas, grupos ou comunidade, oferendo ganhos efetivos em saúde. 

Responsabiliza-se por reconhecer carências dos grupos, família /individuo garantindo 

seguimento dos cuidados, interagindo e permitindo a interligação com outros 

profissionais de saúde e parceiros comunitários num determinado contexto social, 

económico e político. 

Além das aptidões comuns, o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública, tem um conjunto de aptidões exclusivas, que lhe permite atuar em 

situações específicas na sua comunidade. Aptidões e competências essas que foram sendo 

desenvolvidas ao longo desse estágio, formação, comunicação, gestão, prestação de 

cuidados, investigação, entre outras. 
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Este planeamento, execução e implementação do projeto de intervenção, que se iniciou 

no estágio anterior e se prolongou por mais um, permitiu aprendizagem e aquisição de 

competências, no âmbito da avaliação do estado de saúde de uma comunidade, permitindo 

a elaboração de um Diagnóstico em Saúde, posteriormente a hierarquização e 

identificação de necessidades.  

Permitiu a elaboração de objetivos, estratégias, atividades que constituem um projeto de 

intervenção. Esta prática adquirida aquando da elaboração e execução do projeto de 

intervenção permitiu a aquisição de competências na área da comunicação assertiva, a 

pesquisa e rentabilização de recursos, procura e estabelecimento de parcerias entre outros. 

Outra competência adquirida, foi a avaliação, uma vez que, é pertinente a reflexão do 

impacto da intervenção junto da comunidade específica mensurando as mudanças 

desejáveis conducentes à melhoria do estado de saúde da comunidade. 

O aprofundar de competências relacionadas com aa metodologias de investigação, 

fomentados com este estágio. 

Durante este percurso também foi desenvolvida a competência específica do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública, de liderança com vista à 

capacitação de grupos e comunidades na execução de projetos de saúde. O projeto de 

intervenção “Olha o Alimento, dentes brilhantes e sorriso bonito” contribuiu de 

sobremaneira para o desenvolvimento da competência atrás descrita. 

Uma das contribuições da promoção e educação para saúde é aumentar a literacia em saúde, 

contribuindo para o aumento de capacidades para participar na resolução dos próprios problemas 

de saúde, dado que o projeto de intervenção que desenvolvemos em diferentes escolas do 

agrupamento permitiu observar um aumento de respostas corretas no que concerne à escovagem 

dos dentes e identificação correta de alimentos cariogénicos através da utilização metodologias 

ativas, que implicou um trabalho de equipa entre a unidade de cuidados na comunidade e toda a 

comunidade escolar do referido agrupamento, permite-nos concluir que demos um contributo para 

a mudança de comportamentos no que se refere à adotação de estilos de vida saudáveis para 

promoção da saúde oral. 

Para obtermos ganhos em saúde é necessário capacitar e dar poder aos utentes do sistema 

de saúde, para que desenvolvam as competências necessárias para a monitorização e 

avaliação das práticas e políticas dos agentes de responsabilidade em saúde (DGS, 2010). 

Já a WHO, em 2002, apelava à necessidade de desenvolvimentos de contextos saudáveis 

ao longo do ciclo da vida, recorrendo-se a promoção, proteção e manutenção da saúde. 
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Através do diagnóstico das necessidades, e intervindo de forma contínua e permanente 

em cada contexto, promovendo uma articulação e rentabilização de recurso (DGS, 2010). 

Como resposta ao Plano Nacional de Saúde Escolar, mais especificamente o Programa 

Nacional de Promoção da Saúde Oral, emergem programas específicos direcionados para 

necessidades específicas. Foi neste âmbito que emergiu o projeto de intervenção 

direcionado para as crianças do 1º ano do 1º ciclo “Olha o alimento, dentes brilhantes e 

sorriso bonito”, para responder às necessidades e problemas identificados no Programa 

Nacional de Saúde Oral. 

Durante este projeto deparamo-nos com várias dificuldades, devido à pouca experiência, 

no entanto foram sendo progressivamente ultrapassadas com o empenho, motivação e 

colaboração de todos. 

