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“Educação é aquilo que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem 
e poucos possuem.” 

Karl Kraus 



RESUMO 

 

Este estudo foi realizado a partir de uma observação de como está a saúde 
bucal dos alunos da Escola de Educação Especial Arco Iris do Município de 
Ventania, visando agregar evidências para nortear o desenvolvimento de um 
projeto de intervenção em saúde bucal, indicando novos rumos à promoção de 
saúde bucal dos escolares. Falando em Educação a saúde Bucal, a situação 
ainda é grave aqui no Município de Ventania devido às condições sociais e 
econômicas da população, temos pouco investimentos que a área recebe em 
relação ao total do SUS e à falta de informação sobre os cuidados básicos de 
saúde. Percebe se pouco interesse da parte da odontologia do Município. 
Portanto faz se a importância de mais praticas preventivas na área da saúde 
bucal, nas Escolas Municipais, por isso, que o tema venho em mente, e me 
levou a fazer um estudo, de como estar ajudando, na participação e um 
trabalho na escola com os alunos sobre o assunto abordado, e assim poder 
estar dando possibilidades de propostas que podem sim estar acontecendo na 
própria escola, ou seja através de um acompanhamento a educação bucal das 
crianças. Verificou se por meios de estudos analisados que   as pessoas   com 
Necessidades Especiais tem   dificuldades ao atendimento odontológico 
quando necessitam. E por conta disso os   especialistas admitem   terem um 
pouco de receio a esse atendimento devido ao despreparo e também  que 
precisam de apoio  maior  das  pessoas  que  cuidam  das mesmas ,no  
atendimento. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde Bucal: Higiene Bucal: Criança 
Excepcional  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ABSTRACT    

 
 
 

This study was carried out from an observation like this oral health of 
students in Special Education School Arco Iris the City of Gale, in order to 
add evidence to guide the development of a project of intervention in oral 

health, indicating new directions to promote oral health of 
schoolchildren. .Falando In Education Oral health, the situation is still 

serious here in the City of Gale due to social and economic conditions of the 
population, have some investments that the area receives in relation to the 
total of the NHS and the lack of information about the basic care Cheers. 

Realize is little interest on the part of the municipality dentistry. So does the 
importance of more preventive practices in the area of oral health in the 

municipal schools, so that the issue come to mind, and led me to make a 
study of how to be helping, participation and work at school with students 
about the subject matter, and thus to be giving possibilities for proposals 

can indeed be happening in the school, or by monitoring -a oral education of 
crianças.Verificou up by studies analyzed means that people with Special 

Needs has difficulties to dental care when necessitam.e because of that the 
experts admit to some fear this service, due to unpreparedness and also 

need greater support from the people who take care of them in the service.  
 

KEYWORDS: Health education Oral: Oral Hygiene: Exceptional Child 
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1. INTRODUÇÃO  

  

     O presente trabalho foi realizado na Escola de Educação Especial Arco Iris 

situado na sede do município de Ventania. A escola conta com 50 no total destes 

20% apresentam uma higiene bucal ou ambiental precária. 

   Diante o contexto, se fez necessário, uma proposta que possibilitasse e garantisse 

uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida. 

    A escola é, muitas vezes, a extensão de casa principalmente na Educação 

Especial. Os hábitos e as manias que elas têm em casa são repetidos na escola e, 

por isso, é importante que alguns hábitos sejam reforçados.  

    Por isso, é essencial que a educação á saúde Bucal na escola seja incentivada e 

não apenas comentada ou ensinada. 

   Pacientes portadores de necessidades especiais apresentam maiores riscos de 

Desenvolver a doença cárie e doença periodontal. Isso se explica devido à estreita 

relação entre o grau de limitação física e/ou mental com a dificuldade da realização 

da higiene bucal e a especificidade de sua dieta alimentar, geralmente é rica em 

carboidratos e alimentos pastosos (ELIAS & ELIAS, 1995) 

    Os hábitos de higiene na escola que devem ser reforçados vão, desde ensinar as 

crianças a lavarem as mãos, a escovarem os dentes até explicar a importância de 

lavar as frutas antes de comê-las. Cuidados com a água e com os alimentos da 

cantina escolar também são importantes quesitos quando se fala em higiene na 

escola.  

