
Programa Educativo Preventivo em Saúde Bucal  

em Trabalhadores Jovem e Adulto  

    Oliveira, E.F.*; Domingues, A.C.; Puerta, J.; Comenda, M.H.C.;  

Costa, R.B.; Lima, T.D.; Anibal, T.; Profa Queluz, D.P.  

Faculdade de Odontologia de Piracicaba – UNICAMP 
Palavras-chave: promoção da saúde – saúde bucal – saúde do trabalhador 

 
 

 INTRODUÇÃO    

  

    Grandes mudanças estão ocorrendo no 

 mundo do trabalho. A saúde é reconhecida 

 como um dos maiores valores na sociedade. A 

 Qualidade de Vida está relacionada a um 

 conjunto de condições materiais e não materiais 

 almejados por indivíduos e comunidades. Tais 

 condições se estabelecem a partir de aspectos 

sociais e econômicos que permitem, ou não, a realização e 

manutenção das oportunidades, entre estas as do trabalho. 

   Apesar dos avanços significativos  no campo conceitual 

que apontam um novo  enfoque e novas práticas para lidar 

com a relação trabalho-saúde, no decorrer da História foram 

mudados os termos que se relacionavam ao trabalhador, sua 

saúde e seu ambiente de trabalho: de Medicina do Trabalho 

para Saúde Ocupacional e chegando a Saúde do  

trabalhador. Tal fato coloca em questão a já identificada 

distância entre a produção do conhecimento e sua  

aplicação.  

   A saúde dos trabalhadores se torna questão  na medida 

em que outras questões são colocadas  no País. Manifesta-se 

no âmago da construção de uma sociedade democrática, 

da conquista de direitos elementares de cidadania 

 

 

PROPOSIÇÃO  

  O objetivo deste trabalho foi realizar ações com o intuito de 

sensibilizar na propagação de conceitos relacionados ao 

bem-estar, qualidade de vida e cidadania.  

  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

   Nesta perspectiva relatamos experiências em instituições 

destinadas a todos os públicos, em diversas faixas etárias e 

estratos sociais de Piracicaba SP. Dentro do contexto em que 

o grande desafio da odontologia atual é o de atuar 

educativamente junto à população, fornecendo 

informações necessárias ao desenvolvimento de hábitos 

para manter a saúde e prevenir as doenças bucais. Foram 

realizadas ações permanentes e ações eventuais, para uma 

melhor qualidade de vida, enfocando a saúde geral e bucal 

dos trabalhadores, através de mesas clínicas, oficinas, 

painéis, palestras, exames de hipertensão e glicemia. São 

estratégias diferenciadas, cujo caráter central é a formação 

complementar e permanente em saúde geral e bucal.  

 

RESULTADOS 

  Os resultados não significam apenas oferecer uma grande 

diversidade de atividades, mas efetivamente contribuir para 

experiências mais duradouras e significativas. Destacamos 

nas atividades que a saúde bucal é parte integrante e 

indissociável da saúde geral. 

 

 Importância do cirurgião-dentista na saúde do trabalhador, 

evitando o absenteísmo odontológico, pois a dor orofacial 

pode alterar as condições de vida e trabalho do indivíduo 

mais do que outras condições sistêmicas como, por  

exemplo, diabetes e pressão alta. A odontologia do  

trabalho só tem a colaborar com a saúde do trabalhador 

tanto na esfera pública quanto na privada, porque, 

verdadeiramente, o que se busca é um trabalhador com 

condições de saúde bucal adequadas para sua atividade 

laborativa e com uma melhoria em sua qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

  Conclui-se que o programa tem contribuído para que 

ocorra melhoria das condições de saúde bucal dos trabalhadores, 

e torna-se fundamental por formar profissionais com visão de 

promoção de saúde onde sejam levados em consideração os 

aspectos socioculturais da população onde a universidade está 

inserida. 


