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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar os conhecimentos sobre saúde bucal 

dos docentes do ensino fundamental das escolas públicas de um município de 

Alagoas e identificar as condutas adotadas pelos professores frente aos problemas 

bucais mais frequentes. Foi realizado um estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa, onde participaram 77 docentes das escolas municipais de ensino 

fundamental. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com o auxílio 

dos diretores das escolas, um questionário eletrônico foi enviado aos professores, 

através de um link, disponibilizado por meio de um software colaborativo, de domínio 

público e gratuito. O questionário foi acessado pela web ou por meio de sistemas 

operacionais de Android e iOS, e os dados transmitidos automaticamente para a 

pesquisadora. O questionário online foi organizado em duas partes: a primeira com 6 

(seis) perguntas sobre aspectos sociodemográficos e práticas pedagógicas de saúde 

bucal e a segunda com 24 (vinte e quatro) questões específicas sobre os 

conhecimentos básicos de saúde bucal e sobre as condutas que os professores 

tomariam frente aos problemas odontológicos mais frequentes. Os professores 

tiveram um prazo de duas semanas para a devolutiva do questionário. Após a coleta, 

os dados foram submetidos a análise descritiva e apresentados em frequência 

absoluta (n) e relativa (%). Em termos de resultados, verificou-se a predominância do 

gênero feminino (93,5%). Em relação a formação dos participantes, 74% dos 

professores tinham especialização e 70,1% da amostra participou de capacitação nos 

últimos 2 (dois) anos, porém o tema saúde bucal não foi abordado nessas 

capacitações. Sobre os conhecimentos e práticas de saúde bucal, 88,3% dos 

professores afirmaram ter informações sobre cárie dentária; 96,1%, como evitá-la e 

sobre como escovar os dentes dos alunos 71,4%, 98,7% dos professores acharam 

importante orientar os alunos sobre medidas educativas e preventivas para promoção 

de saúde bucal e 81,8% consideram importante que os alunos, possuam orientações 

educativas na escola, numa parceria entre professores, cirurgião-dentista, familiares. 

Conclui-se que os conhecimentos e as condutas apresentadas pelos professores 

foram incompletos e, muitas vezes, superficiais, partiram, predominantemente, da 

prática diária (conhecimento empírico) e não estiveram permeados, na maior parte 

das vezes, por informações técnicas suficientes. 

 
Palavras-chave: Educação em saúde bucal. Conhecimentos, Atitudes e Práticas em 

Saúde. Docentes. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present work aims to evaluate the knowledge about oral health of elementary 
school teachers from public schools in a municipality of Alagoas and to identify the 
behaviors adopted by teachers in the face of the most frequent oral problems. A 
descriptive study was carried out, with a quantitative approach, in which 77 teachers 
from municipal elementary schools participated. In partnership with the Municipal 
Department of Education and with the help of school directors, an electronic 
questionnaire was sent to teachers, through a link, made available through 
collaborative software, in the public domain and free of charge. The questionnaire was 
accessed via the web or through Android and iOS operating systems, and the data 
was automatically transmitted to the researcher. The online questionnaire was 
organized into two parts: the first with 6 (six) questions about sociodemographic 
aspects and pedagogical practices of oral health and the second with 24 (twenty-four) 
specific questions about basic oral health knowledge and the behaviors that teachers 
would deal with the most frequent dental problems. Teachers had a period of two 
weeks to return the questionnaire. After collection, data were subjected to descriptive 
analysis and presented in absolute (n) and relative (%) frequency. In terms of results, 
there was a predominance of females (93.5%). Regarding the training of the 
participants, 74% of the teachers had specialization and 70.1% of the sample 
participated in training in the last 2 (two) years, but the topic of oral health was not 
addressed in these trainings. Regarding oral health knowledge and practices, 88.3% 
of the teachers said they had information about dental caries; 96.1%, how to avoid it 
and how to brush students' teeth 71.4%, 98.7% of teachers thought it was important to 
guide students on educational and preventive measures to promote oral health and 
81.8% consider it important that students have educational guidelines at school, in a 
partnership between teachers, dentists, family members. It is concluded that the 
knowledge and behaviors presented by the teachers were incomplete and, many 
times, superficial, departed predominantly from daily practice (empirical knowledge) 
and were not permeated, in most cases, by sufficient technical information. 
 
Keywords: Oral health education. Health Knowledge, Attitudes and Practices. 
Teachers. 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Frequência absoluta (N) das respostas dos professores de 

1° e 2° ano do Ensino Fundamental acerca das atividades 

desenvolvidas em sala de aula sobre saúde bucal nas 

Escolas Municipais de um município de Alagoas.  

 

 

 

31 

Figura 2 – Número de respostas que professores de 1° e 2° ano do 

Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um 

município de Alagoas deram sobre a etiologia da cárie. 

 

 

32 

Figura 3 – Frequência absoluta (N) das informações que os 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de 

Escolas Municipais de um município de Alagoas possuem 

sobre como evitar a cárie. 

 

 

 

33 

Figura 4 – Número de respostas de atividades sobre saúde bucal já 

realizadas em sala de aula pelos professores de 1° e 2° 

ano do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um 

município de Alagoas. 

 

 

 

34 

Figura 5 – Número de respostas sobre quais informações os 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de 

Escolas Municipais de um município de Alagoas dizem ter 

sobre como escovar os dentes de seus alunos. 

 

 

 

35 

Figura 6 – Número de respostas sobre quais orientações os 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de 

Escolas Municipais de um município de Alagoas dão aos 

alunos quando eles reclamam sobre algo relacionado à 

saúde bucal. 

 

 

 

 

36 

Figura 7 – Número de respostas sobre quais informações os 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de 

Escolas Municipais de um município de Alagoas dizem já 

ter recebido sobre flúor. 

 

 

 

37 

Figura 8 – Número de respostas dadas pelos professores de 1° e 2° 

ano do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um 

 

 

 



município de Alagoas sobre como orientam os alunos a 

respeito de sua escovação. 

 

38 

Figura 9 – Número de respostas dos professores de 1° e 2° ano do 

Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um 

município de Alagoas que colocaram em que situação 

orientam os pais de seus alunos a procurar tratamento 

odontológico. 

 

 

 

 

39 

Figura 10 – Frequência absoluta (N) sobre o tempo de duração da 

escova de dentes dadas pelos professores de 1° e 2° ano 

do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um 

município do interior de Alagoas. 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) do perfil 

sociodemográfico dos professores de 1° e 2° ano do Ensino 

Fundamental das Escolas Municipais de um município de 

Alagoas. 

 

 

 

30 

Tabela 2 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) de quais atitude os 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de 

Escolas Municipais de um município de Alagoas teriam 

diante da queixa de dor de dente pelo aluno. 

 

 

 

37 

Tabela 3 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) de quem é a 

responsabilidade na orientação de saúde bucal dos alunos, 

segundo a opinião dos professores de 1° e 2° ano do 

Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um 

município de Alagoas. 

 

 

 

 

39 

Tabela 4 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) da percepção dos 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de 

Escolas Municipais de um município de Alagoas sobre sua 

saúde bucal. 

 

 

 

40 

Tabela 5 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) sobre a percepção 

que os professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental 

de Escolas Municipais de um município de Alagoas têm de 

sua saúde bucal. 

 

 

 

41 

Tabela 6 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) da importância dada 

pelos professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental 

de Escolas Municipais de um município de Alagoas à 

educação em saúde bucal realizada no ambiente escolar. 

 

 

 

41 

Tabela 7 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) das condutas dos 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de 

Escolas Municipais de um município de Alagoas, em 

relação a escova dental dos alunos. 

 

 

 

42 

Tabela 8 – Elementos que compõe o jogo “Vamos aprender a ter uma 

boca saudável”. 

 

62 



Tabela 9 –  Ajustes sugeridos pelos avaliadores no roteiro do jogo. 70 

 

  



SUMÁRIO 

 

SEÇÃO 1 APRESENTAÇÃO  14 

SEÇÃO 2 DISSERTAÇÃO 16 

2.1 INTRODUÇÃO  16 

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  18 

2.3 OBJETIVOS  25 

2.4 MÉTODO  26 

2.5 RESULTADOS  29 

2.6 DISCUSSÃO 43 

2.7 CONCLUSÕES  53 

SEÇÃO 3 PRODUTO EDUCACIONAL  54 

3.1 INTRODUÇÃO  54 

3.2 REFERENCIAL TEÓRICO DO PRODUTO  56 

3.3 OBJETIVOS  59 

3.4 REFERENCIAL METODOLÓGICO UTILIZADO  60 

3.4.1 O que é o produto educacional? 60 

3.4.2 Descrição das etapas do produto educacional  60 

3.4.2.1 Definição dos elementos que compõem a boca  61 

3.4.2.2 Elaboração das perguntas, demonstrações e atividades para 

realizar   

 

63 

3.4.3 Em que teoria se baseou a feitura do produto educacional  64 

3.4.4 Validação do produto educacional  67 

3.4.4.1 Seleção dos pareceristas  67 

3.4.4.2 Procedimentos com os pareceristas  68 

3.4.4.3 Instrumentos de validação  68 

3.4.4.4 Resultados da validação  69 

3.5 CONCLUSÕES  72 

SEÇÃO 4 PRODUÇÃO TÉCNICA  73 

REFERÊNCIAS  76 

Apêndice A – Termo de Anuência da Secretaria Municipal de Educação  82 

Apêndice B – TCLE dos Professores  83 

Apêndice C – Questionário  86 



Apêndice D – TCLE dos Especialistas  90 

Apêndice E – Jogo “Vamos aprender a ter uma boca saudável  94 

Apêndice F – Roteiro do jogo antes da validação  95 

Apêndice G – Âncora  99 

Apêndice H – Roteiro de avaliação enviado aos pareceristas  100 

Apêndice I – Instrumento de validação de conteúdo  105 

Apêndice J – Recomendações do avaliador 2  106 

Apêndice K – Recomendações do avaliador 3 108 

Apêndice L – Roteiro do jogo após validação  111 

Apêndice M – Artigo  114 

Anexo A - Autorização do CEP  127 

Anexo B - Normas da revista  131 



14 
 

SEÇÃO 1 APRESENTAÇÃO 

 

Promover saúde bucal junto à comunidade escolar é bastante desafiador, pois 

levar conceitos e práticas de saúde para o dia a dia escolar e pretender que isso se 

estenda pela vida das crianças é uma tarefa difícil. 

Em minhas práticas profissionais, o que constantemente me incomodou foi a 

maneira como as ações de Educação em Saúde são levadas até a comunidade 

escolar, especialmente no tocante à saúde bucal, uma vez que o cirurgião-dentista 

realiza atividades de promoção e prevenção, pois as condições de saúde bucal desse 

público ainda estão longe do ideal, sobretudo nos indivíduos com baixo poder 

aquisitivo, isso pode ser constatado pelo elevado número de cárie e dentes perdidos. 

Para que essas ações tenham sucesso, é preciso parceria com os professores, 

por possuírem contato diário com os alunos e poderem atuar como promotores de 

saúde, desenvolvendo ações preventivas no ambiente escolar. 

Assim sendo, é preciso que as ações nas escolas tenham como ponto de 

partida uma avaliação sobre o conhecimento dos professores acerca da saúde bucal, 

se essa temática é trabalhada em sala de aula e, em casos positivos, de que maneira 

isso é feito. 

Posto isto, a presente pesquisa foi realizada com professores do Ensino 

Fundamental das Escolas Municipais de Arapiraca. Tratou-se de um estudo descritivo, 

que procurou identificar o conhecimento e as práticas dos professores sobre saúde 

bucal e, para isto, foi utilizado um questionário, cujos dados foram analisados com 

abordagem quantitativa. 

A partir do cenário encontrado, produziu-se um jogo didático, com o objetivo de 

promover o aprendizado sobre saúde bucal em escolares e que aborda, entre outros 

conteúdos: escovação dentária, uso de fio dental, higienização da língua e alimentos 

cariogênicos e não cariogênicos. O jogo também poderá ser adaptado a situações e 

populações específicas, o que o torna mais dinâmico e individualizado. 

No percurso de construção do produto educacional e com os conhecimentos 

adquiridos na disciplina Recursos Educacionais desse programa de Mestrado, 

passou-se a entender alguns dos recursos metodológicos que puderam ser 

empregados para elaboração de outras produções técnicas, como: a animação 

“Falando sobre Saúde Bucal” e, mais recentemente, o vídeo intitulado “Cuidados para 
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um atendimento odontológico domiciliar seguro em tempos de pandemia”, ambos 

validados por comissão ad hoc em sessões de validação promovidas pelo Mestrado.  

Para levantamento de dados destaca-se, ainda, uma revisão de literatura sobre 

saúde bucal e atividades lúdicas desenvolvidas com a comunidade escolar, publicada 

no início desse ano na Revista Eletrônica Acervo Saúde e, mais recentemente, a 

coautoria de uma revisão sistemática sobre práticas de saúde oral em idosos com 

demência. 
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SEÇÃO 2 DISSERTAÇÃO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

A cárie dental é a principal responsável pelo alto número de adultos 

desdentados verificado no Brasil. Pode ser, portanto, considerada um problema de 

saúde pública, devido a dor e ao sofrimento causados, tendo impacto na qualidade de 

vida dos indivíduos. Devido ao fato de a cárie dentária ser uma doença prevenível, a 

implantação de ações para promoção da saúde bucal é essencial. (VAZZOLER; 

CERICATO, 2016; SANTOS et al., 2019a).  

Dados divulgados pela Pesquisa Nacional de Saúde Bucal - SB Brasil 2010 – 

revelam que, em relação ao ataque de cárie na dentição permanente (CPOD – médio), 

crianças de 12 anos de idade e adolescentes de 15 a 19 anos apresentam, 

respectivamente, em média, 2,07 e 4,25 dentes com experiência de cárie; aos 5 anos 

de idade uma criança brasileira possui, em média, o índice de 2,43 dentes com 

experiência de cárie. Para essas idades, os menores índices encontram-se nas 

regiões Sudeste e Sul, enquanto médias mais elevadas foram encontradas nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. (BRASIL, 2012). 

A classificação adotada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) considera 

uma condição de alta prevalência de cárie o CPO-D, aos 12 anos, entre 4,5 e 6,5, de 

média prevalência o CPO-D entre 2,7 e 4,4 e, de baixa prevalência, o CPO-D entre 

1,2 e 2,6. No Brasil, apenas nas regiões sudeste e sul foram observadas condições 

de baixa prevalência de cárie pelos resultados do SB Brasil 2010. (VASCONCELOS 

et al., 2018). 

Em Odontologia, a prevenção e o controle da cárie dentária ainda são 

considerados um desafio e a Educação em Saúde tem ajudado a evitar a perpetuação 

desse problema, dado que essa condição é passível de prevenção por meio de 

escovação dentária diária, do contato regular com fontes de fluoreto e do controle do 

consumo de açúcar. (LUMKUHL et al., 2015). 

Promover saúde bucal por meio da educação é uma estratégia possível de ser 

realizada, no entanto, é tarefa desafiadora no que se refere à garantia de uma 

aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida. (CAMPESTRINI 

et al., 2019). 

Assim, a Educação em Saúde Bucal é um processo que visa transformar 

atitudes e comportamentos e formar hábitos em benefício da saúde do indivíduo, pois 



17 
 

traz acesso ao conhecimento sobre o modo como as doenças bucais acontecem, seu 

curso natural e qual a melhor forma de prevenção. No entanto, requer reforço e 

repetição contínua e, por isso, o ambiente escolar é propício para esse processo. 

(GARBIN et al., 2012; GARBIN et al., 2013). 

Apesar da importância da Educação em Saúde Bucal, é importante salientar 

que, trazer essa rotina educativa e preventiva em saúde para as atividades didático 

pedagógicas das Instituições de Ensino tem sido um desafio, pois incorporar práticas 

educativas em saúde no cotidiano das escolas não é tarefa fácil. (BRASIL, 2009). 

Sendo assim, os professores tornam-se importantes aliados desse processo e 

para isso, faz-se necessário que eles conheçam sobre o tema e atuem como 

modeladores do comportamento de saúde do indivíduo, uma vez que, são presença 

constante na infância, período de vida que as crianças estão propícias a receberem 

conhecimentos, adquirirem hábitos e fortalecerem os cuidados preventivos já 

aprendidos. (SÁ; VASCONCELOS, 2009; GARBIN et al., 2013). 

O sucesso dos programas que visam a promoção da saúde bucal nas escolas 

depende, em grande parte, do reforço no lar, principalmente pelos pais. (GARBIN et 

al., 2015). Recomenda-se, então, que o trabalho de promoção e prevenção seja 

estendido aos pais e cuidadores para que as atividades possam ser direcionadas em 

diferentes momentos e contextos do desenvolvimento infantil, contribuindo inclusive 

para o controle dos fatores de risco. (VENÂNCIO et al., 2011). 

Considerando a importância do ambiente escolar no estabelecimento de 

hábitos relacionados à saúde bucal e a necessidade de envolvimento de pais e 

professores nesse processo (LUDTEK et al., 2011), torna-se inevitável avaliar os 

conhecimentos sobre saúde bucal dos docentes, bem como identificar as condutas 

adotadas pelos professores frente aos problemas bucais mais frequentes, uma vez 

que a escola também deve educar para promover a saúde, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013), do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). 
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2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A percepção de um indivíduo sobre uma determinada doença pode alterar de 

acordo com as fontes de informação e experiências pessoais. Estas podem ser 

passadas pelos familiares, obtidas nos diversos meios de comunicação ou aprendidas 

durante a vida escolar do indivíduo e, podem contribuir para o entendimento sobre 

diversos aspectos de saúde e prevenção de doenças. (CORDEIRO et al., 2019). 

Nesse sentido, a transmissão de conhecimentos sobre saúde e higiene bucal 

na escola representa um fator que deve ser considerado, uma vez que a informação, 

embora disponível nas grandes mídias, não chega a todas as camadas da população 

igualmente, e nem sempre é aprendida de forma a produzir conhecimento e 

autonomia em relação aos cuidados de saúde. (PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 

2004).  

Conforme Rabello et al. (2018), a odontologia vem passando por um processo 

de mudanças. Antes estava apenas focada em procedimentos cirúrgicos e 

restauradores, porém nas últimas décadas tem investido na questão preventiva, 

principalmente na área infantil, atribuindo essa atitude à própria evolução no conceito 

de saúde. 

Apesar disso, a prevenção e o controle da cárie dental, ainda se constituem em 

um dos grandes objetivos da odontologia, representando a manifestação que acomete 

a cavidade oral com maior frequência, especialmente em crianças e adolescentes de 

famílias de classes sociais menos favorecidas, com menor grau de escolaridade e 

maior dificuldade de acesso à educação em saúde. (SILVA et al., 2013). 

A incidência de cárie, no Brasil, ainda é bastante alta e o ciclo restaurador 

continua sendo uma realidade, acarretando ônus para o sistema de saúde e 

comprometimento da capacidade funcional do cidadão. Sabe-se que a eficácia da 

terapêutica instituída no combate às principais patologias bucais não depende 

somente do conhecimento científico e da habilidade técnica do cirurgião-dentista, mas 

também, necessita do apoio do paciente na busca de um efetivo controle da placa 

bacteriana ou biofilme, principal fator etiológico da cárie dental e da doença 

periodontal. (CAMPOS et al., 2008). 

Para combater a cárie dental, utiliza-se procedimento de natureza mecânica, 

escova e fio dental, um método fácil e eficaz que atua contra as instalações dos 
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microrganismos presentes no biofilme bacteriano que habitam as superfícies dos 

dentes e dos tecidos periodontais. (ALVES et al., 2003). 

Sendo assim, atitudes favoráveis e desfavoráveis à saúde são construídas 

desde a infância, pela observação com valores vistos em modelos externos ou em 

grupos de referência. (BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, a escola é considerada um local adequado para o 

desenvolvimento de programas de saúde, de modo que a participação dos 

professores seja estimulada, para que possam atuar como multiplicadores de 

conhecimentos sobre saúde bucal. (CAMPOS et al., 2008).  

Um importante instrumento orientador pela garantia de Educação em Saúde, 

consiste no surgimento do Plano Nacional de Educação (PNE), documento instituído 

pela Lei n° 13.005 e se constitui num marco fundamental para as políticas públicas 

brasileiras, propõe a garantia do direito à educação de forma significativa, isto é, 

dotada da qualidade que transforme a vida dos indivíduos e que esses, por sua vez, 

sejam capazes de modificar positivamente a sociedade. (BRASIL, 2015). 

Assim sendo, a escola cumpre papel destacado na formação dos cidadãos para 

uma vida saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si tem associação 

comprovada com o nível de saúde dos indivíduos e grupos populacionais. Mas a 

explicitação da saúde como tema do currículo, eleva a escola ao papel de formadora 

de protagonistas, e não de pacientes, capaz de valorizar a saúde, discernir e participar 

de decisões relativas à saúde individual e coletiva. (BRASIL, 1998). 

Nesse sentido, a formação do aluno para o exercício da cidadania compreende 

a motivação e a capacitação para o autocuidado, assim como a compreensão da 

saúde como direito e responsabilidade social. (BRASIL, 1998). Dessa forma, os 

cidadãos podem construir novos conhecimentos, facilitando, assim, a mudança de 

hábitos equivocados, dado que eles podem se prolongar ao longo de sua existência. 

(VENÂNCIO et al., 2011; CARVALHO et al., 2013). 

A educação apresenta-se em três modalidades com características diferentes, 

porém complementares: formal, informal e não formal. A educação formal é 

institucionalizada, ou seja, acontece em espaço próprio, por exemplo, a escola, está 

organizada em disciplinas, segue um currículo, regras, leis e se divide por idade e 

nível de conhecimento. Por sua vez, a educação informal pode acontecer em vários 

espaços e envolve valores e a cultura própria de cada lugar, constituindo-se num 

processo permanente e não organizado. Já a educação não formal é resultante da 
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troca de experiências entre os indivíduos, trabalha com a subjetividade e contribui 

para construção de identidade e acontece em espaços coletivos. (CASCAIS; TERÁN, 

2014). 

Para Gohn (2006), os objetivos das três modalidades de educação são: a) 

educação formal, ensino e aprendizagem de conteúdo sistematizados, que devem 

preparar o indivíduo para atuar em sociedade como cidadão ativo; b) educação 

informal, socializar os indivíduos e desenvolver hábitos e atitudes e, c) educação não 

formal, proporcionar conhecimento sobre o mundo que envolve os indivíduos e suas 

relações sociais.  

A educação formal compõe-se de: a) educação básica, formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e, b) educação superior. 

(BRASIL, 2020). 

A educação infantil foi inserida como integrante da educação básica, através 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que definiu sua 

finalidade em promover o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, 

completando a ação da família e da comunidade.  

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação 

infantil, além de assegurar a educação em sua integralidade, devem possibilitar 

situações de aprendizagem mediadas para elaboração da autonomia das crianças nas 

ações de cuidado pessoal. Devem, também, entender o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo. Para isso, um bom planejamento das atividades 

educativas favorece a formação de competências para a criança aprender a cuidar de 

si. (BRASIL, 2013). 

O ensino fundamental atende crianças de 6 a 14 anos e, nesse período, deve 

promover o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem dos alunos, 

considerando a aquisição de conhecimentos e habilidades, como também, a formação 

de atitudes e valores. (BRASIL, 2020). 

Assim, como no desenvolvimento de outras capacidades, a aprendizagem de 

determinados procedimentos e atitudes, tais como: planejar a realização de uma 

tarefa, identificar formas de resolver problemas, validar raciocínios, resolver conflitos, 

cuidar da própria saúde, é um meio para a construção da autonomia. Procedimentos 

e atitudes dessa natureza são objetos de aprendizagem escolar, ou seja, a escola 

pode ensiná-los, de forma sistemática e planejada, criando situações que auxiliem os 

alunos a se tornarem progressivamente mais autônomos. Por isso, é importante que, 
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desde as séries iniciais, as propostas didáticas busquem, em aproximações 

sucessivas, cada vez mais essa meta. (BRASIL, 1998). 

Uma outra forma de se conceber a educação formal é a educação em tempo 

integral, instituída em 2010, por meio do decreto n° 7.083 e é mais do que a ampliação 

da jornada escolar diária. Esse tipo de educação exige dos sistemas de ensino e das 

escolas um projeto pedagógico específico, que abranja a formação de seus agentes, 

a infraestrutura e os meios para sua implantação. Nele, o aluno pode permanecer na 

escola ou ter atividades em outros espaços educacionais, durante a jornada ampliada, 

sob orientação pedagógica da escola.  

