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O "Programa de Educação e Prevenção em
Saúde Bucal" foi implantado na casa "Lar Recan-
to do Carinho" em 1 998, por professores e alunos
do curso de graduação em Odontologia da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina. O Lar, atual-
mente, abriga crianças em vulnerabilidade social
e é composto por aproximadamente 60 crianças,
de zero a 14 anos de idade. Neste ano de 2018
o projeto completa 20 anos de atuação. O Pro-
grama tem por objetivos instituir ações educati-
vas e preventivas de saúde bucal para as crianças
abrigadas/atendidas no Lar Recanto do Carinho,
funcionários e voluntários da Instituição. A meto-
dologia do trabalho inclui escovação dental su-
pervisionada com dentifrício, uso correto do fio
dental e aplicação tópica de gel de fluoreto de só-
dio neutro a 2% (em crianças em idade escolar).
escovação e aplicação de fluoreto pelos acadêmi-
cos (em crianças em idade pré-escolar) semanal-
mente. Também são realizadas atividades lúdicas
como: palestras, jogos, teatro, desenhos (sobre
higiene bucal, prevenção das doenças cárie/pe-
riodontal e sobre o uso racional de dieta cario-
gênica), palestras informativas para funcionários
e voluntários sobre a importância da manutenção
da higiene bucal destas crianças para a preven-
ção de doenças e de infecções oportunistas. O
projeto beneficia aproximadamente 82 pessoas,
sendo 60 crianças institucionalizadas e 22 alunos
do curso de Graduação em Odontologia.

Resultados esperados
Com as ações desenvolvidas no prometo,

espera-se alcançar um índice baixo ou zero
de presença de cáries nas crianças institu-
cionalizadas, além de melhorar os hábitos
das crianças quanto à dieta anti-cariogênica
e higiene bucal. O projeto também permiti-
rá que alunos do curso de Graduação em
Odontología da UFSC conheçam um pou-
co mais do dia a dia destas crianças, suas
dificuldades sociais e emocionais, além de
permitir praticar o conhecimento teórico ad-
quirido durante o curso.
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