   A educação deve ser um fator de promoção e proteção à saúde, bem como 

estimular a criação de estratégias para a conquista dos direitos de cidadania. Sendo 

assim, a escola deve ajudar a capacitar os alunos para uma vida mais saudável.  

      A educação não deve se limitar a apenas informar, pois somente se tornará 

efetiva quando promover mudanças de comportamentos. A comunidade escolar não 

deve apenas contribuir para que os alunos adquiram conhecimentos relacionados 

com a saúde. Uma coisa séria ensinar higiene e saúde. Outra coisa é agir no sentido 

de que todos os que estão no ambiente escolar adquiram, reforcem ou melhorem 

hábitos, atitudes e conhecimentos relacionados com higiene e saúde. 

   Escolhi como tema do meu projeto Educação a saúde bucal,o problema  será 

:Como incentivar a higiene oral dos alunos da Escola de Educação Especial Arco Iris 

do Município de Ventania? Tem como objetivo geral: Propor um projeto de 
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intervenção que incentive  a prática da higiene bucal no seu dia a dia, estimulando-

lhes o interesse .Os Objetivos Específicos deste projeto de intervenção serão  

aplicar  jogos  para  adesão a escovação correta . -Avaliar a adesão da higiene 

bucal por meio de instrumentos de avaliação. -Descrever como ocorre os 

atendimentos odontológicos com as crianças com Necessidades Educacionais 

Especiais. 

     O projeto em si servirá de conscientização para os educandos e educadores 

através de teoria fundamentada na prática, voltada especificamente para a higiene 

bucal. As informações transmitidas e as ações executadas pelos envolvidos neste 

projeto servirão para minimizar ou sanar as possíveis enfermidades que podem 

comprometer não só a saúde física, mental e a bucal, dos educandos e de seus 

familiares.   

      De acordo com o Ministério da Saúde  

 

 

“todo usuário que apresenta uma ou mais limitações, temporárias ou 

permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento 

ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação odontológica 

convencional. As razões das necessidades especiais são inúmeras e vão 

desde doenças hereditárias, defeitos congênitos, até as alterações que 

ocorrem durante a vida, como moléstias sistêmicas, alterações 

comportamentais, envelhecimento, etc. Esse conceito é amplo e abrange, 

entre os diversos casos que requerem atenção diferenciada, as pessoas 

com deficiência visual, auditiva, física ou múltipla (conforme definidas nos 

Decretos 3296/99 e 5296/04) que eventualmente precisam ser submetidas à 

atenção odontológica especial” (Cadernos da Atenção Básica, 2004)    

 

  

       Portanto nem todos as crianças com Necessidades Educacionais Especiais 

precisam de atendimento odontológico especial que alguns tem condições de ter 

seu atendimento normal como os demais, porem sabemos que há entre eles os 

que necessitam de atendimento diferenciado sim devido as suas necessidades 

especiais. 

 

2. SAÚDE BUCAL DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS  
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                Para Schmidt(1998) os portadores de necessidades especiais não 

apresentam boas condições de saúde bucal, transformando o prazer, a alimentação, 

o relacionamento com o mundo, em dor e desconforto. Isto além de prejudicar um 

possível aprendizado, pode comprometer a nutrição, e predispor o portador de 

necessidades especiais ao risco de infecções bucais, e aumento da morbidade. 

        Sabemos que o atendimento odontológico para essas crianças melhorou, pois 

as clinicas odontológicas eram limitadas onde agora já temos as clinicas pediatrias 

que atendem a essas crianças. 

