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A periodontite e a cárie são as doenças bucais que mais afetam a saúde bucal, essas, quando 

são tratadas podem levar a perda dentária precoce. Os dados dos levantamentos já realizados 

demonstram que a população não valoriza a saúde bucal, isso requer grande necessidade de 

implantação de programas de educação em saúde bucal. Ações de educação em saúde devem 

estar presentes nos ambientes escolares pelo fato da escola ser um ambiente propício e reunir 

crianças em idade de aprendizado, tendo em vista que a infância é o período mais importante 

para o futuro da saúde bucal dos indivíduos e que as crianças são reprodutoras de estímulos. 

Dentro dessa perspectiva, o estudo buscará responder aos seguintes problemas: qual o fator 

predisponente para a doença cárie em escolares? Qual a condição de saúde bucal das crianças 

matriculadas na Escola? Tendo como objetivo geral: avaliar os hábitos de higiene bucal, antes 

e após intervenção de educação em saúde, em escolares do Ensino Fundamental I de uma 

escola municipal localizada no Recôncavo da Bahia, e como objetivos específicos: conhecer o 

perfil sócioeconômico dos responsáveis das crianças; verificar os índices CPO-d e coe-d e 

relacionar com os resultados encontrados. Para isso, será realizado um estudo de natureza 

descritiva documental, através da aplicação de questionário e realização de exames clínicos 

que forneceram dados relativos ao exame CPOD das crianças. Os dados serão analisados 

utilizando o SPSS. O estudo se justifica pela necessidade de conhecer o perfil e a saúde bucal 

de escolares e intervir quando necessário, envolvendo-os através da promoção de saúde bucal 

estimulando o pensamento de prevenção, que é muito relevante para a evolução da saúde 

bucal. 
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