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Introdução: O presente trabalho desenvolvido, na disciplina de Saúde Coletiva, buscou
conhecer a relação entre a saúde bucal e a alimentação (sua consequência) de um
grupo de alunos da escola municipal de Coronel Fabriciano. A dieta alimentar está
presente como fator, predisponente, para algumas patologias, como a cárie e a
obesidade, este trabalhou visou verificar como era a relação entre a alimentação,
acesso a informação e a saúde bucal destes indivíduos. O Projeto de Intervenção possui
como finalidade a elaboração de meios possíveis para solucionar, minimizar, uma
situação problema encontrada através de um estudo.  Objetivo: Com base em estudos
prévios, este trabalho buscou atestar a relação entre a saúde bucal e as consequências
da dieta alimentar (geralmente, ricas em carboidratos) de crianças que podem gerar
sobrepeso, obesidade, e o surgimento de cárie quando há má higienização.
Metodologia: Foi necessária a elaboração de um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (T.C.L.E) para iniciar a coleta de dados que utilizou meios como,
questionário de levantamento epidemiológico (desenvolvido pela Organização
Mundial de Saúde) preenchido através da análise da saúde bucal das crianças,
questionário de percepção de criança, questionário para o diretor da escola, coleta de
informações para verificar o Índice de Massa Corporal. Estes instrumentos foram
necessários para conseguir interpretar a situação da saúde, bucal e coletiva, da amostra
estudada. Resultados: O índice ceo-d, das crianças que participaram do Projeto de
Intervenção, apresentou a média de 3,25 o que corresponde a um índice 30% maior
que o dado obtido no SB Brasil 2010. Com o resultado do Índice de Massa Corporal
verificou-se que as crianças do sexo feminino apresentaram uma média de 16,58 o que
as coloca na classificação como normal, porém quando os dados são avaliados de
maneira individual estes demonstraram que duas crianças estavam com obesidade,
uma com sobrepeso e uma com desnutrição aguda grave. As crianças do sexo
masculino exibiram uma média igual a 16,03 o que os coloca na classificação como
normal, avaliando de forma individual os meninos permaneceram na mesma
classificação. De acordo com a análise dos dados coletados os autores consideraram
que os resultados foram insatisfatórios, devido a existência de medidas adotadas pela
escola para manter uma alimentação adequada e saudável (dieta elaborada por um
profissional da saúde), as crianças serem visitadas por profissionais da saúde bucal
com regularidade. Os alunos da amostra poderiam apresentar a saúde coletiva com
maior qualidade. Conclusão: Os autores concluíram que os alunos da amostra precisam
de assistência, não apenas da instituição de ensino, que possui projetos e métodos para
cuidar da saúde das crianças, mas principalmente dos responsáveis e cuidadores, que
necessitam de informações importantes para cuidar da saúde de suas crianças.
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