     As crianças com paralisia cerebral  apresentam  índices elevados de alterações 

gengivais, esses fatores indicam a necessidade de intervenção precoce, seja com  

programas educativos e preventivos como o de assistência.(AGUIAR 1992). 

        Tais comprometimentos nesses pacientes se também, ela situação 

socioeconômica de cada um. 

       Devido a essas complicações essas crianças tende a ter maiores problemas 

odontológicas que as demais. Pois na maioria dos casos é a falta de higiene bucal, e 

como ele apresenta limitações, ele precisa de acompanhamento de um adulto para 

esses cuidados, e portanto são considerados com alto risco e problemas de 

dentição. 

         Conforme Schimdt(1998),os portadores de necessidades especiais pode 

apresentar hipo ou hipertonia das musculaturas dos lábios,bochechas,linguá,esses 

quadros aumentam  com o aparecimento do bruxismo dental, além de desgaste  

dental, podem ocasionar dores e lesões na boca. Diante disso vemos então que 

esses pacientes correm alto risco de terem carie  e suas consequências. 

           Contudo  vemos a necessidade de um acompanhamento com mais 

frequência a essas crianças ,devido  as complicações frequentes que tem com  a 

saúde bucal, vemos a escassez desses profissionais ,ao atendimento as crianças 

com necessidades educacionais especiais. 

         O atendimento desses pacientes exige cuidados especiais  e conhecimento do 

caso a ser atendido. O atendimento necessita que o  profissional tenha 

compreensão dos procedimentos clínicos ,para que então possa atender as 

necessidades da mesma.(OLIVEIRA;PAIVA;PORDEUS,2003). 

       Essas dificuldades  são  percebidas nos pais das crianças especiais ao 

precisarem dos atendimentos odontologias para seus filhos especiais. Já que 
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precisam de atendimento especial, por isso  o atendimento odontológico é 

dificultado, por vários fatores ,físicos, mental social ou fisiológico. Por esses motivos 

há por parte dos profissionais da odontologia receios, quanto a anestesia geral dos 

pacientes ,e o cuidado é maior. 

       Em relação ao cuidado odontológico de populações especiais, especificamente 

de pessoas com deficiências do desenvolvimento, notou -se a necessidade de incluir 

no currículo, tanto da graduação como da pós graduação, não apenas bases 

teóricas, mas aplicações praticas.(ALBUM,1990). 

        Tratar um paciente especial é lidar com uma família especial, já que ela é muito 

afetada com o nascimento de uma criança especial. É comum que os pais passem 

por um processo de negação, culpa e finalmente, aceitação. O dentista não pode 

ficar de fora de tudo isso e precisa interagir com toda essa dinâmica para que 

obtenha bons resultados no tratamento dos portadores de necessidades especiais 

(FOURNIOL FILHO, 1998; ELIAS, 1997).  

      Por quanto disso se faz necessário que o  dentista tenha interação com todos os 

membros (técnicos )que acompanham essa criança, pois as dificuldades 

encontradas perante o atendimento  realizado  ,que  seja  eficaz. 

Nesse sentido, Sassaki (2000), coloca que:  

 

A integração se contenta com o esforço unilateral das pessoas deficientes 

para ingressarem ou reingressarem na sociedade. A inclusão requer 

mudanças fundamentais nos sistemas comuns da sociedade, de tal modo 

que todas as pessoas, deficientes ou não, estejam primeiro juntas, 

incluídas, para então realizar tudo – reabilitar-se, estudar, brincar, trabalhar, 

viajar,...... 

 

    

   Contudo vemos que esse atendimento colabora também com a integração do 

mesmo na sociedade em geral em todo o Brasil pois sabemos da dificuldade que os 

familiares tem ao procurar um atendimento odontológico para seus filhos com 

necessidades Educacionais Especiais. 

