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A promoção da saúde é um componente importante das políticas públicas
e representa uma perspectiva realista para a melhoria da saúde de toda a
população, cuja base teórica é centrada na concepção ampla do
processo saúde-doença e seus determinantes, em articulação com o
planejamento estratégico. A escola, como um espaço social para a
promoção de saúde pode conduzir ao desenvolvimento de um estilo de
vida saudável, contribuindo para a criação e manutenção da saúde de
seus funcionários, alunos e comunidades locais. A promoção de saúde
em escolas se const i tui  como uma estratégia importante a ser
desenvolvida em programas coletivos de promoção de saúde bucal em
escolares, possibilitando um impacto positivo sobre iniqüidades em
saúde. Nesse contexto, o presente projeto de extensão tem o objetivo de
articular e promover o tema saúde na escola, desenvolvendo ações de
educação em saúde e de prevenção em escolares. Assim como
aconteceu com a edição de 2010 e 2011 do projeto, em 2012 a intenção
é a continuidade das ações de educação e prevenção em saúde/saúde
bucal em escolas do Distrito Lomba do Pinheiro-Partenon, Porto Alegre
(n=1400 escolares). As escolas enviolvidas são: EEEM Agrônomo Pedro
Pereira (1o ao 5o ano), EEEM Rafaela Remião (1o ao 5o ano), EEEF Eva
Carminatti (1o ao 5o ano) e EEEM Onofre Pires (1o ao 5o ano). Nessas
escolas já são realizadas ações de prevenção e educação em saúde
bucal, desde a década de 80, por Técnicas de Saúde Bucal (TSB)
vinculadas à UFRGS e estudantes bolsistas da Faculdade de Odontologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FOUFRGS), por meio de
atividades vinculadas ao Centro de Pesquisas em Odontologia Social
(CPOS). As seguintes atividades são realizadas: - Planejamento de ações
de educação e promoção de saúde/saúde bucal nas escolas referidas,
levando-se  em cons ideração  os  segu in tes  aspec tos :  dados
socioeconômicos e demográficos dos bairros, existência de serviços
públicos de saúde (saúde bucal). - Desenvolvimento de atividades
educativo-preventivas, tais como: entrega semestral da escova dental
para cada escolar; higiene bucal supervisionada, revelação de placa
bacteriana; aplicação tópica de flúor/grupo de risco; atividades de
educação em saúde. - Planejamento e estabelecimento de um espaço de
ambiente saudável para realizar a escovação dentária nas escolas. -
Contato com a Unidade de Saúde de referência para atendimento



odontológico dos escolares. As ações de educação/prevenção em
saúde/bucal acontecem semanalmente nas escolas vinculadas ao
projeto. Entende-se o conceito de educação em saúde ancorado no
conceito de promoção da saúde, que trata de processos que abrangem a
participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não
apenas das pessoas sob risco de adoece. Essa noção está baseada em
um conceito ampliado de saúde. Acredita-se na importância da integração
da Universidade nesse contexto e na relevância das ações desse projeto
de extensão, ampliando o foco não só no escolar, mas também em suas
famíl ias, possibi l i tando para essa população pensar e analisar
criticamente as relações do processo saúde-doença bucal com seus
determinantes econômicos, sociais, políticas, culturais, ambientais e
também biológicos.


