metodologia
GARANTE SAÚDE BUCAL DAS
CRIANÇAS DE OURO PRETO
O programa de atendimento implantado pela Fundação
Projeto Sorria adota a metodologia de Inversão da
Atenção como estratégia no controle da epidemia
METHODOLOGY GUARANTEES ORAL HYGIENE TO THE CHILDREN IN OURO PRETO – The attendance program implemented in
the Smile Project Foundation adopts the Inverse Attention methodology strategy in controlling the epidemic.

2ª ETAPA

:::

REABILITAÇÃO

Consiste na restituição da função comprometida
pela ação destruidora da doença. Sua operacionalização objetiva a durabilidade dos procedimentos
reabilitantes para garantir uma menor demanda por
substituição.
AÇÕES: tratamento restaurador; revisão permanente de procedimentos e de materiais; universalização do tratamento a todas as crianças.

Aplicação de flúor em crianças da creche
Casulo Noêmia Velloso no início das atividades em 1990
Flouride application on the children of the Casulo Noêmia Velloso
childcare center at the beginning of its activities in 1990

1ª ETAPA

:::

ESTABILIZAÇÃO

Essa fase consiste em controlar a doença antes do
aparecimento de lesões ou impedir seu avanço quando já instalada, por meio de adequação do meio bucal
e controle da dor.
AÇÕES PREVENTIVAS: aplicação de flúor,
selante, cariostáticos (produtos que estabilizam a
cárie); atividades educativas; universalização do controle da doença (ampliação de informações e ações
para todas as crianças).
1ST STAGE ::: ESTABILIZING
This fase consists in controlling the disease before lesions
appear or preventing the disease of spreading where it has
already appeared, by adequate education or by controlling pain.
PREVENTIVE MEASURES: fluoride application, selants, cariostáticos (products that stabilize cavity); educational activities; disease control universalization (information divulged
to all children).
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2ND STAGE ::: REHABILITATION
This phase consists in restoring the part that has been
compromised by the disease. The main purpose is to
restore these parts so that they last longer preventing the
extraction.
MEASURES: restauring treatment; permanent review of
the procedures and materials; universalization of the
treatment for the children.

:::::

:::::
3ª ETAPA

:::

MANUTENÇÃO E
DECLÍNIO (REDUÇÃO)

Essa fase é a de socialização da informação. O declínio da doença ocorre na proporção em que o usuário
se conscientiza e reavalia sua participação no programa. Exames epidemiológicos periódicos são aplicados
para avaliação dos resultados.
AÇÕES: socialização da informação; reciclagem
científica; universalização da informação.
3RD STAGE ::: MAINTAINANCE AND DECREASE (REDUCTION)
This phase is the one that divulges the information. The
decrease of the disease occurs proportionally as the patient
becomes aware of his situation and re evaluates his participation in the program. Periodical epidemiological exams are
applied to evaluate the results.
MEASURES: divulging the information; scientifical recicling;
universalization of the information.

Reabilitação realizada na unidade
portátil com anestesia geral
Rehabilitation performed in the movable unit
under general anesthesia

4ª ETAPA
Escovação da mãe em sua filha: orientação e prevenção
A mother brushing her child’s teeth: guidance and prevention

:::

CONSOLIDAÇÃO
DO SISTEMA

Consiste na ampliação da atenção para problemas
mais complexos e especializados: tratamentos
endodônticos, ortodônticos, cirúrgicos e doenças
da boca.
AÇÕES: Ampliação da atenção; realocação de
recursos; universalização de atendimentos de alta
especialização.
4TH STAGE ::: SYSTEM CONSOLIDATION
This phase consists in calling the attention to more complex and specialized problems: endodonthic and orthodontic treatments, surgeriesand mouth disease.
MEASURES: attention span; resources reallocation; universalization of the specialized treatments.

Para a obtenção dos resultados, são fundamentais as
aplicações dos procedimentos e a freqüência das
crianças que estão em tratamento. Para isso, semanalmente e de acordo com escalonamento pré-estabelecido, a criança freqüenta a unidade acompanhada dos
pais ou do responsável para a realização da escovação supervisionada, bochecho com flúor e uso de fio
dental. Nesse período, recebe a orientação necessária
para manutenção de uma boca saudável.
Periodicamente, a criança é submetida à evidenciação
de placa bacteriana antes da escovação. A cada três
meses, é aplicado o flúor-gel tópico e, semestralmente, as escovas de dente são trocadas. Todo o
material é fornecido gratuitamente às crianças. •

To obtain the results, it is essential to apply all procedures
and maintain the attendance of children that are receiving
treatment at the practice. To achieve this, it is necessary
to schedule appointments weekly or according to the
needs of the child that comes to the practice accompanied by the parents or responsible ones to performe the
oriented brushing, fluoride gargle and dental floss usage.
During this period, the child receives essential guidance to
keep the mouth healthy. The child undergoes a bacterian
plaque product, which shows where the plaque is, before
the brushing. Every three months, a fluoride topical gel is
applied on the children and every six months the toothbrushes are changed. All the material is provided free of
charge. •

31