 

 2.1 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS  
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        A atenção universal à saúde bucal, inclusive ao paciente com necessidades 

especiais, esteve em destaque no relatório final da 2ª Conferência Nacional de 

Saúde 19 Bucal, realizada em setembro de 2003, como deliberação da 9ª 

Conferência Nacional de Saúde, que salientava a garantia à:  

        

                                         “assistência integral em todos os níveis e faixas 

etárias” e propunha ainda “garantir que os portadores de deficiência física, 

mental e motora ou múltipla, ou de doenças infecto-contagiosas e crônico-

degenerativas tenham seu atendimento básico executado em qualquer 

Unidade Básica de Saúde da rede SUS que deverá contar com concepção 

arquitetônica adequada, normas e rotinas de biossegurança e recursos 

humanos devidamente capacitados para tal fim” (CFO, 2003).  

 

      No entanto ,todos as pessoas portadoras de Necessidades Especiais tem o 

direito de serem atendidas em qualquer Unidade Básica de Saúde do Sus.Porem 

observamos a falta de atenção a essas pessoas em relação  a esse atendimento.  

   Com relação à organização por ciclo de vida, mais especificamente no que se 

refere ao paciente especial, o Caderno de Atenção Básica de Saúde Bucal do MS 

recomenda que:  

                                      “Os serviços devem se organizar para ofertar 

atendimento prioritário no âmbito da atenção primária (porta de entrada), 

devendo haver Unidades de Referência Especializada e Hospitalar para os 

casos de maior complexidade e os que necessitem de atendimento sob 

anestesia geral. O atendimento a estas pessoas, por requerer uma atenção 

em todos os níveis de complexidade, impõe a necessidade de um rigoroso 

trabalho integrado da equipe de saúde” (Cadernos da Atenção Básica, 

2006).  

 

        Esta proposta é excelente para que  seja feito um atendimento com eficácia a 

essas pessoas com Necessidades Educacionais  Especiais, pois é um programa 

aprovado  aprovada na Portaria nº 1.060, de 05 de junho de 2002, pelo Ministério da 

Saúde. Entre outras ações, esta política propõe a articulação com a Atenção Básica 

para a elaboração de estratégias e ações a serem desenvolvidas pelas Equipes de 

Saúde da Família (ESF) e a articulação com a Coordenação de Saúde Bucal 

objetivando o atendimento à pessoa portadora de deficiência no Programa Brasil 
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Sorridente (CHAGAS, 2006). 

     No caderno de Atenção Básica de Saúde Bucal, prevê o atendimento e serviços 

a essas pessoas, e que o mesmo deve procurar os  postos de atendimentos para 

realizar seu cadastro para garantir  seu  atendimento necessário. Para isto, 

recomenda-se que  os mesmos estejam capacitadas, a fim de que 

possam, em nível local, estarem aptas ao atendimento destes usuários, em níveis, 

crescentes de complexidade de atendimento. 

     Essa assistência ao paciente especial, necessita  da participação da família, com 

propósito de promover a saúde e bem-estar ao paciente atendido.      

      É indispensável que tanto a criança como os pais tenham confiança no 

profissional, só assim se criará um vínculo que é de fundamental importância para 

se obter à colaboração da família ao tratamento. Na busca da manutenção de saúde 

bucal da criança especial realizada através dos pais, a utilização da equipe 

multidisciplinar é fundamental para alcançar esse objetivo (MUGAYAR, 2000). 

       Por isso  a participação dos pais é indispensável nesse tratamento ,para  que 

seja feita  um vinculo entre paciente e  o dentista ou seja para  que  haja  um 

tratamento em equipe. 

         Por esse e vários outros  motivos é que os cirurgiões dentistas falam que é um 

desafio o atendimento a esses pacientes portadores de Necessidades Especiais, e 

que são poucos os capacitados  a esse atendimento, e por esse motivo as mães 

dessas crianças ,reclamam e sentem  a maior dificuldade  em conseguir 

atendimentos a seus filhos Especiais . 

     Os pacientes com Necessidades Especiais necessitam  de um atendimento 

odontológico com frequência ,pois apresentam maiores riscos  de ter caries 

dentarias ,devido  as limitações física ou mental que possuem e as dificuldades de 

uma higiene bucal ,contudo que sua alimentação são com muitos carboidratos e 

pastosos. 

