
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
                 SECRETARIA DE SAÚDE 

  

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA SAÚDE BUCAL 

 Objetivo: Conscientizar a população da importância adequada da higiene bucal 

para redução dos riscos das doenças bucais.  

 Diagnóstico: A Secretaria de Saúde de Campinas, através da Coordenação de 

Saúde Bucal, Distritos de Saúde e Unidades Básicas de Saúde, desenvolvem em sua 

rotina de trabalho ações de Promoção, Educação e Prevenção em Saúde Bucal nos  

espaços sociais das áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde priorizando a 

população de escolares, principalmente nos equipamentos públicos municipais e 

estaduais, esta oferta vem de encontro com as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal, direcionando recursos e objetivando a prática dos bons hábitos de 

higiene oral para a população. 

 A inserção das equipes de Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família e a 

transição epidemiológica da doença cárie têm proporcionado efetivamente a 

otimização dos recursos, direcionando para cobertura da assistência em saúde bucal a 

população com maior grau de vulnerabilidade e risco, tanto biológico como social, 

possibilitando uma dinâmica de trabalho multiprofissional, ampliando acesso e 

permitindo planejamento das ações nas áreas de abrangência do território das 

Unidades Básicas de Saúde. 

 A importância da manutenção e aprimoramento das ações de Promoção de 

Saúde é fundamento base para as políticas de saúde, para a Saúde Bucal, o                   

" Programa de Orientação para a Saúde Bucal" elencado como Programa de Governo, 

vêm de encontro aos anseios das equipes de saúde bucal e de importância ímpar para 

a população campineira. 

 Os Levantamentos Epidemiológicos municipais, têm demonstrado queda 



significativa nos indicadores de saúde bucal aos 12 anos de idade (CPOD 2006 = 0,79) 

através de medidas como a fluoretação de águas, bem como seu hétero controle , 

medidas educativas e de prevenção nas ações das equipes de saúde bucal, por outro 

lado a necessidade de implementar ações para a população na faixa etária pré-escolar 

e adolescentes continua sendo um desafio. 

 Indicadores :  

 
COBERTURA 

DE AÇÕES 
PREVENTIVAS 

 
 

 
Nº de usuários benef/  por ações 
coletivas de promoção de saúde no 
território das unidade                 x 100  
________________________ 
Total da população da unidade 

- No numerador considerar o número 
de indivíduos cadastrados no Programa 
de Procedimentos Coletivos 
- No denominador considerar 
população total da unidade 
*Obs – Podemos construir  também o 
indicador com população cadastrada  

 

 
 

COBERTURA DE AÇÕES PREVENTIVAS 
NAS ESCOLAS NO PROGRAMA DE 
ORIENTAÇÃO PARA SAÚDE BUCAL 

Nº de usuários benef/  por ações coletivas de promoção 
de saúde nas escolas do território das unidades x100 
    __________________________ 
      Total da população das escolas públicas da área de 

abrangência da unidade 

 

 Ações: As Unidades Básicas de Saúde, estruturam as ações das práticas das 

ações coletivas em Saúde Bucal em: 

 Cadastramento dos espaços coletivos da área de abrangência da Unidade, em 

especial as Escolas Públicas Municipais e Estaduais; 

 Organização da agenda da Unidade com as Escolas para apresentação do 

projeto aos diretores e professores, bem como para a realização das ações 

educativas e preventivas de Saúde Bucal, em especial na pré-escola e ensino 

fundamental I e II; 

 Distribuição gratuita de escova dental e creme dental para a rede escolar em 

que são realizadas as atividades de saúde bucal; 

 Exame clínico nos alunos,  realizado pelos dentistas das Unidades Básicas de 

Saúde, bem como abertura de agenda para assistência em Saúde Bucal para os 

casos de história de cárie, maior risco e vulnerabilidade; 



 Monitoramento dos alunos com necessidade de intensificação de ações 

complementares de aplicação tópica de flúor; 

 Palestras educativas com recursos audiovisuais; 

 Recursos: São esperados para a implantação e continuidade  do " Programa de 

Orientação para a Saúde Bucal ": 

 Garantia dos insumos necessários (escova dental infantil e adulto, creme dental 

fluorado e fio dental); 

 Garantir aquisição de material audiovisual (ilustrações, DVD, material lúdico) 

adequado para as diversas faixas etárias, com foco na promoção e prevenção 

de saúde bucal; 

 Garantir a complementação dos quadros de recursos humanos das equipes de 

saúde bucal (dentistas, Auxiliar de saúde bucal e técnica de saúde bucal), 

através de concurso público vigente; 

 Responsáveis : Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Saúde, 

Coordenação de Saúde Bucal, Distritos de Saúde, Unidades Básicas de Saúde. 

 Meta:  

 Implantar o "Programa de Orientação para a Saúde Bucal" em 100% 

das Pré-escolas e  Escolas Públicas Municipais  

 Ampliar cobertura de procedimentos coletivos nos 4 anos de governo 

em 50% 

  

ANEXO:  Conteúdo original do Programa de Governo 2013-2016  

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA A SAÚDE BUCAL 
 

 Instituir o Programa de Orientação para a Saúde Bucal, consistente 
em palestras e atividades em escolas, canteiros de obras, empresas, 
etc., a fim de conscientizar a população, principalmente àquela em 
idade escolar, sobre a importância da higiene bucal e os 
procedimentos corretos de escovação.  



 Ensinar os movimentos corretos para a escovação dos dentes, o como 
passar o fio dental e a quantidade de creme dental que deve ser 
utilizada. 

 Formar parceria com as Faculdades de Odontologia do Município para 
que estudantes participem do Programa. 

 Distribuir gratuitamente, em toda a rede escolar, kit contendo escova 
de dentes infantil, fio dental e creme dental. 

 Incentivar às empresas em geral a inclusão na cesta básica do kit para 
a saúde bucal, contendo escovas dentais infantis e adultas, fio dental e 
creme dental. 

 Criar política de incentivo fiscal para os cirurgiões-dentistas que 
realizem tratamento odontológico de caráter social e gratuito à 
população de baixa renda. 

 Organizar e realizar Mutirões de Saúde Bucal 
 
 


