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Introdução: Dentre tantas adversidades existentes no contexto de saúde bucal, certos
agravantes tornam a experiência de higienização oral mais complexa e desafiadora,
como um déficit de coordenação motora, alto consumo de alimentos cariogênicos, a
falta de conhecimento do processo de desenvolvimento de doenças bucais, como cárie
e fluorose. Nesse sentido, o desdobramento de atividade educativas em saúde bucal
para grupos especiais levou de forma clara, objetiva e lúdica todos os temas tratados
acima, além de uma analise social e individual de cada participante. Tal feito levou em
conta a conexão do assunto trabalhado a uma série de dinamismo recreativo. Objetivo:
O objetivo desse trabalho foi proporcionar a um grupo de pessoas especiais, alunos do
APAE, Associação de Pais e amigos em Coronel Fabriciano, o acesso à educação
bucal através de atividades lúdicas e compreender mais da realidade de disposição à
saúde que eles estavam inseridos. Metodologia: O desenvolvimento aconteceu em
etapa de quatro visitas, e cada uma tratou de um
tema, como escovação e utilização de fio dental, alimentos cariogênicos, alimentos
não cariogênicos e escovação assistida, que é uma supervisão e indicação de como
executar com mais eficiência ou verificar se atinge um grau satisfatório, sendo
classificadas como ruim, media, intermediária ou boa. Nesse período de visitas
também foi aplicado um questionário a ser respondido em casa. Resultados: Os
resultados foram analisados assim que devolvidos os questionários e passada as
orientações de saúde bucal para os alunos. Alguns dados foram levantados:  cerca de
60% dos alunos não escovavam os dentes ao mínimo três vezes ao dia, 40% dos alunos
não utilizava o fio dental nenhuma vez ao dia, 56% dos alunos faziam visitas
periódicas ao dentista uma vez ao ano, e em grade maioria essas consultas eram
ofertadas pela própria instituição. Em relação à qualidade da escovação, 21% foi
considerada boa, 55% foi considerada satisfatória e 18% foi considerada ruim. 
Conclusão: Conclui-se que mesmo com o avanço de recursos tecnológicos, circulação
de informação, desenvolvimento científico, ainda é difícil o acesso do paciente
especial ao tratamento odontológico por vários fatores, dentre eles: dificuldade em
encontrar profissional disponível a realizar o atendimento, disponibilidade de
acompanhantes para levar esses pacientes ao consultório.
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