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A atuação de jovens como participantes ativos de uma pesquisa estimula o interesse em 
aprender efetivamente um assunto. Assim, objetivou-se desenvolver um estudo com a 
participação de aluno do Ensino Médio, que foi responsável por aplicar um questionário 
aos pais (pai, mãe e/ou responsável) de alunos de sua escola, com perguntas 
relacionadas: à condição socioeconômica, ao conhecimento sobre alguns agravos que 
acometem a cavidade bucal, à prática de higiene bucal, à reação emocional quanto ao 
tratamento odontológico, e ao acesso à assistência odontológica. Os pais foram 
abordados na escola. O questionário, com respostas fechadas, não era identificado, 
garantindo sigilo das informações. Os resultados apontaram que a maior frequência dos 
entrevistados foram as mães, com idade entre 30 e 49 anos, ensino fundamental 
completo, profissão do lar, um filho; receberam informações sobre saúde bucal do 
cirurgião dentista, relataram saber sobre os agravos mais comuns da cavidade bucal 
(cárie, gengivite, má oclusão, doença periodontal e afta), porém, não sabiam as causas 
da cárie; foram e levaram seus filhos para tratamento odontológico pela primeira vez  
com idade entre seis e 12 anos, de modo agradável, sem dificuldade de acesso; hábitos 
de higiene adequados. Sabe-se que as atitudes dos pais interferem diretamente na atitude 
dos filhos, assim, pretende-se organizar programas educativos sobre saúde bucal 
(palestras informativas, folhetos educativos) para esta população a fim de minimizar as 
fragilidades observadas nesta pesquisa, aprimorando seus conhecimentos.  

Palavras chave: Saúde bucal. Educação em Saúde. Odontologia Comunitária 

 