No decorrer deste projeto salvaguardou-se sempre os princípios éticos e deontológicos, 

nomeadamente o respeito pelos direitos da criança. 

Com o desenvolvimento do deste estágio tivemos oportunidade de desenvolver as 

competências Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública o 

que me permitirá em termos profissionais prestar cuidados como enfermeira especialista 

nesta áreas e proporcionou-nos satisfação pessoal pela forma como projeto foi 

desenvolvido e implementado, tendo a perfeita noção que ainda há muito para 

desenvolver. 

Numa perspetiva global do que foi realizado, considera-se que se utilizaram as 

ferramentas para intervenção, promovendo a aquisição de conhecimento da técnica de 

escovagem dos dentes e conhecimento de alimentos cariogénicos e não-cariogénicos, que 

por sua vez demonstram a aquisição de ganhos em saúde da comunidade.  
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Apêndice A: 

Etapas da técnica correta de Escovagem dos dentes 
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Iniciar a escovagem com movimentos circulares 
Fig 1 – Começar por escovar os dentes de um lado até ao outro 
Fig 2 – Escovar a parte de dentro dos dentes  
Fig 3 – Escovar a superfície de mastigação 
Fig 4 – Escovar o “céu da boca” (palato). 
Fig 5 – Por último, lavar a língua 
No final cuspir a pasta e lavar com água a escova. 
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Apêndice B 

Sessão para Saúde sobre alimentos cariogénicos e não cariogénicos 
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Apêndice C 

Avaliação dos conhecimentos das crianças sobre Etapas escovagem dos dentes e 
Alimentos cariogénicos. 
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Vamos brincar e aprender? 

2. Liga com uma linha os alimentos ao dente saudável e ao dente cariado. 

Idade: ______   Género:  

1. Ordena as imagens por ordem crescente as imagens, que representam os passos da escovagem dos 

dentes 

Bolos 

Queijo 

Sopa 

Banana 

Maçã 

Pera 

Chocolat

Iogurte sem açúcar 
Refrigerante 

Pizza 
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Apêndice D 

Autorização / Consentimento ARS Norte 
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Apêndice E 

Autorização / Consentimento Diretor Executivo ACSS 
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Apêndice F 

Autorização das Diretora do Agrupamento das Escolas 
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Boa noite colegas Coordenadores de Escola e colegas docentes titulares de turma. 
 
Conforme solicitação da Diretora do Agrupamento, venho por este meio enviar um 
pedido de colaboração da Unidade de Cuidados à Comunidade de Lousada (UCC de 
Lousada), entidade que nos tem dado apoio ao nível da saúde escolar, no 
desenvolvimento de uma atividade ligada à saúde oral com os alunos das turmas do 1º 
Ciclo do Agrupamento de Escolas Dr. Mário Fonseca, Lousada. 
 
Por favor leiam com muita atenção o pedido que vai em anexo, pois entenderão melhor 
o que nos esta a ser solicitado. 
 
Deste modo, informo que no âmbito do apoio que a UCC de Lousada nos tem dado 
através do Projeto de Saúde Oral e de outros pls de saúde escolar (que nos tem 
proporcionado a realização de diversas atividades), como complemento do trabalho já 
realizado com as crianças do Pré-escolar e com as turmas do 1º Ciclo nos últimos 3 
anos letivos, a UCC de Lousada pretende realizar no nosso agrupamento uma atividade 
de diagnóstico da situação atual em termos de saúde oral dos nossos alunos, tendo em 
conta o trabalho que já foi desenvolvido. Neste diagnóstico, a desenvolver pela 
Enfermeira Celina Santos, pretendem fazer o seguinte: 

- Realizar observação direta das bocas das crianças do 1º ano do 1º ciclo para 
determinação do índice de saúde oral (após obtenção de consentimento por parte dos 
pais);  

- Realizar breve questionário sobre a saúde oral das crianças dirigido a todos os pais 
das crianças de todos os anos do 1º ciclo.  

