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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo expor uma ação educativa com o tema "Saúde Bucal: Onde se encontra
a sujeira?", realizada por meio da disciplina de Práticas Educativas em Saúde, do curso de Enfermagem. A
atividade ocorreu no dia 07 de agosto de 2019, na EMEF Boanerges Jacó, no Município de Barreira/Ce, com
uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental. Como participante da ação, realizei a atividade em 3 períodos,
inicialmente com uma roda de conversa, em seguida uma dinâmica educativa e por fim uma oficina prática,
visei disseminar padrões de cuidado e medidas profiláticas no que diz respeito à integridade bucal, como
também, propor uma disseminação de conhecimentos relacionados à estrutura bucal, bem como à
funcionalidade de cada componente desta, o público-alvo também foi conscientizado à respeito das patologias
que podem comprometer a saúde bucal e dos danos que estas podem causar na arquitetura oral e no
cotidiano alimentar, como também ampliar os saberes dos métodos práticos e corretos de higiene bucal. Por
meio da ação realizada, considero que ações como esta sāo de suma importância no desenvolvimento teóricoprático da graduação em Enfermagem, uma vez que aprimora-se a prática do enfermeiro como educador e
como membro de uma equipe multiprofissional, tendo em vista que a ação cumpriu com todos os objetivos
preestabelecidos, uma vez que viabilizou a transmissão de conhecimentos no sentido equipe-discentes e
discentes-equipe, e que a equipe de saúde tem importante papel na disseminação de conhecimentos
relacionados ao cuidado e à profilaxia das doenças que comprometem não só a saúde bucal, mas também a
saúde sistêmica, considerando a Educação e Prevenção em Saúde, os principais meios de se evitar novos
casos.
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