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Resumo da Proposta:
Trata-se da utilização da sala de espera para as clínicas odontológicas infantis como um espaço para a promoção de
saúde, com um direcionamento à saúde bucal, na forma de um processo de educação continuada a partir dos problemas
e demandas reprimidas observados e das dúvidas. Haverá a abordagem na forma lúdica, junto às crianças, interagindo
no espaço kids, para um aprendizado em forma de recreação, com o trabalho paralelo de dessensibilização e a busca
pela mudança para hábitos e atitudes saudáveis. Também haverá a avaliação das ações programadas, por parte de toda
a população-alvo contemplada.

Objetivo Geral:
Promover ações educativas continuadas em promoção de saúde na sala de espera, com vistas aos pacientes infantis e
seus familiares, responsáveis ou acompanhantes.

Objetivos Específicos:
- Efetuar oficinas de dessensibilização para o tratamento odontológico, reduzindo medos e ansiedades, em uma
abordagem lúdica;
- Facilitar a comunicação e interação paciente profissional e família, com o levantamento das dúvidas,
questionamentos, problemas, a fim de se ter o norte central para as estratégias de abordagem;
- Discutir as fragilidades e identificar as sugestões para um atendimento com qualidade melhor;
- Avaliar se ocorreram mudanças no conhecimento em saúde bucal e na adoção de hábitos saudáveis pelo paciente
infantil e o seu universo familiar;
- Desenvolver pesquisas vinculadas às ações estabelecidas;
- Avaliar as ações vinculadas ao projeto na perspectiva dos pacientes, familiares, alunos e docentes;
- Divulgar os resultados obtidos.