     Os cuidadores  também devem ser orientados e treinados quanto a higiene bucal 

de seus filhos, nesse caso, a orientação  deve  ser dada bem precoce para que 

alcancemos também  os bebês especiais na faixa etária de o a 3 

anos(CORRÊA,2001) 

 

2.2  HIGIENE BUCAL DOS PORTADORES DE NECESSIDADES  
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         O Cuidador será o responsável direto por estas atividades de estimulo e de 

limpeza diárias com os pacientes especiais; acompanhando e realizando, para isto 

precisa conhecer os procedimentos básicos. O dentista após a avaliação inicial terá 

as condições para esta orientação correta aos familiares e responsáveis. Com muito 

carinho e dedicação poderemos manter o paciente em bom estado de saúde bucal, 

buscando assim diminuir riscos e contaminações.  

     "A odontologia tem muito a oferecer à causa de milhões de pessoas com 

necessidade especiais, em todo o mundo. A qualidade dos cuidados odontológicos 

contribui não somente para a saúde básica, mas também para o desenvolvimento da 

própria imagem social que é absolutamente essencial para emergir pessoas com 

necessidades especiais da eterna opressão, segregação e dependência". 

(Justin W. Dart-líder da Força Tarefa em Direitos e Capacitação de Americanos com 

Deficiência).  

   Portanto as pessoas com Necessidades Educacionais Especiais necessitam de 

seus familiares para  a sua  higiene bucal  diária ,tendo ,assim alguns cuidados e 

acompanhamento, e assim a família estará contribuindo para  uma boa higiene e 

prevenção de doenças bucais 

    A Saúde Oral é essencial para todos os indivíduos. Em relação aos portadores de 

necessidades especiais prioriza-se, mais do que nunca, o emprego de medidas 

preventivas, com o intuito de evitar, além de alterações nas funções de mastigação, 

fonação e deglutição; o aparecimento de patologias orais, que ficarão mais difíceis 

de serem sanadas(Justin W. Dart-líder da Força Tarefa em Direitos e Capacitação 

de Americanos com Deficiência).  

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

       No primeiro momento foi  feita a   revisão de literatura ,com leitura de vários 

artigos  na base de dados ,Biblioteca virtual da saúde(BVS),foram usados 

escritores que citam sobre a saúde bucal  dos alunos com necessidades 

educacionais especiais na área  da odontologia. O enfoque desta pesquisa esta 
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relacionado a preocupação dos profissionais da odontologia com esses pacientes, 

porém, na prática, pouca atenção lhes tem sido dedicada. Na maioria dos casos, o 

profissional encontra-se despreparado e inseguro diante da situação. No  segundo  

momento  será aplicado  o projeto em sala de aula, com  aulas  expositivas e 

praticas  . 

          O público-alvo foi  a Escola de Educação Especial Arco Iris , por alunos  com 

necessidades especiais, que nela estudam, . Sabemos que os cuidados são os 

mesmos para todos os pacientes sejam ou não portadores de necessidades 

especiais. Além de todos estes cuidados, estes necessitam outras atenções, em 

acordo com suas deficiências e potencialidade. Aqueles que têm dificuldade motora 

precisam de ajuda de outras pessoas para realizarem higiene bucal. Outros, que têm 

dificuldades de entendimento, precisam de instruções repetitivas de higiene, até que 

possam assimilar estas tarefas.  

     Neste sentido, o trabalho se inicia em sala de aula com conteúdos relacionados à 

higiene pessoal e em relevância aos cuidados com a higiene bucal.  

      As  aulas  serão  aplicadas  com  todos  os alunos  da escola ,sendo  que  uma  

aula  por semana em cada   sala, as  aulas  serão  dadas  por  mim  com a 

colaboração  de todos  os  profissionais  que  na escola  trabalham ,cada  um  

fazendo  sua  parte  ,e sua  participação . 

