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Atenção Básica constitui um conjunto de ações que busca a vigilância à saúde, 
no âmbito individual ou coletivo, abrangendo a promoção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde, situada no primeiro nível de atenção do sistema de 
saúde. Motivação é encarada como uma espécie de força interna que emerge, 
regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. Contudo, é 
evidente que motivação é uma experiência interna que não pode ser estudada 
diretamente. Desta forma, o programa teve por objetivo provocar uma maior 
motivação, em participar, e aceitação das atividades de promoção e prevenção 
de saúde pelas crianças e adolescentes. Foram realizadas atividades de 
promoção de saúde com as crianças no Hospital Noaldo Leite, ONG- Operação 
Resgate e Clínica Escola de Odontologia da UFCG, através de atividades 
lúdicas (brincadeiras, atividades de pintura, jogos; todos esses voltados para a 
importância em se ter uma boa saúde bucal), e como recompensa eles 
ganharam kits de higiene bucal e, sob supervisão dos alunos e coordenadores, 
realizaram as técnicas de escovação; como também com seus respectivos 
pais/responsáveis e funcionários, onde na oportunidade pode ser sanada as 
dúvidas que os mesmos apresentaram. Como resultado foi possível observar 
que as crianças começaram a cooperar com os tratamentos, a ter mais vontade 
de ir para o atendimento da clínica de odontologia, começaram a participar 
mais das atividades da ONG, ou seja, depois das ações do programa, 
podemos observar que elas se sentiram mais motivadas com os seus 
tratamentos e atividades. Assim, através do vínculo formado com as crianças e 
a confiança que elas nos depositaram, concluímos que o objetivo foi alcançado 
e que o programa é de grande importância para que as crianças se sintam 
cada vez mais motivadas em realizarem seus tratamentos e participarem das 
atividades. 
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