Dessa forma, a educação em tempo integral se concretiza por meio do 

desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e 

investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação 

econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas 

de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, 

entre outras. (BRASIL, 2015). 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a educação básica de 

Arapiraca é composta por 143 instituições de ensino: 39 privadas, 16 estaduais, 1 

federal, 1 profissionalizante e 86 municipais, destas 60 de ensino fundamental, sendo 

10 de tempo integral e 26 centros de educação infantil. (ALAGOAS, 2020). 

A incorporação de práticas educativas em saúde no cotidiano didático-

pedagógico das escolas, além de contribuir para uma crescente consolidação da 

cooperação técnica entre os Ministérios da Saúde e da Educação, potencializam a 

ação educativa em saúde nos espaços institucionais, como estratégia de controlar o 

perfil epidemiológico das principais doenças bucais, através da motivação no 

estabelecimento de hábitos e comportamentos que estimulem a preservação e 

manutenção da saúde bucal na população. (PINHEIRO et al., 2005; BRASIL, 2009). 

Contudo, atualmente, verifica-se ainda uma limitação com relação à inclusão 

de conteúdos relacionados à saúde bucal nos currículos, fato este que deveria ser 

repensado, pois, a abordagem destes temas em sala de aula deveria ser mais 

aprofundada e frequente. (ARCIELI et al., 2013). 

Os primeiros seis anos de vida são de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança, nos três primeiros anos é relevante com relação a 

mudanças no desenvolvimento, pois a criança adquire autonomia na locomoção, 

comunicação oral, autonomia, capacidade de fantasiar e imaginar. (FUERTES; LUÍS, 
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2014).  E, de acordo com Aquilante et al. (2003), a faixa etária mais apropriada para 

as crianças adquirirem hábitos de higiene e alimentares corretos é de quatro a sete 

anos, pois neste intervalo de idade estão mais receptivas a aquisição de novos 

conhecimentos. Além disso, o aprendizado adquirido sobre modelos comportamentais 

é fixado mais profundamente, pois, os conteúdos adquiridos são mais difíceis de 

serem mudados. Os principais formadores desse conhecimento seriam os 

educadores, que se tornam fundamentais para o desenvolvimento de Programas de 

Educação em Saúde Bucal numa fase propícia ao aprendizado. (MASTRANTONIO; 

GARCIA, 2002). 

Práticas como o trabalho conjunto entre profissionais de Saúde e de Educação, 

e a introdução do conteúdo acerca da saúde bucal no currículo do ensino infantil, 

fundamental e médio, viabilizariam formar crianças e adolescentes com perfil 

diferenciado, aptos a aplicarem os conhecimentos adquiridos de forma mais profunda 

dentro do contexto de cada faixa etária e a realizar sua própria promoção de saúde 

bucal. (CORDEIRO et al., 2019). 

De acordo com Suwargiani et al. (2017), a educação formal é o principal local 

para as crianças aprimorarem seus conhecimentos, os professores representam 

fontes de informação, facilmente recebidas pelas crianças, por isso o papel do 

professor na educação é muito importante. Dessa forma, para que as escolas se 

tornem promotoras de saúde bucal, ter professores bem-informados e qualificados é 

essencial. Para uma abordagem com segurança dessa temática em sala de aula, os 

professores devem ser bem orientados e preparados para desenvolver ações 

preventivas e educativas, assim como observar possíveis problemas relacionadas a 

saúde bucal. (DALTO; FERRERIA, 1998). 

Somente assim, eles desempenharão um papel fundamental, enquanto 

multiplicadores de conhecimento, podendo tornar-se agentes motivadores e 

promotores de saúde no ensino e contextualização do autocuidado, incluindo saúde 

bucal. (CAMPOS et al., 2008; CORDEIRO et al., 2019).  

A inclusão destes educadores em programas educativo-preventivos de saúde 

bucal é uma ferramenta indiscutível para transmissão de conhecimento e, desta 

forma, informações corretas e completas poderão ser assimiladas e multiplicadas 

dentro do processo de interação professor-aluno. (ARCIERI et al., 2013). 

Antunes et al. (2006) observaram que são poucos os estudos que enfocam os 

conhecimentos, as atitudes e as práticas de saúde bucal desempenhadas por 
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educadores e crianças e que também pouco se discute a respeito dos conhecimentos 

das crianças sobre saúde bucal. Além disso, verifica-se que menos ainda é 

encontrado na literatura, trabalhos ou produções que abordam sobre a visão de 

educadores acerca desses princípios básicos. A falta de conhecimento dessas 

questões leva a implantação, muitas vezes, inadequada de políticas de saúde que não 

alcançam os resultados esperados e, em muitos casos, a impossibilidade de constatar 

os benefícios das campanhas educativas a uma determinada comunidade. O nível de 

conhecimento a respeito de saúde bucal pela sociedade é um dado de extrema 

importância para o planejamento e avaliação das ações em saúde bucal, buscando-

se estratégias a partir dos dados coletados. 

Dado o exposto, pesquisas que servem para verificar o nível de conhecimento 

e quais as práticas dos profissionais de educação básica sobre saúde bucal são 

importantes, principalmente considerando o seu papel na formação dos cidadãos. 

(RABELLO et al., 2018). 

Pinheiro et al. (2005) mostram em alguns estudos que os professores possuem 

pouco conhecimento a respeito de cuidados necessários para a manutenção da saúde 

bucal e necessitam de maiores esclarecimentos e orientações para abordarem com 

segurança os temas em sala de aula. 

Campos et al. (2008) destacam a escola como um local adequado para o 

desenvolvimento de programas de saúde, por meio de parceria entre cirurgião-

dentista e professores de ensino fundamental, estimulando-os a serem multiplicadores 

de conhecimentos sobre saúde bucal, porém apontam como um fator limitador que, 

usualmente, a atuação do cirurgião-dentista na Educação em Saúde no ambiente 

escolar limita-se à realização de uma palestra pontual sobre o conteúdo específico, 

não existindo continuidade desse processo, nem reforço das ações, evidenciando que 

essa importante parceria precisa ser fortalecida. 

O estudo de Rabello et al. (2018) constatou que os professores apresentam 

bom nível de informação sobre questões básicas de saúde bucal, como uso de 

chupeta e mamadeira, a ocorrência de cárie, escovação entre outros assuntos, ainda 

que haja dúvidas em alguns tópicos mais específicos, e sugerem que essa deficiência 

pode ser atenuada com a implantação de estratégias de integração multidisciplinar e, 

ainda, que os cursos de licenciatura poderiam ensinar conteúdos de educação em 

saúde bucal, de forma a capacitar os futuros professores para melhor desenvolverem 

práticas adequadas de educação em saúde na escola, contribuindo para formação 
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integral dos indivíduos. Evidencia-se, assim, um campo de atuação fortalecida, com 

vistas a reforçar o papel do professor como agente formador do ser humano integral. 

Contudo, para que um programa educativo em saúde bucal alcance seus 

objetivos, alguns pontos quanto ao processo devem ser observados. A ação educativa 

parte da necessidade dos indivíduos, da consideração de algumas peculiaridades 

culturais, de diferenças sociais e dos desejos distintos. (CASTRO et al., 2012). 

É importante que os profissionais de saúde estejam atentos a essa nova forma 

de abordagem, pois prevenir é uma forma de cuidar, é um ato de compromisso, é 

atuar de forma que anteceda a perpetuação dos problemas, é desenvolver 

responsabilidades e corresponsabilizar a criança com os autocuidados. Vale ressaltar 

que não, necessariamente, apenas a posse de informações promove a mudança de 

comportamento, bem como uma intervenção isolada não parece suficiente para a 

adoção de comportamentos saudáveis, a atuação precisa se dar de forma mais ampla 

envolvendo crenças e outras estruturas de cognição e de comportamento humano. 

(SANTOS et al., 2019a). 

Portanto, é relevante responder às perguntas da pesquisa: quais os 

conhecimentos dos professores sobre saúde bucal e quais as condutas adotadas por 

eles frente aos problemas bucais mais frequentes?  
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2.3 OBJETIVOS 

 

O presente estudo se propôs a avaliar os conhecimentos sobre saúde bucal 

dos docentes do Ensino Fundamental das Escolas Públicas Municipais de um 

município de Alagoas, bem como identificar as condutas adotadas pelos professores 

frente aos problemas bucais mais frequentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2.4 MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, com amostra 

composta pelos docentes de 1° e 2° anos do Ensino Fundamental das Escolas 

Municipais de Arapiraca. Do total de 200 professores existentes e convidados, setenta 

e sete (38,5%) responderam à pesquisa, que foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

(UNCISAL), por meio do parecer n° 4.470.614, CAAE 40021020.1.0000.5011 (Anexo 

A). 

Primeiramente, fez-se contato com a Secretária Municipal de Educação e foram 

apresentados os objetivos, a metodologia, a importância do estudo e prestados 

esclarecimentos sobre a confidencialidade das informações. Na ocasião, foi assinado 

o Termo de Anuência da Secretaria Municipal de Educação concordando com o 

estudo. (APÊNDICE A). 

Após a assinatura desse documento autorizando a realização da pesquisa e a 

aprovação pelo CEP, foi realizada uma reunião com os professores, dentro da I 

Semana Pedagógica Municipal, usando uma plataforma virtual, gratuita, para 

exposição dos objetivos, procedimentos da pesquisa e esclarecimentos quanto à 

participação voluntária de cada um. 

Alguns professores poderiam se sentir expostos, ansiosos, constrangidos ou 

inseguros durante a execução da atividade proposta. Para evitar tais situações, uma 

explicação sobre liberdade e manutenção do sigilo de sua realização foi fornecida pela 

pesquisadora e, também, foi ressaltado que a pesquisa era voluntária e, dessa forma, 

o participante poderia desistir a qualquer momento, bastando sair da página da 

internet que continha o formulário com as perguntas.  

Depois desse momento inicial, foi disponibilizado para os professores um 

questionário eletrônico sem qualquer atividade educativa prévia, apenas orientações 

sobre o seu correto preenchimento, por meio de um link direto provido por um software 

colaborativo de gerenciamento de pesquisas na internet, de domínio público e gratuito, 

Google forms. O acesso pôde dar-se tanto pela web, como por meio de sistemas 

operacionais de Android e iOS. 

O tempo para responder o questionário eletrônico foi calculado, em média, de 

10 minutos e pode ser preenchido em qualquer lugar com acesso à internet, por meio 

de um dispositivo eletrônico. 
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Para tentar minimizar as possíveis baixas taxas de devolução e o viés do não 

respondente, os questionários foram distribuídos pela Secretaria Municipal de 

Educação, via grupo de whatsapp, por intermédio dos diretores das Escolas de Ensino 

Fundamental do Município de Arapiraca. Cada diretor encaminhou o link aos 

professores de 1° e 2° anos, com o prazo de uma semana para a devolutiva do 

formulário. Após o prazo estipulado, 70 questionários foram respondidos, com isso, 

foi feito um reforço na solicitação para que os professores respondessem ao 

questionário, com extensão do prazo para mais uma semana do previsto inicialmente. 

Ao final desse novo prazo, ao todo 80 professores abriram o questionário, 3 (três) 

deles não aceitaram respondê-lo, totalizando, assim, uma amostra de 77 (setenta e 

sete) questionários válidos para análise dos dados.  

Os professores que concordaram em participar da pesquisa informaram seu 

endereço de e-mail, leram e concordaram com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE – Apêndice B), em formato eletrônico. Após essas etapas, os 

participantes foram direcionados ao questionário e os que concordaram em respondê-

lo deram sua anuência por meio da devolutiva, cujas respostas foram transmitidas 

automaticamente para o e-mail da pesquisadora. Os que não concordaram com o 

TCLE foram direcionados para o encerramento do questionário. 

O questionário eletrônico era semiestruturado, autoexplicativo e contava com 

30 perguntas abertas e fechadas do tipo dicotômicas (sim ou não) e com opção pré-

determinadas (múltipla escolha), que versavam sobre saúde bucal, seguindo o 

proposto nos estudos de Pinheiro et al. (2005) e Campos et al. (2008), com uma 

adaptação, solicitada pelo CEP, incluindo a opção “não desejo responder” a todas as 

perguntas do instrumento. 

O instrumento foi organizado em duas partes: a primeira, com 6 (seis) 

perguntas do questionário validado por Campos et al. (2008), que correspondem a 

aspectos sociodemográficos e práticas pedagógicas de saúde bucal: gênero, tempo 

de atuação profissional, faixa etária, grau de escolaridade, participação em 

aperfeiçoamento e atividades realizadas em sala de aula sobre saúde bucal e a 

segunda, com 24 questões específicas sobre os conhecimentos básicos de saúde 

bucal e sobre as condutas que os professores adotariam frente aos problemas 

odontológicos mais frequentes validadas por Pinheiro et al. (2005). (APÊNDICE C).  

Todos os dados obtidos com o questionário, após encerramento do prazo 

estipulado para devolutiva das respostas, foram tabulados, transferidos para planilha 
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Excel e os professores identificados por números. Depois, foi utilizado o software R 

Core Team 2020 para os cálculos e os dados foram submetidos à análise descritiva, 

por meio de distribuição de frequência absoluta (n) e relativa (%). 

A partir da análise do questionário, foi observada qual era a necessidade dos 

professores para que eles pudessem orientar os alunos de maneira adequada e, 

considerando os elementos encontrados nessa análise, foi elaborado um produto 

educacional, baseado no método CTM3 de Santos e Warren (2020).  

Em seguida, esse produto educacional foi avaliado por três especialistas, 

previamente selecionados e que concordaram em participar por meio da assinatura 

de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado especialmente para 

eles (APÊNDICE D). 

Ao final do estudo, foi ofertada uma capacitação sobre saúde bucal, com o 

objetivo de ampliar o conhecimento dos docentes acerca do assunto, disponibilizando 

a eles subsídios para que pudessem trabalhar com mais segurança a temática em 

sala de aula, uma vez que a escola também deve educar para promover a saúde.  
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2.5 RESULTADOS 

 

O questionário online foi disponibilizado para 200 professores de 1° e 2° ano 

do Ensino Fundamental, por meio dos diretores das instituições das quais pertencem. 

Do total, 80 (40%) abriram o formulário enviado, porém 3 não aceitaram participar da 

pesquisa, declinando assinar o TCLE. Dessa forma, a amostra final foi composta por 

77 professores que aceitaram participar da pesquisa e que responderam às 

perguntas. 

Os questionários válidos para análise de dados utilizaram o software R Core 

Team 2020 para os cálculos e os agrupou em frequência absoluta (N) e relativa (%). 

Dos participantes da pesquisa, 57% informaram lecionar no 1° ano do Ensino 

Fundamental e 43%, no 2° ano. 

 Os resultados obtidos serão apresentados na mesma sequência em que 

apareceram no formulário disponibilizado aos professores. 

A Tabela 1 apresenta o perfil sociodemográfico dos professores. As respostas 

trazem informações acerca do gênero dos participantes, tempo de serviço, faixa 

etária, grau de escolaridade e participação em capacitação e correspondem as cinco 

perguntas iniciais do questionário.  

Do universo de 77 professores, houve a predominância do sexo feminino 

(93,5%). Quanto ao tempo de atuação como professor, 36,3% da amostra declarou 

lecionar entre 5 e 10 anos, seguido por 23,3% que já atuam entre 21 e 25 anos, sendo 

as faixas etárias de 30-39 (23,3%) e 40-49 anos (54,5%) as mais predominantes. No 

que diz respeito a escolaridade, observou-se que a maioria (74%) cursou até o nível 

da especialização lato sensu. 

Além disso, quando questionados sobre sua participação em capacitação nos 

últimos 2 (dois) anos, 58 professores afirmaram ter participado de algum curso de 

capacitação nas mais diferentes áreas, contudo, nesses cursos, o tema saúde bucal 

não parece ter sido abordado com frequência, dado que a maior parte, 54 

participantes, ou seja, 70,1% da amostra, não receberam nenhuma informação sobre 

saúde bucal, apenas 17 (22%) afirmaram não ter participado de nenhuma capacitação 

e 2 (2,6%) optaram por não responder à questão. 
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Tabela 1 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) do perfil sociodemográfico dos professores de 1° e 
2° anos do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de um município de Alagoas. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PROFESSORES N % 

GÊNERO   

Feminino 72 93,51 

Masculino 5 6,49 

TEMPO DE ATUAÇÃO COMO PROFESSOR   

Menos de 5 anos 2 2,6 

5 a 10 anos 28 36,36 

11 a 15 anos 12 15,58 

16 a 20 ano 12 15,58 

21 a 25 anos 18 23,38 

Mais de 25 anos 5 6,5 

FAIXA ETÁRIA   

20 a 29 anos 2 2,6 

30 a 39 anos 18 23,38 

40 a 49 anos 42 54,54 

50 a 59 anos 13 16,88 

60 anos ou mais 1 1,3 

Não desejo responder 1     1,3 

GRAU DE ESCOLARIDADE   

Ensino médio incompleto 0 0 

Ensino médio completo 0 0 

Ensino superior incompleto 2 2,59 

Ensino superior completo 18 23,38 

Especialização 57     74,03 

CAPACITAÇÃO NOS ÚLTIMOS 2 ANOS   

Sim, mas não recebeu informações sobre saúde bucal 54 70,13 

Não participou 17 22,08 

Sim e recebeu informações sobre saúde bucal 4 5,19 

Não deseja responder 2    2,6 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

A partir da sexta pergunta do questionário, os assuntos versavam sobre 

práticas pedagógicas, conhecimentos básicos específicos dos professores e suas 

atitudes frente a situações com as quais os professores podem se deparar no dia a 

dia, relacionadas à saúde bucal. 

Na questão de número 6 (seis) perguntou-se se o professor realizava alguma 

atividade em sala de aula relacionada à saúde bucal. Como resultado, apenas 5,2% 

(N=4) disseram não realizar. Dos 94,8% (N=73) sujeitos que relataram realizar alguma 

atividade, as respostas dadas foram distribuídas conforme a figura 1, destacando-se 

a apresentação de vídeos e atividades de pintura 32,5% (N=25). 
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Figura 1 – Frequência absoluta (N) das respostas dos professores de 1° e 2° ano do Ensino 

Fundamental acerca das atividades desenvolvidas em sala de aula sobre saúde bucal nas Escolas 

Municipais de Ensino de um município de Alagoas. 

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2021. 

 

A questão 7 perguntou se os professores tinham alguma informação sobre 

como a cárie ocorre e, em caso afirmativo, quais eram essas informações. Como 

resposta, 88,3% (68) afirmaram ter informações, já 7,7%, (6) optaram por não 

responder e 3,9%, (3) disseram não possuir nenhum tipo de informação sobre a 

ocorrência da cárie. 

Na figura 2, estão as respostas dadas pelos professores na questão 7 sobre 

como a cárie ocorre, eles afirmaram que a etiologia das cáries está relacionada à má 

higiene oral (36,3%), seguida da má higiene associada ao consumo de açúcares 

(23,3%). Ressalta-se que 13 professores, num percentual de 16,8% não responderam 

qual informação possuíam acerca do tema. Como pode ser visto também, 6 

professores (7,7%) deram respostas não relacionadas à origem das cáries, como por 

exemplo, que as informações foram adquiridas em panfletos, internet, através do 

dentista e de vídeos ou que possuíam noções básicas iniciais, mas não descreveram 

quais seriam essas informações e estas foram agrupadas na categoria respostas 

inadequadas. Esses dados estão descritos abaixo e seguem as categorias 

apresentadas por Costa et al. (2014) e Garcia e Caetano (2008). 
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Figura 2 – Número de respostas que professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de Escolas 

Municipais de Ensino de um município de Alagoas deram sobre a etiologia da cárie. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

A questão 8 perguntou aos professores se eles sabiam como evitar a cárie e, a 

maioria deles, ou seja, um percentual de 96,1% (N=74) afirmou saber, contra apenas 

1,3% (N=1) que alegou não ter informações sobre como evitá-la. Dois professores 

(2,6%) optaram por não responder à questão. 

A figura 3 apresenta as informações que os professores disseram ter, na 

questão 8, sobre como evitar a cárie. Como pode ser observado 57,1% (N=44) 

disseram que as cáries podem ser evitadas com a escovação dos dentes e 24,7% 

(N=19) associaram a prevenção das cáries a hábitos de higiene bucal corretos e 

alimentação saudável. Já 12,9% (N=10) dos professores não apresentaram nenhum 

tipo de resposta, ao passo que, houve respostas não relacionadas à prevenção das 

cáries, três professores (3,8%) informaram onde obtiveram os conhecimentos, por 

exemplo, panfletos, vídeos, com o dentista e através de leitura sobre o assunto e um 

único professor associou a prevenção da cárie ao uso isolado do flúor. 
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Figura 3 – Frequência absoluta (N) das informações que os professores de 1° e 2° ano do Ensino 

Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas possuem sobre como evitar a cárie. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

Sobre a realização de alguma atividade relacionada ao conhecimento de saúde 

bucal dos alunos, a questão 9 identificou que 84,4% (N=65) dos professores 

declararam realizar tais atividades e 11,6% (N=9) não realizavam. Apenas 3,9% (N=2) 

optaram por não responder. Quando perguntados sobre quais eram as atividades 

realizadas, as respostas que apareceram com maior frequência foram a apresentação 

de vídeos sobre o tema e demonstrações de escovação e uso do fio dental, que foram 

citadas 24 vezes cada. Rodas de conversa foram reportadas 18 vezes e atividades 

lúdicas apareceram em 15 respostas. Dezoito professores não responderam qual o 

tipo de atividade realizava. 

O total de respostas descritas para esta questão foi superior ao número de 

participantes da pesquisa, esse fato deu-se porque alguns professores expuseram 

mais de uma atividade desenvolvida em sala de aula, por exemplo, roda de conversa 

e demonstração de escovação e uso do fio dental em macromodelo ou, ainda, 

apresentação de vídeo, roda de conversa, palestra, apresentação de cartazes e álbum 

seriado. Esses dados podem ser verificados na Figura 4. 
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Figura 4 – Número de respostas de atividades sobre saúde bucal já realizadas em sala de aula pelos 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

Nota: * Nessa questão foram fornecidas mais de uma resposta. 

 

A questão 10 indagou se o professor conhecia alguma informação sobre como 

escovar os dentes de seus alunos. Dos respondentes, 71,4% (N=55) alegaram saber 

como realizar a escovação, um pouco mais de 18% (N=14) argumentou não ter essas 

informações e 10,3% (N=8) preferiram não responder. 

Nessa questão, quando indagados sobre quais seriam essas informações, 44 

professores (57,1%) não responderam à pergunta, 10 responderam incorretamente, e 

colocaram a seguinte afirmação: “onde obtiveram a informação”, num total de 3 (três) 

respostas, por meio de leitura, vídeo educativo, panfletos, internet. Sobre o fato de 

que a escola não oferece condições para realizar a escovação (1 resposta); em qual 

momento realizavam a escovação (4 respostas), que orientavam, sem explicar como 

(1 resposta) e que faziam demonstração em macromodelo (1 resposta). Apenas 25 

professores formularam respostas sobre quais os movimentos que devem ser 

executados durante a escovação e a quantidade de creme dental que deve ser 

utilizada. 

Aqui, também, o total de respostas é superior ao número de respondentes 

porque alguns professores deram mais de uma resposta, por exemplo que o aluno 

deve realizar movimentos suaves da gengiva para o dente e de vai e vem, ou ainda, 

que a escovação deve ser realizada com movimentos de cima para baixo nos dentes 

superiores e de baixo para cima nos dentes inferiores (ver figura 5). 
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Figura 5 – Número de respostas sobre quais informações os professores de 1° e 2° ano do Ensino 

Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas dizem ter sobre como escovar os 

dentes de seus alunos. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

Nota: 

* Alguns professores deram mais de uma resposta. 

 

A questão 11 referia-se em que horário os professores levavam os alunos para 

escovar os dentes. Como respostas obteve-se que: 62,3% (N=48) afirmaram não ter 

a prática diária de levar seus alunos para realizar a escovação dos dentes, 27,2% 

(N=21) fazem a escovação após as refeições, 7,7 (N=6) optou por não responder à 

questão e 2,6% (N=2) não têm horário fixo para fazer a escovação dos dentes dos 

alunos. 