 

Jogos   Odontologicos: 

 

-Amarelinha odontológica: 

 Assemelha-se a uma amarelinha convencional, a diferença é que cada "casa" do 

jogo é formada por um "amigo" ou "inimigo" da saúde bucal (escova, creme dental, 

flúor, frutas, doces, balas, etc...). É considerado vencedor o participante que primeiro 

chegar ao SORRISO CAMPEÃO, sem passar pelos objetos que prejudicam os 

dentes. 

 

-Jogo da Odontologia:  

Espécie de corrida composta por um tabuleiro com quadros numerados. Os 

participantes devem jogar os dados e "andar" conforme o número sorteado. O 
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percurso oferece benefícios e punições, vence quem primeiro chegar ao Sorriso 

CAMPEÃO. 

-Show do Dentão: 

Baseado em um grande sucesso da tv brasileira, o Show do Dentão é um jogo de 

perguntas e respostas sobre odontologia. Cada participante tem o direito de pular a 

questão, consultar as placas ou solicitar ajuda aos outros alunos presentes. O 

conhecimento adquirido é o grande prêmio que os competidores levam pra casa. 

-Passa Escova: 

Ao som de músicas educativas sobre odontologia, os alunos passam um para o 

outro a escova de dente. Ao parar a música, aquele que estiver segurando a escova 

terá que executar uma tarefa determinada pelos outros participantes. 

 

     

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
     Conclui se então com esse estudo que quase  100% das famílias das crianças  

com Necessidades Educacionais Especiais enfrentam dificuldades no dia a 

dificuldades ,principalmente quando se fala  no atendimento odontológico para  seus 

filhos suas  queixas  principais são que  os profissionais não são  capacitados para 

atender  as crianças especiais.  

     Com isso os problemas bucal dos alunos  especiais aumentam, pois  como  

alguns  tem muitas  dificuldades  para comer  e comem muitos alimentos pastosos ,o 

risco de terem mais caries  aumentam ainda mais. 

      Com isso  percebe  se  a despreparação  do profissional odontológico nesses 

casos e que realmente poucos se oferecem para o atendimento dos mesmos. E 

como  nas redes municipais é raro e precário esses profissionais  e os que tem não 

são  preparados profissionalmente para esses casos. Embora a falta de recursos 

também atrapalham para  que esse atendimento  se realize. 

   Percebe se também que os pais dessas crianças especiais não tem acesso as 

informações necessárias sobre higiene oral ,e acabam por  não realizar uma higiene 
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correta ,e quando  encaminhados para um profissional já é tarde sendo assim muitas 

vezes até alguns necessitam de uma intervenção cirúrgica. 

  Por isso  se faz necessário que alguém ou até mesmo assistentes sociais  para que 

façam um trabalho juntamente com esses familiares e orientem para essa higiene 

bucal de seus filhos .  

 
                         REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
ALBUM,M.M.The philosophy of Dental Care of the 
Handicapped:Past,Present,and Future.Special 
 

AGUIAR.S.M.H.C.A;VILA,P.SANTOS,P.R.A prevalência  de Carie Dental em 
Pacientes com Retardo Mental por Lesão Acoxia Cerebral.Revista Ambito 
Odontologia.v.6,p.124-127,1992. 
 

BRASIL ,MINISTERIO DA SAUDE.A Reorganizaçao da Saude Bucal na 
Atençao Basica.Resumo Executivo Preliminar.Secretária de Politicas de 
Saude.Departamento de Atençao Basica.Area Tecnica de Saude Bucal.2000.  
 

Caderno de Saúde Bucal da Secretaria de Estado de São Paulo. Qualidade e 
Resolutividade na Atenção Básica: Recomendações para Atendimento de Pacientes 
com Necessidades Especiais. Disponível em: 
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/saude/bucal/0004/ 
Prot_Necessidades_Especiais.pdf Acessado em 2 jan. de 2009.  
 