 
Para melhor entendimento desta proposta, agradeço, então, que leiam o pedido que vai 
em anexo, e que colaborem aderindo a esta atividade, pois como têm conhecimento 
temos casos de vários alunos que precisam de muito apoio no âmbito da saúde oral 
dadas as carências económicas que têm as famílias a que pertencem, pelo que com este 
diagnóstico poderão ter mais apoio por parte da UCC de Lousada. 
 
 
Com quem devem articular esta atividade de diagnóstico: 
Informo que os Coordenadores de Escola devem entrar em contacto direto com a UCC 
de Lousada com Enfermeira Amélia (Coordenadora da UCC de Lousada), ou com a 
Enfermeira Estela, que já conhecem, para articularem as datas para realização desta 
atividade, o pedido das autorizações, etc..., devendo efetuar estes contactos via telefone 
ou email, que são os seguintes: 
 
Tlf.: 255 820 020; 

Emails: "ucc.cslousada@gmail.com" / "saudescolar.ucclousada@gmail.com". 

 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Realço a importância da vossa colaboração, pelo que apelo à vossa adesão a esta 
atividade, até porque a mesma não implica muto trabalho da parte dos docentes 
titulares de turma, pois compete à Enfermeira Celina Santos a dinamização da mesma 
em articulação com os(as) professores(as) do 1º Ciclo, pois vai precisar do vosso apoio. 
 
 
 
Ficando grato pela atenção, 
o colega Adjunto da Diretora do AE Dr. Mário Fonseca, 
Brandão. 
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Apêndice G 

Autorização dos Pai / Encarregado de educação para as crianças do 1ª ano do 1ª ciclo 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

INVESTIGAÇÃO 

de acordo com a Declaração de Helsínquia1 e a Convenção de Oviedo2 

Título do estudo: Projeto de Intervenção em Saúde Comunitária: Cáries Dentárias e a relação com os 
conhecimentos e hábitos alimentares em crianças do 1º ciclo. 

Enquadramento: Projeto de Intervenção em Saúde Comunitária, realizado na Unidade de Cuidados na 
Comunidade de Lousada – Meinedo, no âmbito do Estágio / Relatório e Dissertação de natureza aplicada 
de Mestrado em Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública, da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro - Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, sob orientação de Maria Conceição 
Rainho. 

Explicação do estudo: O processo de recolha de informação será efetuada através da observação da cavidade 

bucal das crianças recorrendo ao preenchimento de uma check-list da circular normativa nº 09/DSE de 19/07/2006, 

onde se avaliar o risco em saúde oral, necessitando do seu consentimento para o seu educando poder participar no 

estudo. 

Condições e financiamento: As deslocações serão suportadas pelo investigador. 

Confidencialidade e anonimato: é garantido o anonimato de todos os participantes deste estudo, não 
havendo registo de dados de identificação dos mesmos. Sendo que este estudo será apenas de cariz 
académico para aquisição do Mestrado em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública 

Identificação do/a investigador/a: Celina Adriana Mendes da Rocha Santos, Enfermeira, 919111156, 
celina.rochasantos@gmail.com. 

Assinatura/s:  … … … … … … … … … ... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 

fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, 

recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste 

estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão 

utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas 

pelo/a investigador/a. 

 

Nome: … … … … … … … …... … … … …... … … … … … … … … … … … … 

Assinatura: … … … … … … … …... … … … … ... … … … … … … … … … … … … 
 Data: ……  /……  /……….. 
 

SE NÃO FOR O PRÓPRIO A ASSINAR POR IDADE OU INCAPACIDADE 
(se o menor tiver discernimento deve também assinar em cima, se consentir) 

NOME: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
BI/CD Nº: ........................................... DATA OU VALIDADE ….. /..… /…..... 
GRAU DE PARENTESCO OU TIPO DE REPRESENTAÇÃO: ..................................................... 
        ASSINATURA  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE … PÁGINA/S E FEITO EM DUPLICADO: 
UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE 

                                                 

1 http://portal.arsnorte.min-

saude.pt/portal/page/portal/ARSNorte/Comiss%C3%A3o%20de%20%C3%89tica/Ficheiros/Declaracao_Helsinquia_2008.pdf  

2 http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf  
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Apêndice H 

Folheto fornecido às crianças 
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