A figura 6 refere-se aos resultados da questão 12, que questionou se os 

professores orientavam os alunos quando eles reclamavam de algo relacionado à 

saúde bucal. Os dados mostram que as orientações mais frequentes ocorreram 

quando as crianças se queixaram de dor de dente (29 respostas), quando da troca de 

dentes (14 respostas), ou quando as cáries ficaram evidentes (11 respostas).  

Verificou-se, também, que 36 professores (46,7%) não responderam ao 

questionamento e que dos 41 que responderam, passam orientação sobre mais de 

um assunto, por isso, o total de respostas é superior ao de sujeitos que responderam 

ao questionário. Por exemplo, um professor disse que orientou sobre dor e troca de 

dentes, já outro professor passou orientações sobre dor de dente e mau hálito, um 

terceiro orientou sobre troca de dentes e cárie.  
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Figura 6 – Número de respostas sobre quais orientações os professores de 1° e 2° ano do Ensino 

Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas dão aos alunos quando eles 

reclamam de algo relacionado a saúde bucal. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

Nota: 

* Alguns professores deram mais de uma resposta, por isso o total é superior a 77. 

 

Na questão 13 perguntou-se o que os professores fariam diante da queixa de 

dores de dente pelos alunos, solicitação de orientação, sobre troca de dentes, sobre 

dúvidas acerca dos motivos do dente estar cariado ou dos alunos apresentarem mau 

hálito, por exemplo. Dentre as respostas observadas, apenas 1 (um) professor disse 

não orientar os alunos por não possuir informações necessárias para esclarecê-los. 

Os demais professores disseram dar importância à dúvida dos alunos. Desses, 54 

(70,1%) deles procurariam responder de acordo com o conhecimento que possuíam, 

12 (15,5%) procurariam alguém que pudesse esclarecer a dúvida para depois 

repassar a informação correta aos alunos e 10 (12,9%) orientariam a seu modo, pois, 

informaram não ter conhecimentos específicos sobre o assunto. 

A questão 14 apresentava aos professores opções de conduta que adotariam 

mediante a queixa específica de dores de dente pelo aluno. Assim, o professor deveria 

assinalar aquela que lhe parecia mais adequada. Apenas 4 (quatro) professores 

(5,2%) disseram que manteriam o aluno na escola, em contrapartida 73 professores 

(94,8%) procurariam tirar o aluno da escola para resolver sua queixa, seja mandando-

o para casa para que os pais procurassem atendimento, seja o próprio professor 

procurar por esse atendimento. A Tabela 2 mostra o resultado dessas informações. 
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Tabela 2 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) de quais atitude os professores de 1° e 2° ano do 

Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas teriam diante da queixa de 

dor de dente pelo aluno. 

 N % 

Mandaria o aluno para casa, mas orientando os pais a procurar um tratamento para seu 

filho 

61 79,22 

Procuraria encaminhar o aluno a um posto de saúde ou a um outro local que tivesse 

um dentista para atendê-lo 

12 15,59 

Procuraria um remédio na escola para aliviar a sua dor 3 3,9 

Não faria nada e continuaria com as suas atividades normais, só comunicando aos pais 

da situação quando estes fossem buscar o aluno na escola 

1 1,29 

Mandaria o aluno para casa, sem orientar aos pais a procurar um tratamento para o seu 

filho 

0 0 

Não desejo responder 0 0 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

Os professores foram arguidos, na questão 15, se haviam sido informados 

sobre o uso do flúor e 64,9% deles afirmaram ter informações, ao passo que 28,5% 

afirmaram não as ter. Quando indagados, nessa mesma questão, sobre quais as 

informações já haviam recebido sobre flúor, do total de 77 professores, 39 deles (51%) 

não expuseram nenhum tipo de resposta. Dos 38 que apresentaram as informações 

que possuíam, 17 falaram da importância/função do flúor, como: o flúor serve para a 

prevenção e o controle da cárie, para o fortalecimento do esmalte dentário ou para 

manter os dentes saudáveis. Treze professores abordaram o modo de uso do flúor, 

mencionando, por exemplo, que o flúor deveria ficar em contato com o dente por 1 

minuto, que não se podia ingerir nada por 30 minutos após a sua aplicação e que seu 

uso precisava ser supervisionado. A figura 7 apresenta uma melhor visualização do 

número de vezes em que cada resposta foi mencionada. 

 
Figura 7 – Número de respostas sobre quais informações os professores de 1° e 2° ano do Ensino 

Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas dizem já ter recebido sobre flúor. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

Nota: 

* Alguns professores deram mais de uma resposta, por isso o total é superior a 77. 
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Em relação a orientação aos alunos sobre escovação, tema abordado na 

questão 16, verificou-se que 11,6% (N=9) dos professores não orientavam os alunos, 

37,7% (N=29) não responderam à pergunta. Dos professores que responderam, 28 

(36,4%) deram respostas relativas ao conteúdo: importância e frequência de 

escovação, orientações sobre como fazer a escovação correta. Surgiram 8 respostas 

(10,4%) sobre a metodologia empregada nessa orientação: demonstração em 

macromodelo, roda de conversa, apresentação de vídeo, foram apontadas 9 (nove) 

respostas (11,7%) se referindo à quando fazia a orientação, nas aulas de Ciências e 

2 (duas) respostas (2,5%) apresentaram em que momento essas orientações são 

passadas (após o recreio).  Esses resultados podem ser vistos na figura 8. 

 

 
Figura 8 – Número de respostas dadas pelos professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de 

Escolas Municipais de um município de Alagoas sobre como orientam os alunos a respeito de sua 

escovação. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

A questão 17 inquiriu os professores sobre a quem eles atribuem a tarefa de 

orientar sobre prevenção de cárie na fase escolar e 50,65% deles (N=39) disseram 

que essas orientações sobre saúde bucal deveriam ser uma responsabilidade 

conjunta entre eles, cirurgiões-dentistas (CD) e médicos pediatras. As respostas 

dadas, a essa questão, podem ser visualizadas na tabela 3. 
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Tabela 3 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) de quem é a responsabilidade na orientação de saúde 
bucal dos alunos, segundo a opinião dos professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de Escolas 
Municipais de um município de Alagoas. 

 N % 

De todos acima citados 39 50,65 

Dos professores com ajuda do CD 29 37,66 

NA 4 5,19 

Não desejo responder 3 3,9 

Do CD 2 2,6 

Do médico pediatra 0 0 

Outros 0 0 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

A questão 18 perguntou se os professores, alguma vez, já orientaram os pais 

de seus alunos a procurar tratamento odontológico para seus filhos e, em caso 

afirmativo, foi solicitado que apresentasse a ocasião em que essa orientação foi feita. 

Como resposta 56 professores costumavam fazer orientações aos pais, apenas 1 

(um) professor optou por não responder e 20 deles afirmaram não fazer esse tipo de 

orientação. A dor de dente foi o motivo mais frequente que levou os professores a 

orientarem os pais por tratamento odontológico para seus filhos (31 respostas), 

seguido do motivo “presença de cárie” (12 respostas) e 42,8% dos professores não 

responderam como orientavam os pais (33 respostas). A soma das respostas (N=84) 

ultrapassa o número de professores que compõem a amostra (N=77), dado que 

alguns dos professores disseram orientar os pais sobre mais de um assunto, por 

exemplo, dor de dente e cárie ou dor de dente e troca de dentes (Figura 9). 

 
Figura 9 – Número de respostas dos professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de Escolas 

Municipais de um município de Alagoas que colocaram em que situação orientam os pais de seus 

alunos a procurar tratamento odontológico. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

Nota: 

* Alguns professores deram mais de uma resposta, por isso o total é superior a 77. 
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 Na questão 19, perguntou-se ao professor se ele já havia orientado alguma vez 

os alunos sobre saúde bucal e como foi essa orientação. Mais de 90% dos professores 

(N=71) afirmaram orientar os alunos, pouco mais de 5% (N=4) não orientam e apenas 

2 professores (2,6%) preferiram não responder a essa questão. Dos professores que 

responderam orientar os alunos, 18 deles (23,3%) abordaram a temática em sala de 

aula durante as aulas de ciências, seguidos de 16 professores (20,7%) que disseram 

usar como metodologia roda de conversa, apresentação de vídeos, histórias, leitura e 

outros 16 professores (20,7%) expuseram os conteúdos abordados (importância e 

como fazer a escovação). Apesar da diversidade de respostas, 25 professores 

(32,4%) deixaram de responder à questão. 

A questão 20 abordou sobre a percepção que os professores têm de sua saúde 

bucal. Os resultados apontaram que a maioria deles classificou sua saúde bucal como 

boa (N=52) e nenhum dos participantes da pesquisa definiu sua saúde bucal como 

péssima. Apenas 2 professores preferiram não expor sua opinião sobre esse assunto 

(Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) da percepção dos professores de 1° e 2° ano do 

Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas sobre sua saúde bucal. 

 N % 

Péssima 0 0 

Ruim 1 1,29 

Regular 15 19,48 

Boa 52 67,53 

Ótima 7 9,1 

Não sabe 0 0 

Não deseja responder 2 2,6 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

A tabela 5 apresenta as respostas sobre o estado de saúde bucal dos 

professores, perguntou-se na questão 21, se os professores achavam que seu atual 

estado de saúde bucal poderia afetar a saúde de seus alunos e 87% (N=67) deles 

argumentaram que seu estado de saúde bucal não afetava a saúde dos alunos. Sobre 

suas necessidades bucais, na questão 22, todos os professores afirmaram tratá-las 

com o dentista e desses, 87% (N=67) afirmaram, na questão 23, que já receberam 

alguma vez orientação de saúde bucal do seu dentista. 
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Tabela 5 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) sobre a percepção que os professores de 1° e 2° ano 
do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas têm de sua saúde bucal. 

 SIM NÃO 
NÃO DESEJO 
RESPONDER 

 N % N % N % 

Você acha que seu atual estado de saúde 
bucal pode afetar a saúde de seus alunos  5 6,5 67 87 5 6,5 
Você costuma tratar suas necessidades bucais 
com o dentista  77 100 0 0 0 0 
Você alguma vez recebeu orientações do seu 
dentista quanto a higiene bucal 67 87,01 10 12,99 0 0 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

Um percentual de 62,3% (N=48) de professores responderam, na questão 24, 

não saberem o que fazer, em caso de algum acidente que atinja a boca de seu aluno. 

Já a questão 25 tinha como objetivo verificar se o professor achava importante ter 

alguma orientação sobre medidas educativas e preventivas para promoção de saúde 

bucal dos alunos e, quase a totalidade (98,7%) declarou ser importante.  

A tabela 6 expõe as respostas dadas na questão 26 que inqueriu os professores 

sobre educar os alunos, na escola, sobre sua saúde bucal. Vale destacar que nenhum 

professor marcou que a escola não é o local ideal para esse fim e 81,8% (N=63) dos 

professores acreditavam ser importante que os alunos sejam educados na escola 

sobre saúde bucal, desde que, estabelecida parceria entre professores, cirurgião-

dentista (CD), funcionários e familiares. 

 

Tabela 6 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) da importância dada pelos professores de 1° e 2° 

ano do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um município de Alagoas à educação em saúde 

bucal realizada no ambiente escolar. 

 N % 

Sim, desde que seja feita pela parceria entre professores, funcionários, cirurgião-
dentista e familiares 63 81,82 

Sim, desde que seja feito pelo cirurgião-dentista 13 16,88 

Sim, desde que seja feita por professores devidamente capacitados 1 1,29 

Não, a Escola não é o lugar adequado 0 0 

Não desejo responder 0 0 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

A questão 27 interpelou os professores para saber se eles gostariam de ajudar 

o CD nas suas atividades de prevenção da cárie. E, como pode ser observado na 

tabela 11, o percentual de professores que se mostraram dispostos a dar sua 

contribuição na prevenção a cárie dentária no ambiente escolar foi de 77,9% (N=60) 

e, 11,6% (N=9) preferiram não se manifestar. Apenas 10,3% (N=8) não gostariam de 

ajudar o CD nas atividades de prevenção a cárie no ambiente escolar. 
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Por fim perguntou-se sobre a escova dental dos alunos. A figura 10 mostra a 

opinião dos professores sobre a duração de uma escova dental, indagação feita na 

questão 28. Um percentual de 48% (N=37) dos professores expôs que a substituição 

deve ocorrer com 2 meses de uso, 28,5% (N=22) que ela deve ser substituída com 

mais de 2 meses e apenas 1 (um) professor defendeu que a duração da escova dental 

seria de 1 ano. 

 
Figura 10 – Frequência absoluta (N) sobre o tempo de duração da escova de dentes dadas pelos 

professores de 1° e 2° ano do Ensino Fundamental de Escolas Municipais de um município do interior 

de Alagoas. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

A questão 29 teve o objetivo de saber se os professores costumam verificar o 

estado em que se encontravam as escovas de dentes de seus alunos e a questão 30 

se os professores faziam a troca das escovas de dentes dos estudantes. Como 

respostas, 64,9% e 76,6%, respectivamente, colocaram que isso não fazia parte de 

sua prática na escola. Esses dados estão detalhados na tabela 7. 

 
Tabela 7 – Frequência absoluta (N) e relativa (%) das condutas dos professores de 1° e 2° ano de 
Escolas Municipais de Ensino de um município de Alagoas, em relação a escova dental dos alunos. 

 SIM NÃO NÃO DESEJO 

RESPONDER 

 N % N % N % 

Se verifica o estado em que se 

encontra a escova dental de seus 

alunos 

17 22,07 50 64,94 10 12,99 

Se troca a escova de dentes de seus 

alunos 

7 9,1 59 76,62 11 14,28 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021.  
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2.6 DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo avaliar os conhecimentos sobre saúde 

bucal dos docentes do Ensino Fundamental das Escolas Públicas Municipais de um 

município de Alagoas, bem como identificar as condutas adotadas pelos professores 

frente aos problemas bucais mais frequentes, para isso usou um questionário com 

perguntas abertas e fechadas.  

As respostas das questões abertas da presente pesquisa, foram organizadas 

em categorias, como sugerido por Arcieri et al. (2013). As categorias foram surgindo 

de acordo com as respostas dadas pelos professores, as que tinham igual teor foram 

agrupadas na mesma categoria, mesmo que fossem colocadas de maneira diferente. 

A questão 7 usou as categorias estabelecidas nos estudos de Garcia e Caetano 

(2008) e Costa et al. (2014), uma vez que as respostas advindas dos professores da 

pesquisa ora apresentada, assemelharam-se as destes estudos. 

Ao analisar os dados dessa pesquisa, pode-se constatar que 93,5% dos 

professores pertencem ao gênero feminino, as características da amostra 

assemelham-se aos estudos de Campos et al. (2008), Vellozo et al. (2008) e Rabello 

et al. (2018), que obtiveram uma maioria dos sujeitos do gênero feminino, 97%, 93,2% 

e 82,6%, respectivamente. 

Outra análise relativa ao perfil dos professores é o tempo de atuação. Dado que 

a maior parte (36,3%) relatou ter entre 5 e 10 anos de atuação, e 23,2% ter entre 21 

e 25 anos, verifica-se que os dados encontrados são menores que o descrito por 

Campos et al. (2008) que destacam 54% de professores com mais de 7 anos de 

atuação e por Granville-Garcia et al. (2007), que apontam 66,8% com mais de 6 anos 

de experiência profissional. A amostra de Santos et al. (2015) contou com um 

percentual de 92,8% de professores com mais de 10 anos de atuação. 

Um dado que chama a atenção, em relação aos últimos 2 (dois) anos é o de 

que dos 77 que responderam, 75,3% dos professores participaram de capacitação, 

mas apenas 5,1% deles receberam informações sobre saúde bucal nesses 

momentos. Dados semelhantes foram encontrados por Campos et al. (2008) que 

apontam que 80% dos professores já haviam participado de algum tipo de capacitação 

e, também, a maioria não recebeu informação sobre saúde bucal. Esses dados 

corroboram com os achados da pesquisa de Santos et al., realizada em 2015, na qual 

mais da metade dos professores (57,4%) afirmou ter participado de algum curso de 
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capacitação, em que apenas 7,4% receberam orientação sobre saúde bucal, o que 

correspondeu a apenas 1 indivíduo. Os resultados da presente pesquisa e os dados 

encontrados na literatura apontam para o fato de que nas capacitações das quais os 

professores têm participado o tema saúde bucal não é abordado com frequência. 

Apesar de o tema saúde bucal não ser debate frequente nas capacitações dos 

professores, o estudo ora apresentado aponta um percentual de 98,7% que 

demonstrou interesse em ter orientações sobre medidas preventivas e educativas 

para promover a saúde bucal dos seus alunos, isso destaca a possível lacuna ainda 

existente entre os conhecimentos. Campos et al. (2008), em seu estudo, observaram 

que os conhecimentos dos professores sobre saúde bucal eram insatisfatórios, apesar 

disso, eles se mostraram interessados em aprimorar esses conhecimentos, 

apontando que 91% deles demostraram vontade em participar de cursos de 

capacitação, os autores colocaram, ainda, que essa limitação de conhecimento pode 

ser facultada a condição que muitos desses sujeitos não receberam informações 

específicas e adequadas durante sua formação acadêmica e, posteriormente, quando 

da formação continuada. 

Para Cordeiro et al. (2019), no tocante a preparação dos professores, apenas 

39,5% dos docentes afirmaram ter recebido informações sobre esse processo de 

saúde doença durante a graduação e Moura et al. (2018) reforçaram que o 

conhecimento dos professores sobre temas básicos de saúde bucal, ainda, é muito 

limitado, possivelmente pela ausência de capacitação.  

A cárie dentária tem sido definida como uma doença multifatorial resultante de 

um processo dinâmico de eventos metabólicos que ocorrem pela interação entre dieta, 

suscetibilidade do dente, presença de microrganismos e tempo. Sendo assim, fatores 

comportamentais podem influenciar no aparecimento da lesão de cárie que é 

entendida como a sequela desse processo patológico. (ABOPED, 2020). 

Nas respostas apresentadas pelos professores desse estudo, embora 88,3% 

deles tenham afirmado saber o que é a cárie na questão 7 (possui informações como 

a cárie ocorre), quando questionados sobre sua etiologia destacaram má higiene oral 

isolada (36,3%) como principal causa da cárie, seguida dela associada ao fator açúcar 

(23,3%) e apenas 8,1% colocaram a multifatorialidade como responsável por seu 

surgimento. Tal fato reflete pouco conhecimento dos participantes neste aspecto e 

isso pode ser atribuído, com já citado anteriormente por Campos et al. (2008), a falta 

dessas informações durante a formação e capacitação dos professores. 
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Pinheiro et al. (2005) encontraram dados semelhantes em que 86% dos 

professores afirmaram possuir conhecimento sobre a cárie. Sobre a etiologia da cárie 

o estudo de Costa et al. (2014) trouxeram resultados inversos aos encontrados na 

presente pesquisa em que a multifatorialidade destacou-se com 74,5%, seguida do 

binômio açúcares e má higiene (16%) e só depois a má higiene oral isoladamente foi 

citada (11,8%).  

Costa et al. (2014) trazem, ainda, que 54,3% dos professores mencionam a 

cárie como doença. Dos professores do estudo de Granville-Garcia et al. (2007) 36,7% 

também a reconhecem como doença, associada a escovação incorreta em 69,9% dos 

casos. Garbin et al. (2013) afirmam que 38% dos professores acreditam que a cárie é 

uma patologia que independe da presença de microrganismo, e as disciplinas de 

Ciências e Biologia são as principais responsáveis por promover saúde e reforçar 

bons hábitos. No entanto, nenhuma resposta dos participantes desta pesquisa 

colocou a cárie como doença, quando foram perguntados na questão 7 sobre quais 

informações possuíam em relação à existência da cárie. 

No que tange as informações sobre o flúor, tema abordado na questão 15 (você 

já recebeu alguma informação sobre o uso do flúor?), observou-se que os professores 

têm menos informações sobre essa temática em relação à cárie dentária, uma vez 

que quase 65% disseram já ter recebido informações sobre flúor contra quase 89% 

que afirmaram algum conhecimento sobre a cárie dentária. Esse fato fica mais 

evidente quando solicitado aos professores que apresentassem quais eram as 

informações que tinham a respeito do flúor, e sobre isso, pouco mais da metade 

(50,6%), ou seja, 39 professores, não teceram nenhum tipo de comentário. Talvez 

esse fato tenha ocorrido pela não compreensão da pergunta formulada ou dificuldade 

de se expressar sobre o tema. 

Arcieri et al. (2013) apontaram que 88,4% dos professores participantes do seu 

estudo indicaram conhecer sobre flúor, destes 50,3% atribuíram ao mesmo a função 

de proteção da estrutura dental, 22% a prevenção contra cárie e 18% ao 

fortalecimento da estrutura dental. No entanto, para Garbin et al. (2013), 78,1% dos 

professores da sua amostra não descreveram corretamente a função do flúor. No 

presente estudo, 22% das respostas seguiram o padrão de não correspondência 

citado acima, sendo descritas como: reforço na limpeza dos dentes, usado à noite 

antes de dormir, quem faz a aplicação e onde obteve a informação (internet, panfletos 

etc.). Em contrapartida, Santos et al. (2003) trazem que 98,2% sabem a função do 
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flúor e que 36,9% deles a associam ao fortalecimento do esmalte e 70,3% a prevenção 

da cárie. 

Nos estudos de Arcieri et al. (2013) e Campos et al. (2008), todos os 

professores acreditam ser importante a realização de atividades sobre saúde bucal e 

afirmaram tratar desse assunto em sala de aula, número expressivamente maior do 

que o encontrado por Pinheiro et al. (2005), em que 71% dos professores pesquisados 

relataram não realizar tais atividades. Dos professores inqueridos no presente estudo, 

84,4% disseram já ter realizado atividades relacionadas ao conhecimento de saúde 

bucal com os alunos.  

A temática: atividades em sala de aula sobre saúde bucal, foi abordada em 2 

(duas) oportunidades no instrumento da presente pesquisa, na questão 6 (realiza 

alguma atividade em sala de aula em relação à saúde bucal) com alternativas de 

múltipla escolha e na questão 9 (você já realizou alguma atividade relacionada ao 

conhecimento da saúde bucal dos seus alunos?). O professor teve a liberdade para 

colocar quais as atividades já haviam realizado em sala. Foi observado que as 

respostas dadas pelos professores, em ambas as questões, estiveram em sintonia. 

Nelas, destacaram-se a apresentação de vídeos, demonstração de escovação e roda 

de conversa. No entanto, na questão aberta, houve uma maior diversidade de 

respostas, contribuindo para expressão do professor, respostas estas que não foram 

contempladas na questão de múltipla escolha, como por exemplo, apresentação de 

cartazes, álbum seriado, leitura, entre outras. 

No estudo de Pinheiro et al. (2005), metade dos professores afirmaram ter 

informações sobre a escovação de dentes dos alunos, no entanto, os autores 

classificam o nível de conhecimento dos professores sobre saúde bucal baixo e julgam 

necessários mais esclarecimentos sobre o tema, para que possam orientar os alunos, 

uma vez que 88,2% informaram orientar as escovações das crianças mesmo não 

tenho conhecimento de como fazê-la. Fato este constatado também por esse estudo, 

em que 70,1% dos professores disseram que orientavam os alunos de acordo com o 

conhecimento que possuíam sobre o assunto e isso está descrito nas respostas dadas 

à questão 13 (diante da solicitação de orientação sobre saúde bucal pelo aluno qual 

foi ou qual seria sua conduta?). Esse resultado pode ser atribuído ao fato de os 

professores não receberem orientações específicas de saúde bucal em sua 

graduação e formação continuada. (CAMPOS et al., 2008). 
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No que diz respeito a escovação dos dentes dos alunos, 71,4% dos professores 

do estudo ora apresentado afirmaram, na questão 10 (você conhece alguma 

informação sobre como escovar os dentes de seus alunos?), ter informações sobre 

como fazer. Contudo, na questão seguinte (em qual horário leva seus alunos para 

escovar os dentes?) mais da metade (62,3%) afirmou não levar os alunos para 

escovar os dentes. Para uma melhor compreensão desses resultados precisa-se levar 

alguns fatores em consideração: 1) a escova está disponível na escola?, 2) há um 

local na escola para realizar a escovação?, 3) o professor está apto a realizar essa 

atividade? Nas escolas do município onde a pesquisa foi realizada, a escovação dos 

dentes ainda não é rotina e não existe regulamentação para que a escovação seja 

realizada pelo professor. Assim, tal ação de prevenção deixa de ser executada em 

várias instituições de ensino, dada a falta de rotina escolar ou falta de estrutura, como 

mencionado por um dos sujeitos respondentes da pesquisa.  