Conselho Federal de Odontologia Disponível em: 
http://www.cfo.org.br/download/pdf/brasil_sorridente/nota_tecnica_ceo.pdf. 
Acessado em 20 set. de 2003.  
 

CORRÊA,M.S.N.P.Odontopediatria na primeira infância. 
Santos,p645,647,2001. 
 

ELIAS, C; ELIAS, R. Atenção Odontológica aos pacientes especiais. Rev Gaúcha 

Odontol.; 43(2):67-70, 1995 
 

 

FOURNIOL FILHO, A. Pacientes especiais e a odontologia. São Paulo: 
Santos,1998.  
 

(Justin W. Dart-líder da Força Tarefa em Direitos e Capacitação de Americanos com 

Deficiência).  

 

 



19 

 

MUGAYAR, L.R.F. Conceito e classificação. Pacientes portadores de 
necessidades 

especiais: manual de odontologia e saúde oral. São Paulo, Pancast, p.46-13, 
2000. 
 

 

OLIVEIRA,A.C.B,PAIVA,S.M.;PORDEUS,I.A.Aceitaçao dos Pais Quanto as 
Tecnicas de Contentaçao Utilizadas em  Crianças com Deficiencia 
Mental.Pesq.odontol.Bras.Sao Paulo,v.17,p.105,jul./set.2003. 
 

SASSAKI, R. Implicações do paradigma da inclusão para o emprego de 
pessoas com deficiência. In: ABRANCHES, C. Inclusão dá trabalho. Belo 
Horizonte: Armazém de Idéias, 2000. p. 82-110. 
 
SCHIMIDTM.G.Avaliaçao Carie dentaria,Nivas Salivares de Estreptococos do 
Grupo Mutans e Capacidade Tampão da Saliva em Crianças de Sindrome de 
Down na Faixa  Etária de 6 a 14 anos.(Dissertação) de mestrado,Sao 
Paulo.USP,1998. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

 

BRASIL. Guia Alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 2 ed. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: < 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-
a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf> Acesso em 10 jun. 2015. 
 
 
BRASIL. Obesidade e Desnutrição. NUT/FS/UnB – ATAN/DAB/SPS. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/obesidade_desnutricao.pdf> 
Acesso em: 11 jun. 2015. 
 
Caderno de Saúde Bucal da Secretaria de Estado de São Paulo. Qualidade e 
Resolutividade na Atenção Básica: Recomendações para Atendimento de Pacientes 
com Necessidades Especiais. Disponível em:  
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/saude/bucal/0004/ 
Prot_Necessidades_Especiais.pdf  Acessado em 2 jan. de 2009.   
 
 
JACHINOSKI, Antonio Carlos P.; TORRES, Patrícia Lupion. A Transversalidade, a 
Alimentação e a Nutrição. In TORRES, Patricia Lupion; BOCHNIAK, Regina. 
Organizadoras. Uma Leitura para os temas transversais: ensino 
fundamental. Curitiba: SENAI – PR, 2003. 
 
 
LINS, Ana Paula Machado et al . Alimentação saudável, escolaridade e excesso 
de peso entre mulheres de baixa renda. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro ,  v. 
18, n. 2, p. 357-366, fev.  2013 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232013000200007&lng=pt&nrm=iso> Acesso em  08  jun.  2015.   
 
 
PIERINE, Damiana Tortolero. et. al. Composição corporal, atividade física e 
consumo alimentar de alunos do ensino fundamental e médio. Motriz, Rio Claro, 
v.12, n.2, p.113-124, mai./ago. 2006. Disponível em: < 



21 

 

http://www.researchgate.net/profile/Damiana_Pierine2/publication/228764096_Comp
osio_corporal_atividade_fsica_e_consumo_alimentar_de_alunos_do_ensino_funda
mental_e_mdio/links/0deec52d412cd5555d000000.pdf> Acesso em 12 jun. 2015. 
 
 


