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Atualmente, a doença cárie, a doença periodontal e a má-oclusão ainda são as 
patologias de maior prevalência e incidência na clínica odontológica. Apesar 
dos avanços na área de promoção de saúde, reconhecendo fatores 
causadores desses tipos de agravos, grande parte da população ainda 
permanece ignorante a essas causas devido a inacessibilidade aos diferentes 
meios de comunicação, por conta disso, ainda constituem importantes 
problemas de saúde pública Desta forma, o programa teve por objetivo articular 
a promoção de saúde com atividades lúdicas, de forma a diminuir a ansiedade 
das crianças, fazendo com que o seu momento de dor e desconforto seja 
transportado para uma atmosfera nova de conhecimento que é facilitada 
através de brincadeiras, uso de fantoches e personagens caracterizados, como 
também, favorecer a integração entre extensionistas e a comunidade. Foram 
realizadas atividades de promoção de saúde com as crianças, assistidas pelo 
programa, 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 ter-se 
uma boa saúde bucal), escovação supervisionada e distribuição de kits de 
higiene bucal; 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, com o 
acolhimento das crianças, elas começaram a ficar menos ansiosas antes dos 
seus tratamentos, desta forma colaborando de maneira positiva na execução 
dos mesmos. Assim, através do vínculo formado com as crianças e a confiança 
que elas tiveram nos extensionistas, podemos concluir que: o objetivo foi 
alcançado e o programa é de grande importância para um correto 
condicionamento das crianças com posterior cooperação delas na execução 
dos seus tratamentos. 
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