Ao perguntar sobre seu conhecimento na forma de escovar os dentes dos 

alunos, o professor informou que a escola não oferecia condições de realizar tal ação. 

Embora a resposta não fosse adequada à pergunta, reflete uma das dificuldades para 

a realização da escovação.  

Vale ressaltar que 81,8% da amostra do presente estudo achou importante que 

a educação em saúde seja realizada no ambiente escolar, destacando, também, que 

um pouco mais da metade dos professores (50,6%) considerou que a tarefa de 

orientação sobre prevenção à cárie na fase escolar deveria ser uma ação conjunta 

entre professores, cirurgião-dentista e médico pediatra. Dados similares foram 

encontrados por Rabello et al. (2018), que apontam a parceria entre professores, 

cirurgião-dentista e familiares (80,7%) como responsável por esse processo trazendo 

a figura da família para partilhar a responsabilidade de orientação, uma vez que o 

aprendido na escola, deve ser sedimentado em casa. Já no estudo de Pinheiro et al. 

(2005) os entrevistados consideraram como principais responsáveis por essa 

orientação professores e cirurgião-dentista (57%), depois professores, cirurgião-

dentista e pediatra (36%). 

Os dados apresentados acima foram resultantes da questão 17 (na sua opinião, 

a orientação sobre prevenção da cárie na fase escolar é tarefa de quem?), as 

respostas destacam a aceitação da atuação multidisciplinar no processo de Educação 

em Saúde Bucal que, também, deve procurar corresponsabilizar o sujeito envolvido 

na ação, neste caso, o aluno. Para tanto, é fundamental que ele entenda o processo 
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da cárie e suas formas de prevenção, chave para o sucesso das ações educativas 

com escolares. Os professores do presente estudo não consideraram nenhum 

indivíduo isoladamente para executar tal ação. No município pesquisado, o cirurgião-

dentista da Estratégia de Saúde da Família (ESF), normalmente, é o responsável por 

essas atividades na escola, juntamente com o auxiliar de saúde bucal (ASB) e/ou 

agentes comunitários de saúde (ACS), e o faz com uma periodicidade de 3 a 4 meses. 

Sendo assim, é muito importante o reconhecimento dos professores, que tem contato 

diário com os alunos, de sua importância como promotores de saúde no ambiente 

escolar. Em estudo recente, Cordeiro et al. (2019) observaram que 60,5% dos 

professores acreditam que o conteúdo sobre a cárie e seus métodos de prevenção 

deveriam ser adotados no ensino fundamental. 

 Na questão 26 (você acha importante que seus alunos sejam educados na 

escola sobre a sua saúde bucal) também se falou sobre a importância dessa 

Educação em Saúde Bucal no ambiente escolar e a quem deveria ser atribuída sua 

execução e 81,8% da amostra reforçou a importância da parceria nesse trabalho de 

educação em saúde. Esses resultados mostram, mais uma vez, a disponibilidade dos 

professores contribuírem com uma aprendizagem significativa na construção de novos 

conhecimentos pelos alunos. É importante que a escola trate dessas questões que 

influenciam no pleno desenvolvimento escolar e na qualidade de vida dos alunos, uma 

vez que a dor de dente pode levar a ausências e faltas frequentes do aluno. Para 

tanto, faz-se necessária uma corresponsabilização social entre os setores envolvidos, 

saúde e educação, como parte de uma formação ampla do indivíduo. Não se pode 

compreender ou transformar a situação de um indivíduo ou de uma comunidade sem 

levar em conta o enfrentamento de suas vulnerabilidades. (BRASIL, 1998; BRASIL, 

2013). 

O nível de saúde bucal das pessoas reflete a maneira como vivem, numa 

interação entre hábitos individuais e condições de vida. Os professores relacionaram 

a percepção do estado de sua saúde bucal ao acesso aos serviços odontológicos. No 

presente estudo, 67,5% e 19,4% dos professores classificaram a sua saúde bucal 

como boa e regular, respectivamente, e todos afirmaram tratar suas necessidades 

bucais com o cirurgião-dentista, já na amostra de Vellozzo et al. (2018) 47,5% dos 

professores classificaram a qualidade de sua saúde bucal como regular ou ruim, 

atribuindo isso à falta de acesso aos serviços odontológicos.  
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No presente estudo, verificou-se que 87% dos professores afirmaram já ter 

recebido algum tipo de orientação do seu cirurgião-dentista, dados em consonância 

aos encontrados por Pinheiro et al. (2005) em que 86% de professores de seu estudo 

receberam informações desses profissionais. 

Vellozzo et al. (2018) verificaram que 71% dos professores não achavam que 

seu atual estado de saúde bucal pudesse afetar a saúde de seus alunos, percentual 

um pouco menor que o encontrado na presente pesquisa, que apontou cerca de 87% 

dos professores não acharem que seu estado de saúde bucal afeta o de seus alunos. 

Porém, vale ressaltar que, os padrões de comportamentos favoráveis ou 

desfavoráveis, são construídos desde a infância e as crianças tendem a imitar as 

pessoas que vêm. (ADITISTA et al., 2020). 

Os achados nessa pesquisa dão conta de que professores não costumam 

verificar o estado em que se encontra a escova dental dos seus alunos (64,9%) e 

76,6% não tem o hábito de realizar a troca da mesma. Essa ocorrência pode ser pela 

razão de que 62,3% dos professores não costumam levar os alunos para realizar a 

escovação dos dentes, então, por sua vez, não têm contato com as escovas. No 

instrumento da presente pesquisa não se perguntou os motivos pelos quais a 

escovação não era realizada. 

No município onde a pesquisa foi realizada, a Secretaria de Educação não 

disponibiliza escovas de dentes, essa dispensação é feita pela Secretaria de Saúde e 

acontece quando o cirurgião-dentista da ESF vai às escolas realizar as ações de 

promoção e prevenção de saúde bucal, como parte de suas atribuições. A escova é 

entregue ao aluno e essa pode ficar na escola, sob supervisão do professor ou o aluno 

pode levar para casa. Uma nova escova é entregue, normalmente com periodicidade 

de 3 a 4 meses, para dar seguimento às ações educativas e preventivas na escola até 

o retorno do cirurgião-dentista, porém não existe normatização para essa finalidade, 

nem capacitação específica para aos professores para que possam executar essas 

ações. 

Santos et al. (2015) afirmaram que todos os professores participantes do seu 

estudo costumavam verificar o estado das escovas de dentes das crianças e que a 

maioria (92,8%) afirmou ter o hábito de trocar as escovas com frequência. Esse estudo 

foi realizado numa creche, porém não explicitou a frequência da troca da escova de 

dentes e nem como acontecia a sua disponibilização, também não foi explicado em 

que critério se baseava a troca. Uma das funções das instituições de educação infantil, 
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como o primeiro espaço de educação coletiva da criança fora do contexto familiar é 

assistir às necessidades básicas de todas as crianças. (BRASIL, 2013). 

No aspecto durabilidade da escova, os resultados obtidos nesta pesquisa 

evidenciaram que os professores consideram o tempo de uso da escova como o fator 

mais importante para indicar a sua troca. Esse assunto foi abordado na questão 28 

(quanto tempo você acha que dura uma escova dental?). Resultados em sintonia aos 

da pesquisa ora apresentada em que 28,5% dos professores acreditam que a 

durabilidade da escova é superior a 2 meses foram encontrados por Santos et al. 

(2015), que também mostraram um percentual de 28,5% mais de 2 meses. Em 

contrapartida apenas 5,2% dos professores desse estudo entendem que a escova 

deve ser trocada quando suas cerdas começarem a abrir, contra 14,2% do estudo de 

Santos et al. (2015). Coutinho et al. (2007) trazem que, independentemente do tempo 

de uso, o desgaste da escova diminui a eficiência de remoção da placa bacteriana ou 

biofilme, não devendo apenas o fator tempo ser observado para indicar a troca da 

escova dental, a condição da escova deve, também, indicar essa necessidade. 

No que diz respeito ao posicionamento dos professores diante da queixa de dor 

de dente pelo aluno, quase 80% expressaram a opinião de que mandariam o aluno 

para casa orientando os pais a procurar um tratamento para a criança, pouco mais de 

15% procurariam um Posto de Saúde ou outro local para fazer o atendimento da 

criança. Esses dados mostram que, a maioria dos professores, quase 95%, não 

manteriam o aluno em sala com dor de dente e buscariam uma solução através dos 

pais ou por iniciativa própria. Para estar de acordo com as demandas atuais da 

sociedade, é necessário que a escola trate questões que interferem na qualidade de 

vida dos alunos e com as quais se vêm confrontados no seu dia a dia. (BRASIL, 1998). 

Os dados encontrados por Pinheiro et al. (2005) mostram que apenas a metade (50%) 

dos professores, um percentual bem menor que o observado na presente pesquisa, 

encaminhariam o aluno para casa e mais de um terço deles (35%) daria remédio para 

dor na própria escola, sendo que apenas 3,9% dos professores teriam a mesma 

conduta. No entanto, medicar requer o estabelecimento da patologia, conhecimento 

das indicações da medicação e histórico médico do paciente, deve-se evitar fazê-lo 

por conta própria e procurar um profissional da área para essa finalidade. No estudo 

de Pinheiro et al. (2005) somente 15% dos professores encaminhariam o aluno para 

o cirurgião-dentista. 
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No estudo em questão, a maioria dos professores (62,3%) não sabe o que fazer 

diante de um acidente que atinja a boca de um aluno, assunto abordado na questão 

24 (você sabe o que fazer diante de um acidente que atinja a boca de um aluno seu?) 

corroborando com os achados de Pinheiro et al. (2015), em que 86% dos professores 

não sabem como proceder diante de um acidente bucal com os alunos. Essa situação 

precisa ser repensada, uma vez que muitos acidentes envolvendo a cavidade oral das 

crianças pode acontecer na escola e a conduta do professor, nesse momento, pode 

ser decisiva para o sucesso do tratamento, como no caso de uma avulsão dentária. 

O uso de questionário com perguntas abertas e fechadas, pela presente 

pesquisa, dificultou a tabulação dos resultados das questões abertas, uma vez que, 

as respostas foram muito diferentes por permitirem um discurso livre. É importante 

considerar que, pesquisas futuras utilizem instrumentos que ofereçam opções de 

múltipla escolha como respostas. 

Evidenciou-se neste estudo, um índice elevado de professores que não 

responderam a algumas questões, notadamente as questões abertas. Esse índice 

chegou, na questão 10 a 57%, ou seja, 44 sujeitos que não deram nenhum tipo de 

resposta, em um universo total de 77 professores. Talvez esse fato se deva pela 

dificuldade de organizar ideias sobre saúde bucal, uma vez que essa temática é pouco 

abordada nas capacitações dos docentes, e seus conhecimentos parecem ser obtidos 

das orientações recebidas pelo cirurgião-dentista ou informações através de iniciativa 

própria, como colocado em algumas respostas fornecidas pelos professores, como 

internet, panfletos entre outros. 

Observou-se, ainda, que quando as perguntas eram dicotômicas ou de múltipla 

escolha, onde os professorem tinham apenas que escolher uma das alternativas, as 

respostas variavam de totalmente respondidas a um percentual pequeno de questões 

não respondidas que chegou ao máximo a 14,2% (11 professores). Já quando o 

discurso foi livre e se perguntou como e quais informações os professores possuíam 

sobre determinado assunto e quais seriam suas condutas frente a uma situação pré-

estabelecida, obteve-se um número significativo de professores que optaram por não 

responder as questões entre 10 e 44 indivíduos. 

Notou-se, também, que quando as perguntas eram referentes as informações 

que tinham, estas eram mais facilmente respondidas. Ao passo que as sobre as 

condutas esperadas apresentaram um índice maior de não respondentes. 
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Sobre esse fato pode-se supor que as perguntas poderiam não estar bem 

formuladas, como no caso da pergunta 15 que procurou saber qual informação o 

professor tinha sobre flúor sem, no entanto, direcionar qual o tipo de informação que 

se pretendia colher, por exemplo, finalidade, forma de aplicação, cuidados que se 

deve após seu uso, de quem é a responsabilidade de aplicação ou como esta deveria 

ser feita, como resultado obteve-se 17 respostas consideradas inadequadas. 

Além disso, como o formulário tinham 30 questões, sendo 10 abertas que 

exigem escrita dos professores e levam mais tempo para serem respondidas, é 

possível que os participantes tenham ficado cansados ou talvez não tenham sentido 

motivação para responder àquela determinada questão específica ou, ainda, que os 

professores tenham tido receio em apresentar o que conheciam sobre os assuntos 

abordados. 

 Poucos foram os estudos correspondentes encontrados na literatura e dos 

encontrados, houve uma variedade conteúdos nos instrumentos para coleta de dados, 

para avaliar os conhecimentos dos professores, tais como: conhecimentos sobre 

cárie, doença periodontal, alimentação, escovação, fio dental, flúor, uso de 

mamadeira, uso de chupeta, entre outros se esses conhecimentos eram aplicados em 

sala de aula e de que maneira. Sugere-se, a partir dessa multiplicidade de 

informações, a padronização de um instrumento para coleta de dados e que este não 

apresente questões abertas, em função da dificuldade encontrada para realizar a 

categorização das respostas e do possível cansaço que essas perguntas, quando 

frequentes, podem causar aos participantes. 

 Pode-se observar, ainda, que apesar da maioria dos professores possuírem 

especialização, o que correspondeu a 74% da amostra, nas questões abertas, cuja 

escrita das respostas foi livre, as colocações feitas por eles, assim como no estudo de 

Unfer, Saliba (2000), apresentaram confusão de conceitos ou interpretação da 

pergunta, assemelhando-se ao conhecimento empírico, apontando para pouco ou 

parcial domínio sobre o assunto. 
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2.7 CONCLUSÕES 

 

Pelos dados analisados, conclui-se que os conhecimentos e as condutas 

apresentados pelos professores foram incompletos e, muitas vezes, superficiais.  Os 

conhecimentos apresentados partiram, predominantemente, da prática diária 

(conhecimento empírico) e não estiveram permeados, na maior parte das vezes, por 

informações técnicas suficientes. Sendo assim, para que os professores possam atuar 

como propagadores de conhecimento para a melhoria da saúde bucal de seus alunos 

no ambiente escolar, necessitam de mais conhecimentos e informações. 

Os professores, apresentaram dificuldade de expressar e organizar as ideias 

e, com frequência, houve confusão dos conceitos ou um desacordo na interpretação 

das perguntas, fator esse que pode dificultar a orientação aos alunos. 

Para que os setores educação e saúde possam partilhar a responsabilidade de 

educar o aluno para saúde bucal, faz-se necessário que os professores tenham 

conhecimento técnico específico de saúde bucal e utilizem metodologias adequadas 

à construção ou modificação do comportamento desejado. Essa lacuna pode ser 

diminuída, incluindo conteúdos específicos de saúde bucal nas capacitações e 

formação dos docentes. 
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SEÇÃO 3 - PRODUTO EDUCACIONAL 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação em Saúde implica no conhecimento e na conscientização das 

pessoas, aliada ao desenvolvimento das habilidades necessárias para alcançar a 

saúde bucal. É, portanto, focada em oportunidades de aprendizagem e pode ser 

desenvolvida em uma enorme diversidade de espaços sociais, grupos populacionais 

e com diferentes atividades. (MALLMANN et al., 2015). 

Em Odontologia, a Educação em Saúde tem também grande importância para 

a promoção da saúde bucal, principalmente para o público infantil. (COTA; COSTA, 

2017). 

A ideia de introduzir a Educação em Saúde em forma de metodologias ativas, 

como no caso das atividades lúdicas, apresenta-se como ferramenta de extrema 

relevância na transmissão de conhecimento sobre temas pertinentes. (MOUTA et al., 

2020). A aplicação de atividades lúdicas, para trabalhar comportamentos em saúde 

para a população infantil, representa a incorporação de um conhecimento simples, 

mas que corresponde a um grande processo profilático contra grande parte das 

doenças que acometem esse público tais como cárie dentária, pediculose e síndromes 

diarreicas em geral. (CASTRO et al., 2018; GOÇALVES et al., 2020). 

Dentre a diversidade de programas e estratégias utilizadas para promover a 

saúde bucal em crianças, a utilização da ludicidade para esta população tem se 

mostrado como uma alternativa promissora, mas, ainda pouco explorada. Observa-se 

também que, mesmo quando elementos lúdicos são utilizados, ocorrem de forma 

pontual. As atividades lúdicas funcionam atraindo a atenção e gerando a motivação 

da criança no processo de aprendizagem e estimula ainda a mudança ou adoção de 

comportamentos que possam melhorar a sua qualidade de vida. (COSTA, 2017). 

As ações de promoção de saúde bucal, particularmente as direcionadas ao 

público infantil, devem ser acionadas por meio de ferramentas que tornem o processo 

de aprendizagem mais dinâmico e de fácil compreensão. A escolha de um recurso ou 

da associação de diferentes estratégias lúdicas deve ser feita de forma racional e 

considerando não apenas as preferências e habilidades dos profissionais, mas 

sobretudo, a adequação dos temas, das regras e ações da atividade à idade a ao nível 

cognitivo e motor de desenvolvimento da criança. (COTA; COSTA, 2017). 
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Para manter a saúde bucal, a prática de escovar os dentes é considerada a 

mais eficaz. A escovação dos dentes, como todos os outros hábitos de higiene, é 

adquirida durante o processo de socialização da criança. Quando esse hábito é 

ensinado no início da infância, naturalmente é incorporado na rotina diária da criança. 

Instruções verbais dadas durante a infância tem se mostrado pouco promissoras para 

mudança de comportamento desses indivíduos, uma vez que sua compreensão 

gramatical é muito pequena e assim permanece por alguns anos. (ADISTIA et al., 

2020). 

Um ponto importante, nesse tipo de abordagem, é que a brincadeira, segundo 

os educadores, é uma ferramenta valiosa para a aprendizagem por produzir uma 

motivação intrínseca. Por isso, ambientes divertidos, que facilitem a promoção de 

atividades com uso de recursos interessantes, são desejáveis. (VENÂNCIO et al., 

2011). 

Dessa forma, jogos, como ferramenta pedagógica, aparecem como uma 

atividade lúdica bastante utilizada, pois têm a finalidade de transmitir conhecimentos 

sobre temas específicos, divertir e motivar os participantes. Seu uso já provou ser 

eficaz em várias áreas do saber, pois proporcionam, junto à interatividade, novas 

formas de aplicação do conhecimento através da proposição de desafios. 

(RODRIGUES, 2014). 

Produtos educacionais são ferramentas potentes para prevenção de agravos 

que acometem a saúde bucal em crianças. Sua eficiência se dá em função da 

possibilidade de reviver a seriedade dos momentos de autocuidado, devendo ser 

estimulado pelos pais. Pode ser uma técnica eficaz para implantação de hábitos 

saudáveis. Ao escolher um produto educacional, para empregar em atividades 

lúducas, precisa-se levar em conta, não apenas os aspectos técnicos do que se 

pretende abordar, mas, também, os aspectos sistêmicos que devem estar incluidos 

na elaboração desse recurso. (SANTOS et al., 2019a). 

Sendo assim, foi elaborado um produto educacional, intitulado “VAMOS 

APRENDER A TER UMA BOCA SAUDÁVEL”, desenvolvido para ser aplicado com 

crianças de 6 a 8 anos, que estão em ambiente escolar, visando proporcionar aos 

participantes não apenas a aprendizagem sobre saúde bucal, mas instigá-los a 

resolver os desafios e, consequentemente, aprender sobre os fatores que a 

influenciam e também despertar e estimular a prática da escovação dentária de forma 

divertida e informativa.  
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3.2 REFERENCIAL TEÓRICO DO PRODUTO 

 

Os métodos de aprendizagem devem se basear em idade. As crianças tendem 

a imitar as coisas que veem (pessoas ou imagens). E o modelo para abordagem de 

fatores de risco na promoção de saúde bucal deve incidir no papel do comportamento 

de riscos modificáveis, como, por exemplo, a prática de higiene oral. (ADISTIA et al., 

2020). 

Uma das ferramentas que podem ser utilizadas são os jogos, que já fazem parte 

da história do ser humano, desde a sua primeira infância, evoluindo no seu simbolismo 

e complexidade. O brincar é essencial ao desenvolvimento cognitivo da criança, bem 

como faz parte do contexto do processo de construção do conhecimento. (PRADO, 

2018). 

Os jogos são considerados recursos didáticos atrativos, motivadores e 

dinâmicos, introduzindo os alunos a participarem com liberdade e prazer em sala de 

aula. Eles têm o poder de instigar e forçar o aluno a elaborar respostas, com questões 

desafiadoras, ocasionando disputas emocionantes que desenvolvem a cognição do 

aluno, estimulam uma aprendizagem significativa, enriquecem a linguagem oral por 

meio das interações e auxiliam na escrita, devido a formação de respostas. (FERRI; 

SOARES, 2015). 

É muito importante ressaltar que para obter êxito com a utilização do jogo em 

ambiente escolar, precisa-se da mediação dos professores. (FERRI; SOARES, 2015). 

O desafio deles é fazer com que o conhecimento que precisa ser adquirido pelo 

aprendiz (aluno), passe da memória de curto prazo para a de longo prazo (ou memória 

permanente) e este processo precisa acontecer rapidamente. (PRADO, 2018). 

Kishimoto (1994) considera o jogo como uma atividade lúdica que possui duas 

funções: a lúdica e a educativa, e estas devem estar balanceadas, não podendo uma 

predominar sobre a outra. Se deixarmos o lúdico predominar, teremos apenas um jogo 

e se a função educativa prevalecer, teremos apenas um material didático. Ao utilizar 

um jogo em sala de aula, devemos analisar se há integração entre o prazer e o 

empenho dos alunos, pois ambos são necessários para um ambiente de diversão, de 

conhecimento e de inovações para o ensino. 

Ainda de acordo com Kishimoto (1996), o jogo não pode ser considerado o fim 

da aplicação de um conteúdo, mas sim um instrumento que favorece a construção 

daquele conteúdo didático, por meio da relação do lúdico com as informações. 
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No jogo, objetivos, metas e resultados são indissociáveis e possibilitam a 

criança aprender consigo mesma, com os objetivos e as pessoas envolvidas, envolta 

em um ambiente motivador e desafiador. Ao jogar, o indivíduo dá muitas informações 

e comunica através da ação, sua forma de pensar, a fim de solucionar problemas e 

formular estratégias para a vitória. Os jogos nos dão a possibilidade ímpar de 

promover uma pedagogia diferenciada, pois permite ao professor criar e gerir 

situações de aprendizagem dinâmicas, atrativas e condizentes com as atuais 

condições educacionais. (PRADO, 2018). 

Kishimoto (2004) traz que todo jogo empregado na escola aparece sempre 

como um recurso para a realização de atividades educativas sendo um elemento 

fundamental ao desenvolvimento do aluno, assim, qualquer jogo empregado pela 

escola, apresenta o caráter educativo e pode também receber a denominação geral 

de jogo educativo. O que torna educativo é a intenção explicita de provocar a 

aprendizagem. 

Ao se tratar sobre jogo e ludicidade em seu sentido mais amplo, os jogos de 

tabuleiro se destacam. Eles promovem a interação direta entre um grupo de 

jogadores, sem exigir meio eletrônicos como mediadores dessa interação, 

favorecendo, assim, a ação do professor como facilitador do processo de criação do 

ambiente lúdico. (KISHIMOTO, 2004). 

 Sobre o jogo de tabuleiro, Casseb et al. (2020) dizem que ele contribui na 

construção do conhecimento através da ludicidade, tornando-se importante 

ferramenta para educação em saúde bucal. O jogo, também, pode explorar outros 

conteúdos, adapta-se a diversas situações, mudando-se as gravuras e não 

esquecendo de relacionar as questões com o contexto dos alunos, sendo esse o 

motivo maior do sucesso do jogo, pois eles se sentem familiarizados com o assunto e 

conseguem responder as questões. Além disso, esses jogos, favorecem o ensino 

mais espontâneo, contextualizado, motivacional e divertido, mostrando que é possível 

aprender brincando. (MOUTA et al., 2020). 

Para Campestrini et al. (2019), aprender a ensinar, elaborar atividades 

condizentes com a fase de desenvolvimento da criança e expandir sua criatividade, 

são desafios presentes na rotina de quem pratica ações educativas em ambiente 

escolar. Outra característica importante é a de que se planejem atividades em que as 

crianças possam se engajar com a mínima probabilidade de serem expostas a 

constantes fracassos. 
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Atividades que as exponham a situações de tentativa e erro, por exemplo, nas 

quais o aprendiz se expõe, sem qualquer guiamento para o seu comportamento, 

fazem com que ele tenha a oportunidade de errar muitas vezes até encontrar a 

resposta correta, favorecendo o aparecimento de respostas emocionais negativas e 

comportamentos de fuga ou esquiva (recusa em responder ou em participar das 

atividades propostas, falta de engajamento ou mesmo desistência durante o ensino). 

Nesse sentido, técnicas de ensino sem erro podem ser úteis quando o ensino envolve 

crianças. (KATO; MARANHÃO, 2012; MELO; CARMO; HANNA, 2014). 

A aprendizagem sem erro refere-se, de maneira ampla, a um conjunto de 

procedimentos de ensino que resultam em desempenhos precisos ou com poucos 

erros. A diminuição na ocorrência de erros é considerada, por alguns autores, como 

condição necessária para a aprendizagem e o reforçamento de uma resposta no início 

de um processo de aprendizagem, aumentando a probabilidade de ocorrência de 

acertos. Esse tipo de aprendizagem é uma contribuição significativa para àquela que 

fracassa com métodos tradicionais e pode apresentar resultados em curto espaço de 

tempo, justificando-se, inclusive, para acelerar o ensino de habilidades mais 

complexas e fornecendo importantes elementos à mudança de práticas. (KATO; 

MARANHÃO, 2012; MELO; CARMO; HANNA, 2014). 
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3.3 OBJETIVOS 

 

Estruturar e validar um jogo didático sobre saúde bucal com o propósito de 

promover o aprendizado sobre saúde bucal em escolares, estimular a prática da 

escovação dentária e fornecer orientações sobre alimentos cariogênicos e não 

cariogênicos. 
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3.4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.4.1 O que é o produto educacional 

 

O jogo “Vamos aprender a ter uma boca saudável” é um produto educacional 

desenvolvido para ser aplicado com crianças de 6 a 8 anos, visando proporcionar aos 

participantes não apenas a aprendizagem sobre saúde bucal (escovação, alimentação 

saudável etc.), mas também visa despertar e estimular a prática da escovação 

dentária de forma divertida e informativa. 

Trata-se de um jogo, tipo tabuleiro, em formato de boca, cujos dentes, em 

número de 32 e numerados de 1 a 30, apresentam possibilidades de conhecimento 

sobre os cuidados com a boca e de demonstração das técnicas de escovação e de 

uso do fio dental, conforme a idade das crianças participantes. (APÊNDICE E). 

O jogo foi desenvolvido por uma designer gráfico, que seguiu o roteiro 

elaborado pela autora usando imagens de domínio público (https://www.freepik.com; 

https://pt.vecteezy.com) e deverá ser impresso, digitalmente, em lona vinílica com 

tamanho aproximado de 9m2. 

Esse produto educacional foi adaptado do jogo Trilhando Saúde, desenvolvido 

por Novaes (2020), validado através de população alvo e juízes ad hoc e disponível 

no Portal eduCAPES. O Trilhando Saúde é um jogo de tabuleiro utilizado para 

educação permanente dos profissionais de saúde e aconselhamento dos usuários 

acerca da atividade física e que busca dar subsídios aos profissionais de saúde para 

realizarem o aconselhamento sobre atividade física, buscando o estímulo à prática de 

forma interativa e lúdica. 

 

3.4.2 Descrição das etapas do produto educacional 

 

O presente produto educacional seguiu as etapas do jogo original, Trilhando 

Saúde, fazendo adaptações para o tema saúde bucal e para a população em que será 

aplicado. Para tanto, o formato de trilha foi substituído por um formato de boca, as 

casas foram trocadas por dentes e os exercícios físicos deram lugar a atividades 

relacionadas à saúde bucal. 

Para que o jogo seja adequadamente apresentado, inicialmente descrevemos 

os elementos que compõem a boca, depois as perguntas elaboradas e 

https://www.freepik.com/
https://pt.vecteezy.com/
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demonstrações orientadoras do jogo e, por fim, as atividades escolhidas para cada 

dente. 

Vale ressaltar que, as avaliações realizadas no início da pesquisa, por meio do 

questionário aplicado aos professores, ajudaram na elaboração de algumas atividades 

do jogo, como, por exemplo, tire uma carta e prenda, personalizando o jogo para a 

população infantil, diferenciando-o do jogo original. Isso permite, também, a 

adequação às necessidades de outras populações, realidades e contextos quando o 

jogo for usado por outras pessoas, então essas cartas, usadas nesse jogo, podem ser 

mudadas para esse fim. 

O jogo contém, ainda, um cartão com a descrição do seu roteiro. 

 

3.4.2.1 Definição dos elementos que compõem a boca 

 

 Na primeira etapa, “Definição dos elementos que compõe a boca”, foram 

definidos os tipos de dentes, que fariam parte da boca. O Trilhando Saúde apresenta 

7 (sete) tipos de casa: início, repouso, perguntas e respostas, exercícios físicos, 

avance, volte e chegada. Cada uma delas representa um elemento a ser informado, 

que geralmente se relaciona com os comandos a serem executados durante a partida. 

Do produto original, foram mantidas as casas: início, perguntas e respostas, 

avance, volte e fim, já as casas exercício físico e repouso, foram substituídas por 

atividades para realizar e uma rodada sem jogar, respectivamente, e acrescidas as 

casas/dentes: a) demonstrações de escovação dos dentes, uso do fio dental e 

higienização da língua; b) textura, dentes em que a criança entra em contato com 

superfícies que simbolizam o dente bem escovado e o dente mal escovado; c) tire 

uma carta, dentes em que tal coisa tiram uma carta, em que o professor irá apresentar 

informações sobre a cárie e o flúor, essas informações basearam-se na avaliação do 

questionários respondido pelos professores e, d) prenda, dente em que o aluno 

escolhe uma prenda para o adversário executar. 

Então, no Vamos aprender a ter uma boca saudável, foram definidos 11 tipos 

de dentes, 4 (quatro) a mais que no jogo original, com as devidas adaptações para a 

temática, são eles: início, demonstrações, perguntas e respostas, atividades para 

realizar, uma rodada sem jogar, tire uma carta, textura, avance, volte, prenda e fim.  

Para que a aprendizagem ocorresse de forma prazerosa, procurou-se fazer 

orientações sobre saúde bucal antes de se solicitar alguma atividade ao aluno, como 
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por exemplo, realizar uma demonstração ou responder uma pergunta, uma vez que o 

objetivo do jogo é ensinar e não avaliar o conhecimento das crianças. Essa orientação 

atende a ideia de que o jogo não pode colocar a criança em situações de tentativa e 

erro, conforme mostra a literatura da área de psicologia. (KATO; MARANHÃO, 2012; 

MELO; CARMO; HANNA, 2014). Nesse sentido, a instrução do que é correto é 

passada antes de se fazer uma pergunta, de se solicitar alguma demonstração ou de 

que qualquer outra atividade seja requisitada de ser executada pelas crianças. 

A tabela 8 apresenta a disposição dos dentes por categoria, quantidade e 

localização desses dentes no jogo. 

 

Tabela 8 – Elementos que compõe o jogo “Vamos aprender a ter uma boca saudável”. 

ELEMENTO QUANTIDADE NÚMERO DOS DENTES 

Início 1 Sem numeração 

Demonstrações 6 2, 8, 12, 14, 22, 23 

Perguntas e respostas 2 3, 11 

Atividades para realizar 5 4, 13, 16, 17, 21 

Uma rodada sem jogar 2 5, 30 

Tire uma carta 5 1, 7, 10, 25, 28 

Textura 2 6, 18 

Avançar 4 8, 15, 22, 23 

Voltar  5 9, 20, 26, 27, 29 

Prenda 2 19, 24 

Fim 1 Sem numeração 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

 O dente “início” marca o ponto de partida do jogo e diz seu objetivo, assim 

como o dente “fim” marca o término do jogo, ambos sem numeração. O dente “uma 

rodada sem jogar” aparece duas vezes após a descrição de atitudes inadequadas a 

manutenção da saúde bucal. 

 Nos dentes “perguntas e respostas” (2 dentes) os participantes devem 

responder as perguntas referentes a hábitos saudáveis e de prevenção para saúde 

da boca, que estão no roteiro do jogo. 

 Nos dentes “atividades para realizar” (5 dentes), são passadas instruções do 

que é correto, já que não se pretende testar o conhecimento prévio da criança e é 

solicitado que realize determinada atividade (sobre hábitos saudáveis e higienização), 
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procurando incorporar essas práticas, previstas no roteiro, aos hábitos diários da 

criança. 

 Em 5 (cinco) dentes apresenta-se uma informação sobre saúde bucal e é 

solicitado ao aluno que “tire uma carta”, que contém uma tarefa, que foi baseada na 

avaliação dos conhecimentos dos professores sobre saúde bucal. Essas cartas têm o 

caráter de individualizar o jogo, tornando-o mais dinâmico, apresentando a 

oportunidade de modificações, de acordo com a realidade identificada na avaliação 

inicial relacionada à população específica. 

 Os dentes “avance” (4 dentes) representam comportamentos considerados 

favoráveis à manutenção de uma boca saudável e, desse modo, recebem a vantagem 

de avançar certo número de dentes. Já os dentes “volte”, representam 

comportamentos desfavoráveis e, por isso, recebem a desvantagem de voltar certo 

número de dentes. Antes de “avançar” ou “voltar”, as crianças são esclarecidas sobre 

qual comportamento a levou a ter essa vantagem ou desvantagem. Todos os 

esclarecimentos constam no roteiro do jogo. 

 Nos dentes “demonstração” são passadas instruções de como realizar 

corretamente a escovação e usar o fio dental e é solicitado a criança que depois da 

instrução faça a demonstração de alguma etapa da higiene oral. São 6 dentes e em 3 

deles se a criança realizar corretamente a demonstração poderá avançar casas. 

Durante a demonstração é cantada a paródia “O Passeio”. 

Nos dentes “textura” (2 dentes), a criança entra em contato com a sensação 

de dente limpo e dente sujo, para que ela possa identificar na sua boca quando os 

dentes estão bem escovados ou quando precisa melhorar ou realizar a escovação.  

Os dentes “prenda”, aparecem duas vezes quando o comportamento for 

adequado a manutenção da saúde bucal, a equipe escolhe uma prenda para uma das 

outras equipes pagar e quando for desfavorável a equipe adversária escolhe a prenda. 

As prendas são relativas aos problemas mais identificados na avaliação inicial. 

 

3.4.2.2 Elaboração das perguntas, demonstrações e atividades para realizar 

  

Baseando-se na literatura da área de psicologia (KATO; MARANHÃO, 2012; 

MELO; CARMO; HANNA, 2014), o jogo aqui descrito foi fundamentado em atividades 

que procuraram não expor as crianças constantemente ao erro. Por isso, as atividades 

dispostas no circuito do jogo contaram, em geral, com duas etapas de informações: 



64 
 

1) uma explicação do que seria o correto a ser feito para a ocorrência da saúde bucal 

e 2) uma atividade avaliativa, que poderia ser responder a perguntas, fazer 

demonstrações, escolher figuras etc. Dessa forma, garantiu-se o ensino com a 

primeira etapa e uma avaliação de aprendizagem com a segunda etapa. 

As perguntas, demonstrações e atividades para realizar são sobre escovação, 

sendo que essa última também relata hábitos alimentares, bons e ruins, para saúde 

bucal, basearam-se nas recomendações do Ministério da Saúde (2006) e da 

Associação Brasileira de Odontopediatria (2020). As demonstrações, após orientação, 

podem ser facilmente reproduzidas. O roteiro do jogo indica o local e a orientação 

referente a cada um dos dentes. (APÊNDICE F). 

 

3.4.3 Em que teoria se baseou a feitura do produto educacional? 

 

O desenvolvimento desse produto educacional foi baseado no método CTM3, 

composto pela concepção do produto (C), referencial teórico (T) e referencial 

metodológico (M3). A concepção do produto é o momento inicial, em que se 

estabelece o tema, o tipo e quais elementos irão compor o produto; o referencial 

teórico é a busca realizada nas bases de dados para subsidiar as informações sobre 

a doença ou agravo que se deseja trabalhar. O referencial metodológico 

compreende as teorias que embasam a proposta para a feitura do produto: Análise 

Transacional, Aplicação Multissensorial e Neurolinguística. (SANTOS; WARREN, 

2020). 

Baseou-se, também, nos procedimentos de ensino sem erros, cujo 

procedimento conta com uma instrução prévia programada, com o objetivo de 

aumentar a probabilidade de acertos. Essa técnica promove a aquisição de uma nova 

habilidade em curto espaço de tempo e com menos erros do que os métodos 

tradicionais, em que o aplicador garante que a resposta do aluno esteja correta 

(KATO; MARANHÃO, 2012; MELO; CARMO; HANNA, 2014).  

Santos et al. (2019b) colocam que cada indivíduo é único, age e reage de uma 

forma peculiar a cada evento e que se deve saber quais canais estão disponíveis, e 

como acessá-los (consciente ou inconscientemente). Destacam, ainda, que se deve 

usar toda “munição” para comunicar com todos os sentidos, garantindo, assim, que a 

comunicação se torne mais efetiva, tanto de forma verbal como não verbal, para que 

o processo de comunicação se transforme em aprendizado. 
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A análise transacional é uma teoria desenvolvida, em 1965, pelo psiquiatra 

americano, Eric Berne. Um dos elementos abordados nessa teoria é a estruturação 

de personalidade composta de três elementos, denominados Estados de Ego, são 

eles: Estado de Ego Pai, Adulto e Criança. (SANTOS; WARREN, 2020). Os estados 

de ego representam a maneira como os indivíduos se comportam, dependendo dos 

pensamentos e emoções do momento, quando os indivíduos se comunicam agem em 

função de uma dessas três estruturas, que é ativa neles, cada um com características 

diferentes e distintos em cada pessoa. Seria ideal que as pessoas tivessem 

disponibilidade dos três elementos sempre que fossem solicitadas nos momentos de 

interação. (SANTOS et al., 2019a). 

O Estado de Ego Pai representa regras, normas, limites, cuidados, atenção e 

aprendizado adquiridos a partir de figuras parentais (pai, mãe, professores, tios, avós) 

e ensina ao indivíduo o certo, o errado e como deve agir e em quem acreditar. 

(SANTOS et al., 2019a; SANTOS; WARREN, 2020). 

O Estado de Ego Adulto representa o pensamento lógico e abstrato, recebe 

informações externas e as avalia, analisa e toma decisões em virtude da 

racionalidade. Não há espaço para emoções, é pura racionalidade, em que a 

informação é analisada e processada de forma limpa e pensamento racional. É como 

se um computador tivesse implantado em cada indivíduo. (SANTOS et al., 2019a; 

SANTOS; WARREN, 2020). 

O Estado de Ego Criança é responsável pelas emoções, alegria, prazer, amor, 

tristeza, medo e é também responsável pela fantasia, naturalidade, criatividade e 

espontaneidade. É o primeiro Estado de Ego a ser formado, sendo nato do recém-

nascido. É o espaço em que se concentram a criatividade e a arte. (SANTOS et al., 

2019a; SANTOS; WARREN, 2020).  

Essa estruturação de personalidade é requerida no jogo em alguns momentos, 

por exemplo, o Estado de Ego Adulto através de informações sobre como realizar a 

escovação de maneira correta (nos dentes de demonstração), o Estado de Ego Pai 

através do cuidado em mostrar a criança quais comportamentos são adequados e 

quais são inadequados a manutenção da saúde bucal, as informações estão em 

alguns dentes, onde se avança diante de comportamentos adequados e volta, caso 

sejam inadequados e também através de informações passadas pelos professores, 

conforme o roteiro do jogo e o Estado de Ego Criança, apresentado durante toda a 

execução do jogo, através da diversão. 
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Uma das formas de comunicação do ser humano é a multissensorialidade, por 

meio dos canais que ele tem disponível, que são os cinco sentidos: visão, audição, 

olfato, paladar e tato (sensorial). É por intermédio dos sentidos que apreendemos as 

informações e sensações do mundo externo. Portanto, os cinco sentidos compõem 

uma importante ferramenta no processo de comunicação. (SANTOS; WARREN, 

2020). Para que se possa atingir o estado ou comportamento desejado para efetuar a 

mudança, é importante saber qual o acesso mais disponível no momento da atividade 

educativa, para tanto, deve-se conhecer dentre os sentidos (visão, paladar, olfato, 

gustação, tato), qual o mais disponível para cada pessoa ou comunidade. (SANTOS; 

WARREN, 2020).  

Procurou-se estimular o sentido da visão através do formato do tabuleiro e 

colorido das imagens. A audição é despertada através da paródia “O Passeio” 

cantada cada vez que a criança chegar a um dente onde se deve realizar a 

demonstração de escovação. Já o cinestésico (tato) foi requerido nos dentes 6 e 18 

quando a criança entra em contato com texturas que simulam a sensação de dente 

bem e mal escovado e, também, nos movimentos executados na escovação e uso do 

fio dental (dentes 2, 8 12, 14, 22 e 23). Por fim, o paladar foi estimulado pelas imagens 

de alimentos “bons e ruins para os dentes” (dentes 4 e 13) e olfato é evocado pela 

sensação de hálito fresco ou mau hálito (dentes 26 e 28). 

Uma das ferramentas da Programação Neurolinguística mais utilizadas no 

processo de elaboração de produtos educacionais corresponde às âncoras que, 

segundo O’Connor e Seymour (1995), são estímulos atuais que evocam uma 

experiência original, quando bem inseridas reforçam a todo momento o 

comportamento adequado (SANTOS et al., 2019a; SANTOS; WARREN, 2020). Essa 

é estabelecida quando após a atividade educativa é entregue a criança um adesivo 

perfumado (também evoca o sentido visual e olfativo) para que ela o cole em um local 

de fácil visualização por ele. (APÊNDICE G). Este contém as frases CUIDE-SE e 

LEMBRE-SE DE ESCOVAR OS DENTES que podem funcionar como mensagem 

subliminar, descrita por Santos e Warren (2020), como o elemento que não comunica 

diretamente, tendo a capacidade de vencer a resistência em captar a informação, 

agindo de forma inconsciente. 

A aprendizagem sem erro é apresentada no jogo quando se obtém instruções 

pela explicação do professor, dando condições ao aluno de solucionar o problema ou 

executar a atividade proposta. Por exemplo, no dente 12, primeiro explica-se como 
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deve ser realizada a escovação e depois solicita-se que ela seja feita, “Nos dentes de 

trás (na parte onde nós trituramos os alimentos) devemos passar a escova para frente 

e para trás, como se fosse um trenzinho. Mostre como você escova a parte do dente 

onde mastigamos os alimentos”. Outro exemplo está no dente 4, em que a instrução 

é “Os alimentos bons para os dentes são frutas, verduras, leite e queijo. Encontre os 

alimentos saudáveis nas fotos nos dentes”. Então, sempre que for requerida alguma 

atividade, demonstração, pergunta, a informação do que é correto será passada 

antes. 

 

3.4.4 Validação do produto educacional 

 

A validação técnica é importante e se baseia na avaliação do produto 

educacional quanto à relação entre conteúdo e forma, para o alcance dos objetivos, 

considerando o público-alvo. (RUIZ et al., 2014). A validação desse produto 

educacional seguiu as seguintes etapas: seleção dos avaliadores, envio do material 

sobre a elaboração do produto, preenchimento dos instrumentos de avaliação e 

emissão de parecer de validação. 

Nela, houve a etapa de validação de conteúdo, que pode ser definida como a 

determinação da representatividade de itens que expressam um conteúdo, que pode 

ser baseada no julgamento de especialistas de uma área específica. (D’AVILA; 

PUGGINA; FERNANDES, 2018). 

Sobre a linguagem, foram avaliadas a conveniência e a facilidade de 

compreensão e se os conceitos mais importantes foram abordados com vocabulário 

claro e objetivo. Os pareceristas também indicaram possíveis erros conceituais. Em 

relação as ilustrações, avaliaram a adequação da composição visual, sua atividade e 

organização, bem como a quantidade e a adequação das ilustrações. (JESUS et al., 

2020).  

 

3.4.4.1 Seleção dos pareceristas 

 

O Produto Educacional “Vamos aprender a ter uma boca saudável” foi 

avaliado com a colaboração de 3 (três) juízes especialistas ad hoc. Os especialistas 

foram selecionados seguindo os critérios elencados por Leite et al. (2018); Medeiros 

et al. (2020) e Jesus et al. (2020): a) possuir o título de doutor e/ou mestre nas áreas 
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de educação, saúde ou comunicação, b) ter experiência profissional em atividades de 

promoção de saúde (clínica, ensino ou pesquisa) e/ou ter experiência relacionada a 

produção de materiais educativos e didáticos. 

 

3.4.4.2 Procedimentos com os pareceristas 

 

O convite aos especialistas foi viabilizado por meio de carta convite enviada por 

e-mail. Os três avaliadores convidados aceitaram participar da validação do produto 

educacional e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

especialmente elaborado para essa finalidade, e receberam, por meio eletrônico, e-

mail, as informações sobre a elaboração do Produto Educacional, assim como os 

formulários para a sua avaliação. Tiveram um prazo de 15 dias para devolutiva dos 

formulários e emissão do parecer. 

 

3.4.4.3 Instrumentos da validação 

 

Como instrumentos de validação foram utilizados dois formulários para 

avaliação do produto educacional. 

No primeiro formulário, os especialistas avaliaram as informações e instruções 

dos dentes. Verificaram se as informações estavam de acordo com o objetivo proposto 

em cada dente e as que julgaram incompletas ou inadequadas, fizeram sugestões de 

adequações na maneira de apresentação das informações para atender a perspectiva 

dos jogadores. (APÊNDICE H). 

O segundo formulário foi adaptado do instrumento de validação de conteúdo 

educativo em saúde elaborado e validado por Leite et al. (2017), que teve o objetivo 

específico de avaliar conteúdos escritos de materiais educativos, excluindo-se figuras, 

imagens e desenhos. Esse instrumento apresenta três domínios: objetivos, estrutura 

e apresentação, e relevância. O objetivo deve englobar propósitos, metas ou 

finalidade da utilização do material educativo; a estrutura e a apresentação devem ter 

informações referentes a organização geral, estrutura, estratégia, coerência e 

suficiência das apresentações e, por fim, na relevância, deve-se avaliar a significação 

do conteúdo educativo apresentado e sua capacidade de causar impacto, motivação 

e/ou interesse.  
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O processo avaliativo considerou, ainda, clareza, pertinência prática, relevância 

teórica e dimensão na redação de cada item, observando os seguintes critérios: a) 

relevância social do tema, b) criatividade, c) qualidade visual, d) linguagem fácil e 

acessível, e) aplicabilidade, f) objetivos educacionais claros, g) adequação ao público-

alvo, h) potencial de aprendizagem, e i) se o conteúdo e forma despertam interesse. 

(MEDEIROS et al., 2020). 

As respostas foram dadas em uma escala tipo Likert (0 – discordo, 1 – concordo 

parcialmente, 2 – concordo totalmente). (LEITE et al., 2020). 

Ao final os especialistas emitiram um parecer quanto a validação do produto, 

que poderia ser: validado, validado após correções ou não validado. (APÊNDICE I). 

 

3.4.4.4 Resultados da validação 

 

 Após a avaliação do material enviado, o avaliador 1 emitiu o parecer validado 

e os avaliadores 2 e 3 emitiram o parecer validado após correções. Então, o jogo 

passou pelos ajustes sugeridos pelos avaliadores em alguns textos do roteiro e 

imagens. 

 Os dentes marcados com recomendações pelos pareceristas foram os dentes 

2, 3, 6, 8, 9, 12, 16,18, 19, 22 e fim. As mudanças sugeridas, para melhoria do jogo, 

indicavam modificações na instrução de deveria ser passada pelo facilitador ao aluno 

para atingir os objetivos propostos, especificar melhor os comportamentos que as 

crianças devem emitir e tornar mais evidentes os objetivos de cada dente no jogo por 

meio da representação visual, para isso foram sugeridas alterações nas imagens dos 

dentes 2, 3, 16, 22 e fim. 

 As adequações sugeridas pelos avaliadores 2 e 3 sobre as informações 

contidas nos dentes podem ser encontradas nos apêndices J e K. 

As alterações realizadas para atender as recomendações dos avaliadores 

estão na tabela 9. 
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Tabela 9 - Ajustes sugeridos pelos avaliadores no roteiro do jogo. 

DENTE VERSÃO INICIAL VERSÃO APÓS RECOMENDAÇOES 
DOS AVALIADORES 

2 O professor solicita ao participante que faça o 
movimento de varrer ou de bolinha com a 
escova nos dentes superiores. CANTAR A 
PARÓDIA “O PASSEIO”. 

O TEXTO DE INSTRUÇÃO FOI 
MODIFICADO PARA: o professor diz ao 
participante: para escovar os dentes de 
cima devemos fazer movimentos de 
bolinha ou de varrer, com a escova, da 
gengiva para o dente e limpar as partes de 
fora e de dentro dos dentes e, também, 
onde mastigamos os alimentos e solicita 
que o participante faça os movimentos de 
varrer ou de bolinha com a escova nos 
dentes superiores, contidos na instrução. 
IMAGEM FOI TROCADA POR: imagem 
de uma de escovação dos dentes 
superiores, com a escova tocando esses 
dentes e sinalização dos movimentos com 
setas. 

3 Para você ter uma boca saudável deve 
escovar os dentes ao acordar, após as 
refeições e antes de dormir. Quantas vezes 
você precisa escovar os dentes para ter uma 
boca saudável? 

INCLUIDA a imagem de um prato com 
comida, na imagem já existente. 

6 Para saber se o dente está bem escovado ele 
deve ficar assim: lisinho, lisinho (textura da 
lona). CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 

INSTRUÇÃO MODIFICADA PARA: passe 
a mão sobre o dente desenhado na lona e 
sinta como o dente deve ficar quando ele 
é bem escovado. Lisinho, lisinho. 

8 Ao escovar os dentes você varre os restos de 
comida e as bactérias para fora da boca. 
Devemos limpar os dentes na frente, atrás, 
em cima, embaixo, a gengiva e a língua. 
Mostre como você escova seus dentes. O 
facilitador vai fazendo as correções e 
adequações necessárias. Se fizer tudo certo 
AVANÇA 2 CASAS. CANTAR A PARÓDIA 
“O PASSEIO”. 

A mesma paródia é usada para que se 
possa estabelecer o elemento âncora e a 
criança poder associar a música a 
escovação, aparece em 6 dentes, que 
falam da escovação e nem em toda 
rodada ela vai ser cantada as 6 vezes, 
isso vai depender dos números tirados no 
dado pelas crianças. Acrescentar outra 
música dificultará o estabelecimento da 
âncora. 

9 Você comeu doces e se esqueceu de escovar 
os dentes. VOLTE AO INÍCIO. 

 
 
 
 
 
  

TEXTO DE INSTRUÇÃO ALTERADO 
PARA: os doces não fazem bem para os 
dentes, porque provocam cáries. Veja 
como o dente pode ficar se esquecermos 
de escová-lo. O professor mostra a 
imagem do tapete para o participante. 

12 Nos dentes de trás (na parte onde nós 
mordemos os alimentos) devemos passar a 
escova para frente e para trás, como se fosse 
um trenzinho. Mostre como você escova a 
parte do dente onde mastigamos os alimentos 
– imagem da escovação dessa face do dente. 
CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”.  

TROCADO o termo mordemos por 
trituramos no texto de instrução. 

16 Retire o monstro da placa bacteriana, usando 
a macroescova. 

TROCA DE IMAGEM: para uma imagem 
da boca, de modo que seja possível 
observar os dentes e os “monstrinhos” em 
alguns dentes, exibindo a escova logo 
acima dos dentes e tocando um dos 
“monstrinhos” de forma que represente 
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que eles estão sendo removidos pela 
escova. 

18 Sinta como seu dente fica quando não 
escovamos ou quando a escovação não é 
bem-feita. 

EXPLICAR MELHOR O OBJETIVO: fazer 
com que a criança entre em contato com 
a sensação de dente sujo pedindo para 
que ela passe a mão no tapete, que nesse 
dente, terá uma textura rugosa para que o 
aluno faça a assimilação com o dente sujo 
por meio do sentido sinestésico. 

19 “Veja o que acontece se você não escovar os 
dentes direito todos os dias ou dormir sem 
escovar os dentes”. A equipe adversária 
escolhe uma prenda para o jogador pagar. 

O objetivo desse dente é fazer com que a 
criança visualize por meio da imagem que 
está no tapete o que pode acontecer caso 
não realize a escovação dos dentes, por 
exemplo, pode sentir dor de dente. 

22 Para escovar bem os dentes devemos 
escovar a parte da frente e de trás do dente, 
com movimento de varrer ou de bolinha para 
jogar a sujeira para fora do dente, passando 
a escova da gengiva para o dente – imagem 
da escovação dos dentes inferiores. Mostre 
como você escova os dentes inferiores – se a 
escovação for realizada corretamente – 
AVANÇA 2 CASAS. CANTAR A PARÓDIA 
“O PASSEIO”. 

MODIFICAÇÃO NA IMAGEM: colocando 
setas nos dentes inferiores sinalizando os 
movimentos que devem ser executados 
durante a escovação. 

FIM Imagem de um dente feliz com a escova, 
creme dental e flúor. 

EXCLUIR O FLÚOR DA IMAGEM: colocar 
a imagem de um dente com escova e 
creme dental, sem o flúor. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

 O do roteiro do jogo após as alterações sugeridas pelos avaliadores pode ser 

encontrado no apêndice L. 
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3.5 CONCLUSÃO 

 

 O produto educacional foi estruturado para ajudar os professores a trabalhar a 

temática saúde bucal no ambiente escolar. Por se tratar de um processo divertido e 

atrativo espera-se despertar nas crianças que farão uso do jogo a vontade de realizar 

sua higiene oral e, nos professores o interesse em introduzir a temática saúde bucal 

em suas atividades didáticas. 
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SEÇÃO 4 PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

PRODUTOS VALIDADOS 

 

1. MENESES, P. V. S.; BARBOSA, E. P.; BANDINI, C. S. M.; WANDERLEY, F.A.C.; 

SANTOS, A. A. 

ANIMAÇÃO: Falando sobre saúde bucal. 

Resumo: Falando sobre saúde bucal é um produto educacional digital sobre os 

cuidados com a saúde bucal, que tem como objetivo estimular a escovação dental, 

promovendo o aprendizado sobre higiene oral, contribuindo, assim, para melhoria das 

condições de saúde bucal em crianças. Ela foi pensada para crianças de 7 a 9 anos, 

que estão em ambiente escolar, porém seu uso não precisa ficar restrito a esse público 

e ambiente, podendo ser usado por todos que estão envolvidos nos cuidados e 

formação de crianças, como profissionais de saúde, professores, pais e aplicado nos 

mais diversos espaços de convívio das crianças, casa, escola, unidade de saúde, 

comunidade, tanto em atividades formais, como não formais. Validado por comitê ad 

hoc durante a I SESSÃO DE PRODUÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL DO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE E TECNOLOGIA - UNCISAL, 

ocorrida em 12 de novembro de 2019. 

Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/568203 

 

2. MENESES, P. V. S.; BARBOSA, E. P.; BANDINI, C. S. M.; WANDERLEY, F.A.C.; 

REIS, M.C.S . 

VÍDEO: Cuidados para um atendimento odontológico domiciliar seguro em tempos de 

pandemia. 

Resumo: Cuidados para um atendimento odontológico domiciliar seguro em tempos 

de pandemia é um produto educacional digital que versa sobre como preparar a 

residência, antes da visita ou atendimento domiciliar, para que o atendimento 

odontológico possa ser realizado de maneira segura, através de algumas medidas 

que precisam ser adotadas para reduzir o risco de contaminação ou disseminação do 

vírus da COVID-19 e que tem como objetivo orientar pacientes, familiares e 

cuidadores sobre as recomendações para preparação do ambiente domiciliar para um 

atendimento odontológico seguro diante da pandemia de COVID-19. Ele foi pensado 

para o atendimento odontológico domiciliar, porém seu uso não precisa ficar restrito a 

http://lattes.cnpq.br/5251898318361947
https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/568203
http://lattes.cnpq.br/5251898318361947
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esse público e ambiente, podendo ser usado por todos os profissionais de saúde que 

estão envolvidos nos cuidados domiciliares e as recomendações podem ser adotadas 

em diversos espaços de atendimento, como casa, escola, unidade de saúde, 

comunidade, tanto em atividade formais, como não formais. Validado por comitê ad 

hoc durante a II SESSÃO DE PRODUÇÃO TÉCNICA EDUCACIONAL DO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE E TECNOLOGIA - UNCISAL, 

ocorrida em 03 de dezembro de 2020. 

Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/584876 
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A. A.; PIMENTA, G. TIBÉRIO, D. 

GUIA TUTORIAL INTERATIVO: Guia Tutorial Interativo sobre Práticas de Saúde 

Bucal em Idosos com Demência. 

Resumo: O guia tutorial interativo sobre práticas de saúde bucal em idosos com 

demência, procurou incorporar a tecnologia às informações para facilitar o processo 

de ensino aprendizagem de familiares, cuidadores e profissionais de saúde, sobre as 

recomendações para um atendimento odontológico seguro e oportuno a esse público. 

O conteúdo explorado foi baseado na literatura científica relacionada aos cuidados e 

práticas de saúde aplicados em idosos demenciados. Validado por banca de defesa 

em 27 de agosto de 2021. 

Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/602716 

 

4. MENESES, P. V. S.; BANDINI, C. S. M.; WANDERLEY, F.A.C. 

JOGO DE TABULEIRO: Vamos aprender a ter uma boca saudável. 

Resumo: Trata-se de um jogo de tabuleiro em formato de boca, cujos dentes, em 

número de 32 e numerados de 1 a 30, apresentam possibilidades de conhecimento 

sobre os cuidados com a boca e de demonstração das técnicas de escovação e de 

uso do fio dental, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (2006) e 

da Associação Brasileira de Odontopediatria (2020), conforme a idade das crianças 

participantes. Foi desenvolvido para ser aplicado com crianças de 6 a 8 anos, visando 

proporcionar aos participantes não apenas a aprendizagem sobre saúde bucal 
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3 de juízes ad hoc, em agosto de 2021 e por banca de defesa, em 27 de setembro de 

2021. 

Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/642484 
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APÊNDICE A – TERMO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

TERMO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Eu, MÁRCIA LÚCIO DE MELO SILVA, RG 1.558.059, CPF 028.221.124-10, 

Secretária Municipal de Educação do município de Arapiraca, autorizo a realização da 

Pesquisa intitulada NÍVEL DE CONHECIMENTOS SOBRE SAÚDE BUCAL DOS 

DOCENTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE UM MINICÍPIO DE ALAGOAS, nas 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ARAPIRACA, que tem por 

objetivo avaliar o nível de conhecimento sobre saúde bucal dos docentes do ensino 

fundamental de escolas públicas no interior de Alagoas. 

Estou ciente de que a pesquisa será realizada sob a responsabilidade de Carmen 

Silvia Motta Bandini, Flávia Accioly Canuto Wanderley e Paulla Valéria de Souza 

Meneses, e concordo que ela seja realizada no período de novembro de 2020 a abril 

de 2021. 

‘’Declaro ter conhecimento que o projeto de pesquisa, conhece e cumpri as 

Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/12 e 510/16. Esta 

instituição está ciente de suas responsabilidades como Instituição envolvida no 

presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e 

bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.    

Esta autorização condiciona o início da pesquisa e coleta de dados à apresentação 

do Parecer Favorável a execução da pesquisa emitida pelo sistema CEP/CONEP e a 

entrega de uma cópia do parecer.  

Arapiraca, _____ de_______________ de _________. 

 

Atenciosamente, 

 

Márcia Lúcio de Melo Silva 

Secretária Municipal de Educação de 

Arapiraca 

  



83 
 

APÊNDICE B – TCLE DOS PROFESSORES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.) 

(Em 2 vias, firmado por cada participante voluntário(a) da pesquisa e pelo 

responsável) 

 

 “O respeito devido à dignidade humana exige que toda 

pesquisa se processe após o consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si 

e/ou por seus representantes legais manifestem a sua 

anuência à participação na pesquisa”.  

 

 

O (A) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) do estudo “Nível 

de conhecimento sobre saúde bucal dos docentes de ensino fundamental de um 

município de Alagoas” que será realizada nas Escolas de Ensino Fundamental do 

Município de Arapiraca. Tendo como responsável a Sr (a) Paulla Valéria de Souza 

Meneses, cirurgiã dentista, aluna do Mestrado Ensino em Saúde e Tecnologia da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL).  

1. Este estudo se destina a avaliar o nível de conhecimento sobre saúde bucal dos 

docentes do Ensino Fundamental da Escolas Municipais de Arapiraca; considerando 

que a importância deste estudo é verificar o conhecimento dos professores a respeito 

de saúde bucal para o planejamento das ações em saúde bucal, dado que a figura do 

professor exerce grande influência sobre o comportamento dos alunos e quando bem 

orientados e preparados podem atuar como agente promotor de saúde no ensino e 

contextualizar o auto cuidado em saúde bucal através de ações preventivas e 

educativas com maior segurança. 

2. O resultado que se deseja alcançar é conhecer o que os professores sabem acerca 

de saúde bucal. 

3. Que esse estudo começará em novembro de 2020 e terminará em abril de 2021. 

4. A sua participação neste estudo consistirá apenas em responder um questionário 

eletrônico através da ferramenta Google Formulários, com link direto, que poderá ser 

preenchido em qualquer lugar com acesso à internet, por meio de um dispositivo 

eletrônico, com tempo de respostas estimado em 10 minutos. 



84 
 

5. A sua participação não trará nenhum risco a sua saúde física e mental, no entanto, 

você pode sentir-se exposto, ansioso, constrangido ou inseguro, então, 

esclarecimentos prévios de todas as etapas do estudo será dado na tentativa de 

minimizar esses riscos. 

6. Seu conhecimento e experiência são importantes para o alcance dos objetivos 

desse estudo e a sua participação contribuirá no sentido de identificar o que os 

professores sabem acerca de saúde bucal e quais condutas tomariam frente aos 

problemas odontológicos mais frequentes. 

7. Você será beneficiado, ao final do estudo, com uma capacitação sobre saúde bucal, 

cujo objetivo é a ampliação de seus conhecimentos acerca do assunto, para que essa 

temática possa ser trabalhada em sala de aula com mais segurança, uma vez que a 

escola também deve educar para promover a saúde.  

8. Sempre que desejar, serão dados esclarecimentos sobre cada etapa do estudo. 

9. A qualquer momento, você poderá recusar a continuar participando do estudo, sem 

que isso acarrete qualquer penalidade ou prejuízo, basta sair da página da internet. 

10. As informações conseguidas com sua participação não permitirão sua 

identificação, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das 

mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

11. Você deverá ser ressarcido por qualquer despesa que venha a ter com a sua 

participação nesse estudo e, também, indenizado por todos os danos que venha a 

sofrer pela mesma razão, sendo que, para estas despesas foi-me garantida a 

existência de recursos. 

 

Finalmente, compreendido tudo o que me foi informado sobre a minha participação no 

mencionado estudo e, estando consciente dos meus direitos, das minhas 

responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implica, 

concordo em dele participar e DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA 

ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

Caso haja necessidade de esclarecimento de dúvidas o (a) Sr (a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável Paulla Valéria de Souza Meneses, pelo 

telefone (82) 99974-6001, por e-mail paullavaleria@hotmail.com ou pessoalmente no 

endereço Avenida Pão de Açúcar, 90 – Planalto – Arapiraca/AL. CEP 57.308-370 

 

mailto:paullavaleria@hotmail.com
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Instituição:  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL 
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - 
Maceió/AL. CEP 57.010-300 Fone: (82) 3315-6787 - CNPJ 12.517.793/0001-08. 
 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas, dirija-se ao Comitê 

de Ética em Pesquisa, pertencente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE - UNCISAL: Rua Dr. Jorge de Lima, 113. Trapiche da Barra, CEP.: 57010-

382. Sala 203, segundo andar, Prédio Sede. Telefone: 3315 6787. Correio 

eletrônico: comitedeeticaucisal@gmail.com Website: https://cep.uncisal.edu.br/ 

Horário de funcionamento: diariamente no horário das 13:00 às 19:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:comitedeeticaucisal@gmail.com
https://cep.uncisal.edu.br/
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 

 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE SAÚDE BUCAL 

(PINHEIRO et al., 2005; CAMPOS et al., 2008) 

 

 

1. Gênero 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
(   ) Não desejo responder 
(   ) Outro: _____________ 
(   ) Não desejo responder 
 
2. Tempo de atuação como professor________________ (   ) Não desejo responder 
 
3. Faixa etária 
(   ) 20 a 29 anos  
(   ) 30 a 39 anos  
(   ) 40 a 49 anos 
(   ) 50 a 59 anos  
(   ) 60 anos ou mais  
(   ) Não desejo informar 
(   ) Não desejo responder 
 
4. Grau de escolaridade  
(   ) Ensino médio incompleto  
(   ) Ensino médio completo  
(   ) Ensino superior incompleto  
(   ) Ensino superior completo  
(   ) Especialização 
(   ) Não desejo responder 
 
5. Participou de alguma aperfeiçoamento nos últimos 2 anos? 
(   ) Sim, mas não recebi nenhuma informação sobre saúde bucal 
(   ) Sim e recebi informações sobre saúde bucal  
(   ) Não participei 
(   ) Não desejo responder 
 
6. Realiza alguma atividade em sala de aula em relação a saúde bucal? 
(   ) Escovação supervisionada 
(   ) Roda de conversa 
(   ) Escovação supervisionada + roda de conversa 
(   ) Vídeos e atividades de desenho e pintura 
(   ) Brincadeiras sobre saúde bucal 
(   ) Não realiza 
(   ) Não desejo responder 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE BUCAL E CONDUTAS ADOTADAS 
FRENTE AOS PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS MAIS FREQUENTES 

 
 

 
7. Possui informações como a cárie ocorre?  
(   ) Não (   ) Sim Quais? ____________________________ (   ) Não desejo responder 
 
8. Possui informações sobre como evitar a cárie?  
(   ) Não (   ) Sim Quais? ____________________________ (   ) Não desejo responder 
 
9. Você já realizou alguma atividade relacionada ao conhecimento da saúde bucal 
com seus alunos? 
(   ) Não (   ) Sim Quais? ____________________________ (   ) Não desejo responder 
 
10. Você conhece alguma informação sobre como escovar os dentes de seus alunos? 
(   ) Não (   ) Sim Quais? ____________________________ (   ) Não desejo responder 
 
11. Em que horário leva seus alunos para escovar os dentes? 
(   ) Após as refeições                         (   ) Não possui horário fixo 
(   ) Não leva para escovar                  (   ) Não desejo responder 
 
12. Algum aluno seu já reclamou a você que seu dente estava doendo ou então pediu 
alguma orientação sobre a troca de dentes, o porquê seu dente está ficando pretinho, 
sobre dente quebrado, mau hálito, dentre outras? 
(   ) Não (   ) Sim Quais? ____________________________ (   ) Não desejo responder 
 
13. Diante da situação acima qual foi ou qual seria a sua conduta? 
(   ) Orientaria de acordo com o conhecimento que possui sobre o assunto. 
(   ) Não orientaria, pois não possui informações necessárias para esclarecê-lo. 
(   ) Orientaria a seu modo, mesmo não tendo conhecimentos precisos sobre o 
assunto. 
(   ) Procuraria alguém que possa esclarecer, para depois repassar ao seu aluno a 
informação correta. 
(   ) Não daria importância sobre a dúvida de um aluno, já que acha que não compete 
a você tal questionamento. 
(   ) Não desejo responder 
 
14. Diante da situação de seu aluno estar com dor de dente, qual foi ou qual seria a 
sua conduta? 
(   ) Procuraria um remédio na escola par aliviar a sua dor. 
(   ) Procuraria encaminhá-lo a um posto de saúde ou a um outro local que tivesse um 
dentista para atendê-lo. 
(   ) Mandaria ele para casa, sem orientar aos pais a procurar um tratamento para o 
seu filho. 
(   ) Mandaria ele para casa, mas orientando os pais a procurar um tratamento para o 
seu filho. 
(  ) Não faria nada e continuaria com as suas atividades normais, só comunicando aos 
pais da situação quando estes fossem buscá-lo na escola. 
(   ) Não desejo responder 
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15. Você já recebeu alguma informação sobre o uso do flúor? 
(   ) Não (   ) Sim Qual? _____________________________ (   ) Não desejo responder 
 
16. Você orienta a criança sobre sua escovação? 
(   ) Não (   ) Sim Como? ____________________________ (   ) Não desejo responder 
 
17. Na sua opinião, a orientação sobre a prevenção da cárie na fase escolar é tarefa: 
(   ) Do cirurgião dentista. 
(   ) Do médico pediatra. 
(   ) Dos professores com ajuda do cirurgião dentista. 
(   ) Outros. Quem? __________________________ 
(   ) De todos citados acima. 
(   ) Não desejo responder 
 
18. Alguma vez você já orientou os pais de seus alunos a procurar tratamento 
odontológico para seus filhos? 
(   ) Não (   ) Sim Em qual situação? ___________________ (   ) Não desejo responder 
 
19. Alguma vez você já orientou seus alunos quanto a saúde bucal? 
(   ) Não (   ) Sim Como? ____________________________ (   ) Não desejo responder 
 
20. Como classificaria sua saúde bucal? 
(   ) Péssima 
(   ) Ruim 
(   ) Regular 
(   ) Boa 
(   ) Ótima 
(   ) Não sabe 
(   ) Não desejo responder 
 
21. Você acha que seu atual estado de saúde bucal pode afetar a saúde de seus 
alunos? (   ) Sim (   ) Não (   ) Não desejo responder 
 
22. Você costuma tratar suas necessidades bucais com o dentista? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não desejo responder 
 
23. Você alguma vez recebeu orientação do seu dentista quanto a higiene bucal? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não desejo responder 
 
24. Você sabe o que fazer diante de um acidente que atinja a boca de um aluno seu? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não desejo responder 
 
25. Você acha importante ter alguma orientação sobre medidas educativas e 
preventivas para a promoção de saúde bucal de seus alunos? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não desejo responder 
 
26. Você acha importante que seus alunos sejam educados na escola sobre a sua 
saúde bucal? 
(   ) Não, a escola não é o lugar adequado. 
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(   ) Sim, desde que seja feita pelo cirurgião dentista. 
(   ) Sim, desde que seja feita por professores devidamente capacitados. 
(  ) Sim, desde que seja feita pela parceria entre professores, funcionários, cirurgião 
dentista e familiares. 
(   ) Não desejo responder 
 
27. Você gostaria de se propor a ajudar o cirurgião dentista nas suas atividades intra 
e extra classe na prevenção da cárie? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não desejo responder 
 
28. Quanto tempo você acha que dura uma escova dental? 
(   ) Semanas 
(   ) 1 mês 
(   ) 2 meses 
(   ) + de 2 meses 
(   ) 1 ano 
(   ) + de 1 ano 
(   ) Quando suas cerdas começam a abrir 
(   ) Não desejo responder 
 
29. Você costuma verificar o estado em que se encontra a escova dental de seus 
alunos? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não desejo responder 
 
30. Você costuma trocar a escova dental de seus alunos? 
(   ) Sim (   ) Não (   ) Não desejo responder 
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APÊNDICE D – TCLE DOS ESPECIALISTAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (T.C.L.E.) 

(Em 2 vias, firmado por cada participante voluntário(a) da pesquisa e pelo 

responsável) 

 

 “O respeito devido à dignidade humana exige que toda 

pesquisa se processe após o consentimento livre e 

esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si 

e/ou por seus representantes legais manifestem a sua 

anuência à participação na pesquisa”.   

 

 

1. O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) do estudo 

“Nível de conhecimento sobre saúde bucal dos docentes de ensino fundamental 

de um município de Alagoas”, que será realizada as Escolas de Ensino Fundamental 

do Município de Arapiraca. Recebi da Sra. Paulla Valéria de Souza Meneses, Cirurgiã 

dentista, aluna do Mestrado Ensino em Saúde e Tecnologia da Universidade Estadual 

de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), responsável por sua execução, as 

seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os 

seguintes aspectos:  

2. Este estudo será realizado nas Escolas de Ensino Fundamental do Município de 

Arapiraca, com os professores de 1° e 2° anos. Aos especialistas será realizado um 

encontro, em que, será lido o TCLE e dirimidas as dúvidas, após isso, entregue o 

documento para avaliação do produto educacional elaborado especialmente para 

essa pesquisa. O documento contém um formulário de avaliação citando as 

habilidades a serem treinadas e os objetivos para cada atividade proposta; a descrição 

da atividade original; a sugestão para possível adaptação e um espaço para 

sugestões e/ou modificações. Será considerado o prazo para a apreciação e 

devolução de até 30 dias. O estudo tem duração provável de seis meses.  

3. O estudo se destina a avaliar o nível de conhecimento sobre saúde bucal dos 

docentes do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Arapiraca, considerando 

que a importância deste estudo é devido ao fato da cárie dentária ainda ser 

considerado um problema de saúde pública e que o ambiente escolar se torna 

favorável para trabalhar mudanças/aquisição de hábitos que a criança pode levar ao 
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longo da vida, podendo promover a autonomia do sujeito no seu autocuidado. A figura 

do professor exerce grande influência sobre o comportamento dos alunos e ele pode 

atuar como agente promotor de saúde no ensino e contextualizar o autocuidado em 

saúde bucal; tendo início planejado para começar em novembro de 2020 e terminar 

em abril de 2021. 

4. O (a) Senhor (a) participará do estudo da seguinte maneira: avaliando se o produto 

educacional desenvolvido para a pesquisa está adequado à população estudada e 

aos objetivos da pesquisa. Para isso, preencherá um parecer em que responderá 

questões quanto a estas adequações e poderá sugerir modificações. Sabendo que os 

possíveis riscos à sua saúde física e mental são a vinculação ao projeto proposto e a 

seus resultados, e serão minimizados da seguinte forma: o material utilizado será 

sigiloso, assim como, a identidade de todos os participantes, sendo facultada aos 

especialistas participantes do estudo o sigilo ou a identificação da identidade.  

5. Os benefícios previstos com a sua participação são a disponibilização de um 

material, como recurso adicional que possa auxiliar na ampliação dos conhecimentos 

sobre saúde bucal dos professores e na inserção da temática em suas atividades 

didáticas na escola e posterior publicação do estudo, para isso o (a) Senhor (a) poderá 

contar com a assistência Paulla Valéria de Souza Meneses, telefone (82) 999746001, 

e-mail paullavaleria@hotmail.com e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL; telefone: (82) 3315-67875. 

6. Durante todo o estudo, a qualquer momento que se faça necessário, serão 

fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo. 

7. A qualquer momento, o (a) Senhor (a) poderá recusar a continuar participando do 

estudo e, retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou 

prejuízo. As informações conseguidas através da sua participação não permitirão a 

identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo. A pesquisadora 

salienta o compromisso de divulgar os resultados da pesquisa, em formato acessível 

ao grupo participante do estudo e à população que foi pesquisada. Além disso, a 

divulgação dos resultados será realizada resguardando o sigilo e a privacidade de 

todos os envolvidos. Só serão divulgados dados gerais dos pareceres resguardando 

a identidade de todos os envolvidos mesmo após o termino da pesquisa.  

mailto:paullavaleria@hotmail.com
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8. É assegurado que, no caso de interrupção da pesquisa, esta será justificada e que 

o participante de pesquisa, caso seja necessário, receberá a assistência adequada, 

desde a finalização do ensino ao atendimento pela pesquisadora das demandas 

solicitadas, se pertinentes, pelo participante.  

9. O (a) Senhor (a) deverá ser ressarcido (a) por qualquer despesa que venha a ter 

com a sua participação nesse estudo e, também, indenizado por todos os danos que 

venha a sofrer pela mesma razão, sendo que, para estas despesas é garantida a 

existência de recursos.   

10. O (a) Senhor (a) tendo compreendido o que lhe foi informado sobre a sua 

participação voluntária no estudo “Nível de conhecimento sobre saúde bucal dos 

docentes de ensino fundamental de um município de Alagoas”, consciente dos 

seus direitos, das suas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que terá com a 

sua participação, concordará em participar da pesquisa mediante a sua assinatura 

deste Termo de Consentimento.  

Ciente, _____________________________________________________DOU O 

MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 

OBRIGADO. 

Nome e Endereço do Pesquisador Responsável:  

Paulla Valéria de Souza Meneses 

Avenida Pão de Açúcar, 90 – Planalto – Arapiraca/AL. CEP 57.308-370 

 

Instituição: 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – 

UNCISAL 

Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra 

- Maceió/AL. CEP 57.010-300 Fone: (82) 3315-6787 - CNPJ 12.517.793/0001-08. 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas, dirija-se ao Comitê 

de Ética em Pesquisa, pertencente UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE – UNCISAL, que consiste em colegiados interdisciplinares e independentes, 
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de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões. Em 

caso de pesquisa envolvendo seres humanos a revisão ética em que é necessária 

uma análise crítica, pode ser consultada também o Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa, que é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, 

normativa, educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional de 

Saúde/MS. Sendo assim, ambos participaram desse estudo avaliando e deliberando 

quanto a questões éticas e de proteção aos participantes envolvidos na pesquisa. 

Contatos:  

Comitê de Ética em Pesquisa - Rua Dr Jorge de Lima, 113. Trapiche da Barra, CEP: 

57010-382. Sala 203, segundo andar, Prédio Sede. Telefone: 3315 6787. Correio 

eletrônico: comitedeeticaucisal@gmail.com Website: https://cep.uncisal.edu.br 

Horário de funcionamento: diariamente no horário das 13:00 às 19:00 horas. 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa - Ministério da Saúde - Esplanada dos 

Ministérios Edifício Anexo Bl. G Ala B Sl. 13-B, CEP: 70.058-900 Brasília – DF. 

Telefone: (61) 3315-5878. Correio eletrônico: conep@saude.gov.br. Website: 

http://conselho.saude.gov.br/comissao/eticapesq.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:comitedeeticaucisal@gmail.com
https://cep.uncisal.edu.br/
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=ieMMXb2JAsOp8gKI3q7AAg&q=conep+local+e+tefelone&oq=conep+local+e+tefelone&gs_l=psy-ab.3...69.8108..8347...2.0..3.1066.14015.0j1j0j1j6-12j3......0....1..gws-wiz.......33i160j35i39j0j0i10.E1vmb289k4I
mailto:conep@saude.gov.br
http://conselho.saude.gov.br/comissao/eticapesq.htm
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APÊNDICE E – JOGO “Vamos aprender a ter uma boca saudável” 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DO JOGO ANTES DA VALIDAÇÃO 

 

COMO PREPARAR O JOGO: 

1. Cada turma que irá participar da atividade, será dividida em 4 equipes, com um 

número semelhante de participantes por equipe. A diferenciação das equipes 

será feita através do uso de coletes feitos em tecido não tecido (TNT) de cores 

diferentes (uma cor para cada equipe), identificando os participantes por 

números de acordo com a quantidade de participantes. 

2. O jogo terá um facilitador, que será o (a) professor (a), previamente capacitado 

para conduzir o roteiro do jogo. 

3. Materiais: 1 tabuleiro (lona), 1 dado, coletes em TNT (para identificar as 

equipes), cartões com imagens, perguntas e instruções, modelo para 

escovação, creme dental e fio dental, todos em tamanho aumentado, 1 cartão 

contendo as regras e o roteiro do jogo. 

REGRAS DO JOGO: 

1. O jogo acontecerá em partidas. Cada partida começa no “Dente início” com um 

representante por equipe e termina quando o primeiro participante conseguir 

chegar ao “Dente fim”. 

2. A cada partida as equipes terão um representante. Os participantes que tiverem 

o mesmo número, por exemplo, na primeira partida as crianças que tiverem o 

número 1, na segunda partida, as com o número 2 e assim por diante, até o 

último número de identificação das crianças. Dessa maneira, todos os 

integrantes das equipes poderão participar do jogo. 

3. O jogo começa com a equipe que tirar maior número no dado. 

4. Cada criança lança o dado e vai avançando o número de dentes identificado 

no dado, obedecendo às orientações contidas no tabuleiro ou lidas pelo 

facilitador (professor). 

5. O participante que tirar seis no dado tem direito a jogar o dado novamente. 

6. O dente “INÍCIO” marca o ponto de partida do jogo e diz o seu objetivo. 

7. O jogo é composto por atividades a serem executadas, prendas, perguntas e 

demonstrações. 
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8. Quando o participante voltar ou avançar dentes não cumprirá o que estiver no 

novo dente. 

9. Pode acontecer de mais de uma equipe ocupar o mesmo dente, nesse caso 

cada equipe deve cumprir o que ele determina. 

10.  As prendas vão estar em cartas que o aluno deverá escolher. 

11.  A partida finaliza quando a primeira equipe atingir o dente “FIM”. 

 

ROTEIRO DO JOGO: 

DENTE INÍCIO = Ponto de partida de todas as equipes. O professor irá ler a seguinte 

mensagem do cartão: “Olá amiguinhos, meu nome é DENTE FELIZ. Estou aqui para 

lhe mostrar como ter uma boca saudável e um belo sorriso. Então vamos jogar”! 

DENTE 1 = Fico assim feliz quando meu dono cuida bem de mim. TIRE UMA CARTA. 

DENTE 2 = O professor solicita ao participante que faça o movimento de varrer ou de 

bolinha com a escova nos dentes superiores. CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 

DENTE 3 = Para você ter uma boca saudável deve escovar os dentes ao acordar, 

após as refeições e antes de dormir. Quantas vezes você precisa escovar os dentes 

para ter uma boca saudável? 

DENTE 4 = Os alimentos bons para os dentes são frutas, verduras, leite e queijo. 

Encontre os alimentos saudáveis nas fotos. 

DENTE 5 = Não esqueça, se você não escovar sempre os seus dentinhos após cada 

refeição e antes de dormir, os monstrinhos podem atacar seus dentinhos e destruí-

los. A EQUIPE FICA UMA RODADA SEM JOGAR. 

DENTE 6 = Para saber se o dente está bem escovado ele deve ficar assim: lisinho, 

lisinho. CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 

DENTE 7 = Durante a escovação não devemos engolir a pasta de dentes e sim lavar 

a boca com água e cuspir. TIRE UMA CARTA 

DENTE 8 = Ao escovar os dentes você varre os restos de comida e as bactérias para 

fora da boca. Devemos limpar os dentes na frente, atrás, em cima, embaixo, a gengiva 

e a língua. Mostre como você escova seus dentes. O facilitador vai fazendo as 

correções e adequações necessárias. Se fizer tudo certo AVANÇA 2 CASAS. 

CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 

DENTE 9 = Você comeu doces e se esqueceu de escovar os dentes. VOLTE AO 

INÍCIO. 



97 
 

DENTE 10 = “Ao escovar os dentes você fica protegido contra as cáries. Não tenha 

preguiça de limpar seus dentes”. TIRE UMA CARTA 

DENTE 11 = Os monstrinhos atacam os dentes e a gengiva quando não escovamos 

bem os dentinhos e em poucos dias nossa gengiva fica inchada, avermelhada, dói e 

começa a sangrar. Se sua gengiva inchar ou sangrar, o que você pode fazer para 

ajudá-la? 

DENTE 12 = Nos dentes de trás (na parte onde nós mordemos os alimentos) devemos 

passar a escova para frente e para trás, como se fosse um trenzinho. Mostre como 

você escova a parte do dente onde mastigamos os alimentos – imagem da escovação 

dessa face do dente. CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 

DENTE 13 = Os alimentos ruins para os dentes são doces, pirulitos, confeitos, 

chocolate. Encontre os alimentos que prejudicam os dentes nas fotos. 

DENTE 14 = Tem um cordão no tabuleiro, representando o fio dental. O professor 

orienta como usa o fio dental: segure firme e vá colocando entre os dentes até 

encostar na gengiva, puxando devagar para baixo e para cima. Assim ele tira a sujeira 

do meio do dente e solicita que o participante mostre como se usa no macromodelo. 

DENTE 15 = Os doces são amigos das cáries. EVITÁ-LOS É BOM PARA 

PREVENÇÃO. AVANCE 1 CASA. 

DENTE 16 = Retire o monstro da placa bacteriana, usando a macroescova. 

DENTE 17 = Devemos colocar uma quantidade pequena de pasta na escova para não 

estragar o dente. Observe as imagens e escolha a que apresenta a quantidade certa 

de pasta na escova. 

DENTE 18 = Sinta como seu dente fica quando não escovamos ou quando a 

escovação não é bem-feita. 

DENTE 19 = “Veja o que acontece se você não escovar os dentes direito todos os 

dias ou dormir sem escovar os dentes”. A equipe adversária escolhe uma prenda 

para o jogador pagar. 

DENTE 20 = Seu dente está mal escovado. VOLTE 2 CASAS. 

DENTE 21 = Para deixarmos a boca bem limpinha precisamos de escova, pasta e fio 

dental. Encontre o que precisa para limpar os dentes. 

DENTE 22 = Para escovar bem os dentes devemos escovar a parte da frente e de 

trás do dente, com movimento de varrer ou de bolinha para jogar a sujeira para fora 

do dente, passando a escova da gengiva para o dente – imagem da escovação dos 
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dentes inferiores. Mostre como você escova os dentes inferiores – se a escovação for 

realizada corretamente – AVANÇA 2 CASAS. CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 

DENTE 23 = Para a higiene da boca ficar completa, precisamos também limpar a 

língua, com movimento de varrer de trás para frente. Mostre como você escova a 

língua – se a escovação for realizada corretamente – AVANCE 3 CASAS. 

DENTE 24 = PARABÉNS VOCÊ ESTÁ FORTE!!! O dente está forte porque está 

sendo escovado. O participante escolhe uma prenda para uma das equipes 

pagar. 

DENTE 25 = Escove os dentes calmamente e repita várias vezes os movimentos 

sobre os dentes. TIRE UMA CARTA 

DENTE 26 = “ECAAAAA, seu dente está cheio de placa”. Que fedor. VOLTE 6 

CASAS. 

DENTE 27 = “Emprestou a escova a um amiguinho”. VOLTE 5 CASAS. 

DENTE 28 = “SORRIA!!! Seus dentes estão limpos e cheirosos e você está quase lá”. 

TIRE UMA CARTA 

DENTE 29 = Você dormiu sem escovar os dentes. VOLTE 10 CASAS. 

DENTE 30 = Você não escovou corretamente os dentes. FIQUE UMA RODADA SEM 

JOGAR. 

DENTE FIM = imagem de um dente feliz com a escova, creme dental e flúor. 

 

Nas casas que fala da escovação (2, 6, 8, 12 e 22) cantar a paródia “O Passeio”. 

 
 

“Pela estrada afora, eu vou bem contente, 
Levar escovinhas para os dentinhos. 

Eles moram longe, o caminho é deserto 
E o bicho da cárie mora aqui bem perto. 

 
Mas à tardinha, ao sol poente, 

Com dentinhos brancos 
Sorrirei contente...” 
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APÊNDICE G – ÂNCORA 
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APÊNDICE H – ROTEIRO DE AVALIAÇÃO ENVIADO AOS PARECERISTAS 

 

D 
E 
N 
T 
E 

TEXTO COMO ESTÁ NO JOGO OBJETIVO O OBJETIVO 
ESTÁ 

ADEQUADO? 
 

CASO CONSIDERE QUE O 
TEXTO NÃO ESTÁ 

ADEQUADO AO OBJETIVO, 
SUGIRA UMA NOVA 
GRAFIA/REDAÇÃO 

 
 
 
I 
N 
Í 
C 
I 
O 
 
 

Ponto de partida de todas as equipes. O professor 
irá ler a seguinte mensagem do cartão: “Olá 
amiguinhos, meu nome é DENTE FELIZ. Estou aqui 
para lhe mostrar como ter uma boca saudável e um 
belo sorriso. Então vamos jogar”! 

Sinalizar o início do jogo. (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

1 Fico assim feliz quando meu dono cuida bem de 
mim. TIRE UMA CARTA. 

Incentiva a criança a cuidar 
dos dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 
 

2 

O professor solicita ao participante que faça o 
movimento de varrer ou de bolinha com a escova 
nos dentes superiores. CANTAR A PARÓDIA “O 
PASSEIO”. 

Ensinar os movimentos que 
devem ser realizados 
durante a escovação, bem 
como quais partes do dente 
precisam ser higienizadas. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 

3 

Para você ter uma boca saudável deve escovar os 
dentes ao acordar, após as refeições e antes de 
dormir. Quantas vezes você precisa escovar os 
dentes para ter uma boca saudável? 

Orientar a criança quando 
fazer a escovação dos 
dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
4 

Os alimentos bons para os dentes são frutas, 
verduras, leite e queijo. Encontre os alimentos 
saudáveis nas fotos. 

Apresentar o grupo de 
alimentos “bons” para os 
dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 
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5 

Não esqueça, se você não escovar sempre os seus 
dentinhos após cada refeição e antes de dormir, os 
monstrinhos podem atacar seus dentinhos e 
destruí-los. A EQUIPE FICA UMA RODADA SEM 
JOGAR. 

Lembrar a criança de manter 
os dentes limpos através da 
escovação. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
6 

Para saber se o dente está bem escovado ele deve 
ficar assim: lisinho, lisinho. CANTAR A PARÓDIA 
“O PASSEIO”. 

Orientar a criança como 
verificar se a escovação foi 
adequada. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
7 

Durante a escovação não devemos engolir a pasta 
de dentes e sim lavar a boca com água e cuspir. 
TIRE UMA CARTA 

Orientar a criança a não 
engolir creme dental. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 

8 

Ao escovar os dentes você varre os restos de 
comida e as bactérias para fora da boca. Devemos 
limpar os dentes na frente, atrás, em cima, 
embaixo, a gengiva e a língua. Mostre como você 
escova seus dentes. O facilitador vai fazendo as 
correções e adequações necessárias. Se fizer tudo 
certo AVANÇA 2 CASAS. CANTAR A PARÓDIA 
“O PASSEIO”. 

Ensinar a criança o objetivo 
da escovação. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

9 Você comeu doces e se esqueceu de escovar os 
dentes. VOLTE AO INÍCIO. 

Mostrar a criança que comer 
doces não é “bom” para os 
dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
10 

“Ao escovar os dentes você fica protegido contra as 
cáries. Não tenha preguiça de limpar seus dentes”. 
TIRE UMA CARTA 

Incentivar a escovação. (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 
 

11 

Os monstrinhos atacam os dentes e a gengiva 
quando não escovamos bem os dentinhos e em 
poucos dias nossa gengiva fica inchada, 
avermelhada, dói e começa a sangrar. Se sua 
gengiva inchar ou sangrar, o que você pode fazer 
para ajudá-la? 

Alertar sobre os danos que a 
falta de escovação pode 
trazer. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 
 
 

Nos dentes de trás (na parte onde nós mordemos 
os alimentos) devemos passar a escova para frente 
e para trás, como se fosse um trenzinho. Mostre 
como você escova a parte do dente onde 

Ensinar como escovar na 
região oclusal dos dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 
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12 mastigamos os alimentos – imagem da escovação 
dessa face do dente. CANTAR A PARÓDIA “O 
PASSEIO”. 

 
13 

Os alimentos ruins para os dentes são doces, 
pirulitos, confeitos, chocolate. Encontre os 
alimentos que prejudicam os dentes nas fotos. 

Apresentar um grupo 
alimentar que não faz bem a 
saúde dos dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 
 
 

14 

Tem um cordão no tabuleiro, representando o fio 
dental. O professor orienta como usa o fio dental: 
segure firme e vá colocando entre os dentes até 
encostar na gengiva, puxando devagar para baixo 
e para cima. Assim ele tira a sujeira do meio do 
dente e solicita que o participante mostre como se 
usa no macromodelo. 

Orientar o uso do fio dental. (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
15 

Os doces são amigos das cáries. EVITÁ-LOS É 
BOM PARA PREVENÇÃO. AVANCE 1 CASA. 

Alertar sobre os danos que 
os doces podem causar aos 
dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

16 Retire o monstro da placa bacteriana, usando a 
macroescova. 

Verificar se a criança sabe 
como escovar os dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 

17 

Devemos colocar uma quantidade pequena de 
pasta na escova para não estragar o dente. 
Observe as imagens e escolha a que apresenta a 
quantidade certa de pasta na escova. 

Mostrar a quantidade de 
creme dental que deve ser 
usado durante a escovação. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
18 

Sinta como seu dente fica quando não escovamos 
ou quando a escovação não é bem-feita. 

Fazer com que a criança 
entre em contato com a 
sensação de dente limpo. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 

19 

“Veja o que acontece se você não escovar os 
dentes direito todos os dias ou dormir sem escovar 
os dentes”. A equipe adversária escolhe uma 
prenda para o jogador pagar. 

Fazer com que a criança 
entre em contato com a 
sensação de dente sujo. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

20 Seu dente está mal escovado. VOLTE 2 CASAS. Dizer a criança que a 
escovação precisa ser bem-
feita para atingir seu 
objetivo. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 
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21 

Para deixarmos a boca bem limpinha precisamos 
de escova, pasta e fio dental. Encontre o que 
precisa para limpar os dentes. 

Verificar se a criança sabe 
quais os itens para realizar a 
higiene dos dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 
 
 
 

22 

Para escovar bem os dentes devemos escovar a 
parte da frente e de trás do dente, com movimento 
de varrer ou de bolinha para jogar a sujeira para fora 
do dente, passando a escova da gengiva para o 
dente – imagem da escovação dos dentes 
inferiores. Mostre como você escova os dentes 
inferiores – se a escovação for realizada 
corretamente – AVANÇA 2 CASAS. CANTAR A 
PARÓDIA “O PASSEIO”. 

Ensinar os movimentos que 
devem ser realizados 
durante a escovação, bem 
como quais partes do dente 
precisam ser higienizadas. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 

23 

Para a higiene da boca ficar completa, precisamos 
também limpar a língua, com movimento de varrer 
de trás para frente. Mostre como você escova a 
língua – se a escovação for realizada corretamente 
– AVANCE 3 CASAS. 

Orientar sobre a higiene da 
língua. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
 

24 

PARABÉNS VOCÊ ESTÁ FORTE!!! O dente está 
forte porque está sendo escovado. O participante 
escolhe uma prenda para uma das equipes 
pagar. 

Parabenizar a criança por 
estar cuidando dos dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
25 

Escove os dentes calmamente e repita várias vezes 
os movimentos sobre os dentes. TIRE UMA 
CARTA 

Verificar como a criança 
realiza a escovação. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

26 “ECAAAAA, seu dente está cheio de placa”. Que 
fedor. VOLTE 6 CASAS. 

Mostrar o que a falta de 
escovação pode provocar. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

27 “Emprestou a escova a um amiguinho”. VOLTE 5 
CASAS. 

Mostrar que a escova de 
dente não deve ser 
compartilhada. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
28 

“SORRIA!!! Seus dentes estão limpos e cheirosos e 
você está quase lá”. TIRE UMA CARTA 

Incentivar a criança a fazer a 
escovação os dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 
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29 Você dormiu sem escovar os dentes. VOLTE 10 
CASAS. 

Mostrar que não se deve 
dormir sem fazer a 
escovação dos dentes. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

 
30 

Você não escovou corretamente os dentes. FIQUE 
UMA RODADA SEM JOGAR. 

Orientar que a escovação 
precisa ser bem-feita para 
evitar as cáries. 

(   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

F 
I 
M 

Imagem de um dente feliz com a escova, creme 
dental e flúor. 

Sinalizar o final do jogo. (   ) SIM 
(   ) NÃO 

 

 

FONTE: elaborado pela autora, 2021. 
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APÊNDICE I – INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

 

OBJETIVOS: propósitos, metas ou finalidades 0 1 2 

1. Contempla o tema proposto    

2. Adequado ao processo de ensino-aprendizagem    

3. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado    

4. Incentiva mudança de comportamento    

ESTRUTURA/APRESENTAÇÃO: organização, estrutura, estratégia, 
coerência e suficiência 

0 1 2 

5. Linguagem adequada ao público-alvo    

6. Linguagem apropriada ao material educativo    

7. Linguagem interativa, permitindo envolvimento ativo no processo 
educativo 

   

8. Informações corretas    

9. Informações objetivas    

10. Informações esclarecedoras    

RELEVÂNCIA: significância, impacto, motivação e interesse 0 1 2 

11. Estimula o aprendizado    

12. Desperta interesse pelo tema    

13. Conteúdo e forma despertam interesse    

CRIATIVIDADE    

QUALIDADE VISUAL    

APLICABILIDADE    
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APÊNDICE J – RECOMENDAÇÕES DO AVALIADOR 2 

 

 

D TEXTO COMO ESTÁ NO JOGO OBJETIVO COMENTÁTIO DO 
AVALIADOR 2 

MODIFICAÇÃO 

2 O professor solicita ao participante 
que faça o movimento de varrer ou de 
bolinha com a escova nos dentes 
superiores. CANTAR A PARÓDIA “O 
PASSEIO”. 

Ensinar os movimentos que 
devem ser realizados durante a 
escovação, bem como quais 
partes do dente precisam ser 
higienizadas. 

Cantar a paródia não ensina a 
realizar os movimentos corretos 
da escovação. Aqui deveria 
constar qual a instrução que o 
facilitador deverá usar. 

O professor diz ao participante “Para 
escovar os dentes de cima devemos 
fazer movimentos de bolinha ou de 
varrer, com a escova, da gengiva 
para o dente e limpar as partes de 
fora e de dentro dos dentes e, 
também, onde mastigamos os 
alimentos” e solicita que o 
participante faça os movimentos de 
varrer ou de bolinha com a escova 
nos dentes superiores, contidos na 
instrução. Em seguida, CANTAR A 
PARÓDIA “O PASSEIO”. 

6 Para saber se o dente está bem 
escovado ele deve ficar assim: lisinho, 
lisinho (textura da lona). CANTAR A 
PARÓDIA “O PASSEIO”. 

Orientar a criança como verificar 
se a escovação foi adequada. 

Cantar a paródia não ensina a 
verificar se a escovação está 
adequada. Aqui deveria constar 
qual instrução que o facilitador 
deverá dar. 

MUDAR A INSTRUÇÃO PARA 
Passe a mão sobre o dente 
desenhado na lona e sinta como o 
dente deve ficar quando ele é bem 
escovado, lisinho, lisinho (textura da 
lona).  

8 Ao escovar os dentes você varre os 
restos de comida e as bactérias para 
fora da boca. Devemos limpar os 
dentes na frente, atrás, em cima, 
embaixo, a gengiva e a língua. Mostre 
como você escova seus dentes. O 
facilitador vai fazendo as correções e 
adequações necessárias. Se fizer 
tudo certo AVANÇA 2 CASAS. 
CANTAR A PARÓDIA “O 
PASSEIO”. 

Ensinar a criança o objetivo da 
escovação. 

O jogo é curto e a mesma música 
o tempo todo torna o jogo chato 
e repetitivo. Sugiro intercalar 
com outra música igualmente 
simples. 

A mesma paródia é usada para que 
se possa estabelecer o elemento 
âncora e a criança poder associar a 
música a escovação, aparece em 6 
dentes, que falam da escovação e 
nem em toda rodada ela vai ser 
cantada as 6 vezes, isso vai 
depender dos números tirados no 
dado pelas crianças. 
Acrescentar outra música dificultará o 
estabelecimento da âncora. 
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12 Nos dentes de trás (na parte onde nós 
mordemos os alimentos) devemos 
passar a escova para frente e para 
trás, como se fosse um trenzinho. 
Mostre como você escova a parte do 
dente onde mastigamos os alimentos 
– imagem da escovação dessa face 
do dente. CANTAR A PARÓDIA “O 
PASSEIO”. 

Ensinar como escovar na região 
oclusal dos dentes. 

Mordemos os alimentos em 
todos os dentes, creio que o 
correto seria trituramos os 
alimentos. 

Nos dentes de trás (na parte onde 
nós trituramos os alimentos) 
devemos passar a escova para frente 
e para trás, como se fosse um 
trenzinho. Mostre como você escova 
a parte do dente onde mastigamos os 
alimentos – imagem da escovação 
dessa face do dente. CANTAR A 
PARÓDIA “O PASSEIO”. 

FIM Imagem de um dente feliz com a 
escova, creme dental e flúor. 

Sinalizar o final do jogo. O flúor não foi citado durante 
todo o jogo e não pode ser usado 
pelas crianças em uso 
doméstico, creio que não caiba a 
sua figura no final do jogo. 

RETIRAR a imagem do flúor, 
COLOCAR a imagem apenas com 
dente, creme dental e escova de 
dentes, sem o flúor. 

FONTE: elaborada pela autora, 2021. 
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APÊNDICE K – RECOMENDAÇÕES DO AVALIADOR 3 

 

D TEXTO COMO ESTÁ NO 
JOGO 

OBJETIVO COMENTÁTIO DO AVALIADOR 3 MODIFICAÇÃO 

2 O professor solicita ao 
participante que faça o 
movimento de varrer ou de 
bolinha com a escova nos 
dentes superiores. 
CANTAR A PARÓDIA “O 
PASSEIO”. 

Ensinar os movimentos 
que devem ser 
realizados durante a 
escovação, bem como 
quais partes do dente 
precisam ser 
higienizadas. 

O objetivo do dente 2 não está claro para mim. 
É ensinar apenas a escovação dos dentes 
superiores? Se for isso mesmo, creio que o 
texto deva ser reescrito de modo a enfatizar 
isso. 
Sugiro, também, que a imagem do dente 2 
seja de uma boca aberta, que mostre todos os 
dentes, e a escova posicionada nos dentes 
superiores. Da maneira como está, não é 
possível identificar se os dentes exibidos na 
imagem são superiores ou inferiores. 

REESCREVER O TEXTO: O professor diz ao 
participante “Para escovar os dentes de cima 
devemos fazer movimentos de bolinha ou de 
varrer, com a escova, da gengiva para o 
dente e limpar as partes de fora e de dentro 
dos dentes e, também, onde mastigamos os 
alimentos” e solicita que o participante faça 
os movimentos de varrer ou de bolinha com a 
escova nos dentes superiores, contidos na 
instrução. Em seguida, CANTAR A 
PARÓDIA “O PASSEIO”. 
ADEQUAR A IMAGEM. 

3 Para você ter uma boca 
saudável deve escovar os 
dentes ao acordar, após as 
refeições e antes de 
dormir. Quantas vezes 
você precisa escovar os 
dentes para ter uma boca 
saudável? 

Orientar a criança 
quando fazer a 
escovação dos dentes. 

O texto me parece adequado ao objetivo, mas 
a imagem do dente 3 poderia representar 
melhor o objetivo. Para isso, sugiro a inclusão 
de um desenho de um prato com alimentos 
para sinalizar que os dentes devem ser 
escovados após as refeições, visto que foi 
sinalizado que é necessário escovar os 
dentes ao acordar (desenho do sol) e antes 
de dormir (desenho da lua). 

INCLUIR a imagem de um prato com 
alimentos. 

6 Para saber se o dente está 
bem escovado ele deve 
ficar assim: lisinho, lisinho 
(textura da lona). CANTAR 
A PARÓDIA “O 
PASSEIO”. 

Orientar a criança 
como verificar se a 
escovação foi 
adequada. 

Sugiro especificar qual é o comportamento 
que será ensinado para a criança para que ela 
verifique se a escovação foi adequada. Ela 
será instruída a passar os dedos nos dentes? 
Se for isso, o objetivo poderia ser redigido da 
seguinte maneira: Orientar a criança a 
verificar se a escovação foi adequada, 
pedindo a ela que passe o dedo nos dentes 
fazendo movimentos de vai e vem. 
Além disso, a imagem do dente 6 poderia 
exibir o menininho passando um dedo no 
dente. 

A instrução não é para que a criança passe o 
dedo nos dentes. MODIFICAR A 
INSTRUÇÃO PARA: passe a mão sobre a 
lona e sinta como o dente deve ficar quando 
ele é bem escovado, lisinho, lisinho 
(exploração sensorial do sinestésico). 
MANTER A IMAGEM. 
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9 Você comeu doces e se 
esqueceu de escovar os 
dentes. VOLTE AO 
INÍCIO. 

Mostrar a criança que 
comer doces não é 
“bom” para os dentes. 

O texto não me parece coerente com o 
objetivo, visto que o texto apenas diz “você 
comeu doces e se esqueceu de escovar os 
dentes”, enquanto o objetivo é “Mostrar a 
criança que comer doces não é “bom” para os 
dentes”. 
 
Vejo duas possibilidades de ajuste: 
1. alterar o texto dizendo que doces não 
fazem bem para os dentes porque provocam 
cáries. 
2. alterar o objetivo de modo que ele 
especifique a criança deve escovar os dentes 
logo após comer doces. 
 

ALTERAR O TEXTO PARA: doces não 
fazem bem para os dentes, porque provocam 
cáries. Veja como o dente pode ficar se 
esquecermos de escová-lo. 

16 Retire o monstro da placa 
bacteriana, usando a 
macroescova. 

Verificar se a criança 
sabe como escovar os 
dentes. 

O texto me parece adequado ao objetivo, mas 
a imagem do dente 16 poderia representar 
melhor o objetivo. 
 
Uma possibilidade seria mostrar a imagem da 
boca, de modo que seja possível observar 
todos os dentes, e os “monstrinhos” em 
alguns dentes. A escova poderia ser exibida 
logo acima dos dentes e tocando um dos 
“monstrinhos” de forma que represente que 
eles estão sendo removidos pela escova. 
 

MODIFICAR A IMAGEM PARA a imagem da 
boca, de modo que seja possível observar 
todos os dentes, e os “monstrinhos” em 
alguns dentes, exibindo a escova logo acima 
dos dentes e tocando um dos “monstrinhos” 
de forma que represente que eles estão 
sendo removidos pela escova. 

18 Sinta como seu dente fica 
quando não escovamos ou 
quando a escovação não é 
bem-feita. 

Fazer com que a 
criança entre em 
contato com a 
sensação de dente 
sujo. 

Creio que esse “passo” seja semelhante ao 
“passo” 6.  
A minha sugestão é especificar qual é o 
comportamento que será ensinado para a 
criança para que ela entre em contato com a 
sensação de dente limpo. Ela será instruída a 
passar um dedinho nos dentes? Se for isso, o 
objetivo poderia ser redigido da seguinte 
maneira: Fazer com que a criança entre em 
contato com a sensação de dente limpo, 
pedindo a ela que passe um dedo nos dentes 
fazendo movimentos de vai e vem. 

REESCREVER O OBJETIVO: fazer com que 
a criança entre em contato com a sensação 
de dente sujo pedindo para que ela passe a 
mão no tapete que nesse dente terá um 
textura rugosa para que o aluno faça a 
assimilação com o dente sujo por meio do 
sentido sinestésico. 
O objetivo não é a criança passar o dedo no 
dente e sim no tapete. 
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Além disso, a imagem do dente 18 poderia 
exibir a menininha passando um dedo no 
dente. 
 

19 “Veja o que acontece se 
você não escovar os 
dentes direito todos os dias 
ou dormir sem escovar os 
dentes”. A equipe 
adversária escolhe uma 
prenda para o jogador 
pagar. 

Fazer com que a 
criança entre em 
contato com a 
sensação de dente 
sujo. 

Creio que esse “passo” seja semelhante aos 
“passos” 6 e 18. 
 
A minha sugestão é especificar qual é o 
comportamento que será ensinado para a 
criança para que ela entre em contato com a 
sensação de dente sujo. Ela será instruída a 
passar um dedinho nos dentes? Se for isso, o 
objetivo poderia ser redigido da seguinte 
maneira: Fazer com que a criança entre em 
contato com a sensação de dente sujo, 
pedindo a ela que passe um dedo nos dentes 
fazendo movimentos de vai e vem. 
 

Nesse caso o objetivo seria fazer com que a 
criança visualize por meio da imagem que 
está no tapete o que pode acontecer caso 
não realize a escovação dos dentes, por 
exemplo, pode sentir dor provocada pela 
cárie. 

22 Para escovar bem os 
dentes devemos escovar a 
parte da frente e de trás do 
dente, com movimento de 
varrer ou de bolinha para 
jogar a sujeira para fora do 
dente, passando a escova 
da gengiva para o dente – 
imagem da escovação dos 
dentes inferiores. Mostre 
como você escova os 
dentes inferiores – se a 
escovação for realizada 
corretamente – AVANÇA 2 
CASAS. CANTAR A 
PARÓDIA “O PASSEIO”. 

Ensinar os movimentos 
que devem ser 
realizados durante a 
escovação, bem como 
quais partes do dente 
precisam ser 
higienizadas. 

O texto me parece adequado ao objetivo, mas 
a imagem do dente 22 poderia representar 
melhor o objetivo. 
 
Vocês poderiam, novamente, exibir a boca 
mostrando todos os dentes uma escova 
fazendo o movimento de vai e vem (que pode 
ser indicado por setas) nos dentes inferiores. 
 
Da maneira como está, a imagem parece 
representar a necessidade de escovar os 
dentes antes de dormir (achei a roupinha do 
menino parecida com um pijama!). 
 

MODIFICAR A IMAGEM PARA: colocar setas 
nos dentes inferiores sinalizando os 
movimentos que devem ser executados 
durante a escovação dos dentes inferiores: 
na região anterior, seta da gengiva para o 
dente e na região posterior, seta indo e 
voltando (vai e vem). 

FONTE: elaborada pela autora, 2021. 
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APÊNDICE L – ROTEIRO DO JOGO APÓS VALIDAÇÃO 

 

ROTEIRO DO JOGO: 

DENTE INÍCIO = Ponto de partida de todas as equipes. O professor irá ler a seguinte 

mensagem do cartão: “Olá amiguinhos, meu nome é DENTE FELIZ. Estou aqui para 

lhe mostrar como ter uma boca saudável e um belo sorriso. Então vamos jogar”! 

DENTE 1 = Fico assim feliz quando meu dono cuida bem de mim. TIRE UMA CARTA. 

DENTE 2 = O professor diz ao participante: para escovar os dentes de cima devemos 

fazer movimentos de bolinha ou de varrer, com a escova, da gengiva para o dente e 

limpar as partes de fora e de dentro dos dentes e, também, onde mastigamos os 

alimentos e solicita que o participante faça os movimentos de varrer ou de bolinha 

com a escova nos dentes superiores, contidos na instrução. CANTAR A PARÓDIA 

“O PASSEIO”. 

DENTE 3 = Para você ter uma boca saudável deve escovar os dentes ao acordar, 

após as refeições e antes de dormir. Quantas vezes você precisa escovar os dentes 

para ter uma boca saudável? 

DENTE 4 = Os alimentos bons para os dentes são frutas, verduras, leite e queijo. 

Encontre os alimentos saudáveis nas fotos. 

DENTE 5 = Não esqueça, se você não escovar sempre os seus dentinhos após cada 

refeição e antes de dormir, os monstrinhos podem atacar seus dentinhos e destruí-

los. A EQUIPE FICA UMA RODADA SEM JOGAR. 

DENTE 6 = Passe a mão sobre o dente desenhado na lona e sinta como o dente deve 

ficar quando ele é bem escovado. Lisinho, lisinho. CANTAR A PARÓDIA “O 

PASSEIO”. 

DENTE 7 = Durante a escovação não devemos engolir a pasta de dentes e sim lavar 

a boca com água e cuspir. TIRE UMA CARTA 

DENTE 8 = Ao escovar os dentes você varre os restos de comida e as bactérias para 

fora da boca. Devemos limpar os dentes na frente, atrás, em cima, embaixo, a gengiva 

e a língua. Mostre como você escova seus dentes. O facilitador vai fazendo as 

correções e adequações necessárias. Se fizer tudo certo AVANÇA 2 CASAS. 

CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 



112 
 

DENTE 9 = Os doces não fazem bem para os dentes, porque provocam cáries. Veja 

como o dente pode ficar se esquecemos de escová-lo. O professor mostra a imagem 

do tapete para o participante. VOLTE AO INÍCIO. 

DENTE 10 = “Ao escovar os dentes você fica protegido contra as cáries. Não tenha 

preguiça de limpar seus dentes”. TIRE UMA CARTA 

DENTE 11 = Os monstrinhos atacam os dentes e a gengiva quando não escovamos 

bem os dentinhos e em poucos dias nossa gengiva fica inchada, avermelhada, dói e 

começa a sangrar. Se sua gengiva inchar ou sangrar, o que você pode fazer para 

ajudá-la? 

DENTE 12 = Nos dentes de trás (na parte onde nós trituramos os alimentos) devemos 

passar a escova para frente e para trás, como se fosse um trenzinho. Mostre como 

você escova a parte do dente onde mastigamos os alimentos – imagem da escovação 

dessa face do dente. CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 

DENTE 13 = Os alimentos ruins para os dentes são doces, pirulitos, confeitos, 

chocolate. Encontre os alimentos que prejudicam os dentes nas fotos. 

DENTE 14 = Tem um cordão no tabuleiro, representando o fio dental. O professor 

orienta como usa o fio dental: segure firme e vá colocando entre os dentes até 

encostar na gengiva, puxando devagar para baixo e para cima. Assim ele tira a sujeira 

do meio do dente e solicita que o participante mostre como se usa no macromodelo. 

DENTE 15 = Os doces são amigos das cáries. EVITÁ-LOS É BOM PARA 

PREVENÇÃO. AVANCE 1 CASA. 

DENTE 16 = Retire o monstro da placa bacteriana, usando a macroescova. 

DENTE 17 = Devemos colocar uma quantidade pequena de pasta na escova para não 

estragar o dente. Observe as imagens e escolha a que apresenta a quantidade certa 

de pasta na escova. 

DENTE 18 = Sinta como seu dente fica quando não escovamos ou quando a 

escovação não é bem-feita. 

DENTE 19 = “Veja o que acontece se você não escovar os dentes direito todos os 

dias ou dormir sem escovar os dentes”. A equipe adversária escolhe uma prenda 

para o jogador pagar. 

DENTE 20 = Seu dente está mal escovado. VOLTE 2 CASAS. 

DENTE 21 = Para deixarmos a boca bem limpinha precisamos de escova, pasta e fio 

dental. Encontre o que precisa para limpar os dentes. 
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DENTE 22 = Para escovar bem os dentes devemos escovar a parte da frente e de 

trás do dente, com movimento de varrer ou de bolinha para jogar a sujeira para fora 

do dente, passando a escova da gengiva para o dente – imagem da escovação dos 

dentes inferiores. Mostre como você escova os dentes inferiores – se a escovação for 

realizada corretamente – AVANÇA 2 CASAS. CANTAR A PARÓDIA “O PASSEIO”. 

DENTE 23 = Para a higiene da boca ficar completa, precisamos também limpar a 

língua, com movimento de varrer de trás para frente. Mostre como você escova a 

língua – se a escovação for realizada corretamente – AVANCE 3 CASAS. 

DENTE 24 = PARABÉNS VOCÊ ESTÁ FORTE!!! O dente está forte porque está 

sendo escovado. O participante escolhe uma prenda para uma das equipes 

pagar. 

DENTE 25 = Escove os dentes calmamente e repita várias vezes os movimentos 

sobre os dentes. TIRE UMA CARTA 

DENTE 26 = “ECAAAAA, seu dente está cheio de placa”. Que fedor. VOLTE 6 

CASAS. 

DENTE 27 = “Emprestou a escova a um amiguinho”. VOLTE 5 CASAS. 

DENTE 28 = “SORRIA!!! Seus dentes estão limpos e cheirosos e você está quase lá”. 

TIRE UMA CARTA 

DENTE 29 = Você dormiu sem escovar os dentes. VOLTE 10 CASAS. 

DENTE 30 = Você não escovou corretamente os dentes. FIQUE UMA RODADA SEM 

JOGAR. 

DENTE FIM = imagem de um dente feliz com a escova, creme dental e flúor. 

 

Nas casas que fala da escovação (2, 6, 8, 12 e 22) cantar a paródia “O Passeio”. 

 
 

“Pela estrada afora, eu vou bem contente, 
Levar escovinhas para os dentinhos. 

Eles moram longe, o caminho é deserto 
E o bicho da cárie mora aqui bem perto. 

 
Mas à tardinha, ao sol poente, 

Com dentinhos brancos 
Sorrirei contente...” 
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APÊNDICE M – ARTIGO 
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ANEXO B – NORMAS DA REVISTA 

 

1) Estrutura do texto: 

• Título nesta sequência: português, inglês e espanhol. 
• Os autores do artigo (devem ser colocados nesta sequência: nome, ORCID, 

instituição, e-mail). NOTA: O número do ORCID é individual para cada autor, 
sendo necessário o registro no DOI e, em caso de erro, não é possível o registro 
no DOI). 

• Resumo e Palavras-chave nesta sequência: português, inglês e espanhol (o 
resumo deve conter o objetivo do artigo, metodologia, resultados e conclusão 
do estudo. Deve ter entre 150 e 250 palavras). 

• Corpo do texto (deve conter as seções: 1. Introdução, na qual há contexto, 
problema estudado e objetivo do artigo; 2. Metodologia utilizada no estudo, bem 
como autores que fundamentam a metodologia; 3. Resultados (ou 
alternativamente, 3. Resultados e Discussão, renumerando os restantes 
subitens), 4. Discussão e, 5. Considerações finais ou Conclusão); 

• Referências: (Autores, o artigo deve ter no mínimo 20 referências o mais atual 
possível. Tanto a citação no texto quanto o item de Referências, utilizam o estilo 
de formatação da APA - American Psychological Association. As referências 
devem ser completas e atualizadas, em ordem alfabética ascendente, pelo 
sobrenome do primeiro autor da referência, não devem ser numerados, devem 
ser colocados em tamanho 8 e espaçamento 1,0, separados uns dos outros 
por espaço em branco). 

2) Layout: 

• Formato do Word (.doc). 
• Escrito no espaço de 1,5 cm, em fonte Times New Roman 10, no formato A4 e 

as margens do texto devem ser inferior, superior, direita e esquerda de 1,5 cm. 
• Os recuos são feitos na régua do editor de texto (não pela tecla TAB). 
• Os artigos científicos devem ter mais de 5 páginas. 

3) Figuras: 

A utilização de imagens, tabelas e ilustrações deve seguir o bom senso e, 

preferencialmente, a ética e a axiologia da comunidade científica que discute os temas 

do manuscrito. Observação: o tamanho máximo do arquivo a ser enviado é de 10 MB 

(10 mega). 

Figuras, tabelas, gráficos etc. (devem ter sua chamada no texto antes de serem 

inseridos. Após sua inserção, a fonte (de onde vem a figura ou tabela ...) e um 

parágrafo de comentário para dizer o que o leitor deve observar é importante neste 
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recurso As figuras, tabelas e gráficos ... devem ser numeradas em ordem crescente, 

os títulos das tabelas, figuras ou gráficos devem ser colocados na parte superior e as 

fontes na parte inferior. 

4) Autoria: 

O arquivo word enviado no momento da submissão NÃO deve conter os nomes dos 

autores. 

Todos os autores devem ser incluídos apenas no sistema da revista e na versão final 

do artigo (após análise pelos revisores da revista). Os autores devem ser cadastrados 

apenas nos metadados e na versão final do artigo em ordem de importância e 

contribuição para a construção do texto. NOTA: Os autores escrevem os nomes dos 

autores com a grafia correta e sem abreviaturas no início e no final do artigo e no 

sistema da revista. 

O artigo deve ter no máximo 15 autores. Para casos excepcionais, é necessária 

consulta prévia à Equipe do Jornal. 

5) Vídeos tutoriais: 

• Novo registro de usuário: https://youtu.be/udVFytOmZ3M 
• Passo a passo da submissão do artigo no sistema da 

revista: https://youtu.be/OKGdHs7b2Tc 

6) Exemplo de referências APA: 

• Artigo de jornal: 

Gohn, MG e Hom, CS (2008). Abordagens teóricas para o estudo dos movimentos 

sociais na América Latina. Caderno CRH, 21 (54), 439-455. 

• Livro: 

Ganga, GM D.; Soma, TS e Hoh, GD (2012). Trabalho de conclusão de curso (TCC) 

em engenharia de produção. Atlas. 

• Página da Internet: 

Amoroso, D. (2016). O que é Web 2.0?   http://www.tecmundo.com.br/web/183-o-que-

e-web-2-0- 

https://youtu.be/udVFytOmZ3M
https://youtu.be/OKGdHs7b2Tc
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7) A revista publica artigos originais e inéditos que não sejam postulados 

simultaneamente em outras revistas ou corpos editoriais. 

8) Dúvidas: Qualquer dúvida envie um e-mail para rsd.articles@gmail.com ou 

dorlivete.rsd@gmail.com ou WhatsApp (55-11-98679-6000). 
 


