
        
 

 

O QUE É ODONTOEDUCAÇÃO  

O projeto da ODONTOEDUCAÇÃO nasceu de uma inquietação por causa do elevado 

nível de desinformação existente entre os adultos e por consequência, em meio ao 

público infantil.  

A odontopediatra CLARICE GONZAGA BARBOSA iniciou, no final de 1984, um 

trabalho de pesquisa em sua clínica, visando identificar os efeitos nefastos dos 

conceitos errôneos ou truncados transmitidos às crianças. A partir disso, buscou 

formas de contribuir para a melhora dos índices de saúde bucal entre a população 

infantil.  

A percepção de que o tema ultrapassa os aspectos técnicos da prevenção bucal, 

devendo ser abordado de forma mais abrangente, levou a autora a uma ampliação da 

pesquisa. O assessoramento da psicóloga Célia Maldonado Cunha apresentou-se 

como fundamental, pois permitiu a criação de uma linguagem sobre a cárie sem a 

agressividade dos meios visuais existentes. Mais tarde, a autora sentiu necessidade de 

criar uma metodologia própria e, para tanto, contou com o assessoramento da 

orientadora educacional Heliane Maria Bergo, assim a metodologia de ensino foi 

embasada na proposta denominada ODONTO EDUCAÇÃO.  

Todos os materiais odontoeducativos criados pela autora foram objeto de estudo na 

dissertação de mestrado em Engenharia de Produção, na área de Mídia e 

Conhecimento, defendida na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 

2000.  

O projeto de ODONTOEDUCAÇÃO visa, em nível macro, a disseminação de 

informações referentes à saúde bucal e sua importância para o ser humano, do ponto 

de vista físico, econômico-social e emocional.  

A ODONTOEDUCAÇÃO é um projeto inédito e ousado que vem ao encontro da 

população, carente não só economicamente como de informações educativa, trazendo 

um aprendizado fundamental às suas vidas, que é a saúde bucal.  

Em nível micro o projeto procura atender as necessidades individuais da criança, do 



        
 

adolescente e de seus familiares em termos de informações sobre a saúde bucal, a 

instalação de hábitos adequados de higiene e alimentação e a prevenção da cárie e de 

outras doenças de ordem sistêmica.  

Assim, o projeto tem por finalidade atuar de forma complementar na educação da 

criança e do adolescente, mediante a divulgação de novos conceitos e processos que 

conduzam a uma adequada higiene bucal. Ele foi pensado para propiciar à população 

infanto juvenil – carente de informações específicas, um aprendizado fundamental em 

suas vidas, garantindo uma saúde bucal sem traumas  

 

TÍTULO DO CURSO: 

 

 

 



        
 

OBJETIVOS: 

O material didático de Odontoeducação contempla uma metodologia 

abrangente de atuação transdisciplinar, com vista à educação planetária. 

A Odontoeducação, na sua atuação transdisciplinar, entra em várias áreas 

como: ecologia; meio ambiente; ciência propriamente dita, economia, 

segurança, drogas, nutrição, sexologia e cardiologia. 

 O método Odontoeducativo faz uma associação da boca como um órgão vital 
do nosso corpo em todas as áreas citadas e assim, transmite informações 
através de atividades lúdicas, histórias em quadrinhos, curiosidades, dinâmicas 
e pesquisas técnicas científicas ao cidadão para que estas se transformem em 
aprendizado afetivo e permanente que será utilizado ao longo de sua vida. 

 Em cada dessas áreas, a Odontoeducação desmitifica e ressignifica a 
linguagem utilizada na odontologia, considerando que esta se caracteriza como 
arbitrária e anacrônica e que não atende mais a visão do homem e da educação 
que vigoram em pleno século XXI. 

 O curso vem facilitar proporcionando uma Descconstrução e a Reconstrução 
de Crenças destes profissionais que irão atuar dentro da Odontoeducação. 

 

MINISTRADORA: 

 

Dr.ª Clarice Gonzaga Barbosa  

- Odontopediatra – UNESP – Araçatuba - SP 

- Mestre em Engenharia de Produção – Área de Mídia e Conhecimento – UFSC - SC 

- Autora do Projeto da metodologia Odontoeducação 

 
PROGRAMA: 

 

1.Dinâmica; 

2.Origem da Odontoeducação; 



        
 

 

3.Odontoeducação e a Primeira Infância; 

4.Odontoeducação e o Estresse Tóxico; 

5.Odontoeducação e a Linguagem; 

6.Aquisição de material junto ao paciente quanto o que pensa que seja a cárie; 

7.Análise dos desenhos; 

8.Planejamento das necessidades do paciente; 

9.Odontoeducação e a Psicologia; 

10.Desmitificar o que foi demonstrado pelo paciente e relatado pelos pais; 

11.Como fazer a desmitificação; 

  12.Ressignificação e reencantamento do paciente com novos conceitos; 

  13.Como trabalhar com o material Odontoeducativo; 

  14.Prevenir as Doenças Cardiovasculares desde a Infância; 

13. A Saúde Bucal Dentro do Novo Paradigma Educacional; 

  16. O paradigma sistêmico e a Proposta de Educação Planetária; 

  17. Aprendizagem significativa; 

  18. Dinâmica. 

   

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: 

 

Dr.ª Adriana Cássia Ribeiro Baidek 

- Psicóloga – Centro Universitário-IESB 

- Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental. 

- Atua como psicóloga clínica em atendimentos de adolescentes, adultos, idosos, 
casais e grupo. 



        
 

- Atuou como advogada, chefe de Núcleo de Contratos e Convênios e Procuradora de 
Autarquia do DF. Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. 

 

DESCONSTRUÇÃO DE CRENÇAS  

1- Definição de crenças dentro da Psicologia Cognitivo Comportamental  

1.1- Identificando crenças limitantes;  

1.2- Processo de desconstrução e ressignificação das crenças.  

2- Modelo Cognitivo  

2.1- Compreensão e identificação de pensamentos;  

2.2- Compreensão e identificação de emoções;  

2.3- Compreensão e identificação de comportamentos;  

2.4- Relação entre comportamentos e pensamentos;  

2.5- Pensamentos Disfuncionais.  

4- Ansiedade  

4.1- Reações físicas, emocionais e comportamentos;  

4.2- Síndrome do Pânico;  

4.3- Medo e Fobia.  

5- Burnout: Síndrome do esgotamento  

5.1- Causas;  

5.2- Sintomas;  

5.3- Tratamento.  



        
 

6- Autoestima.  

7- Autossabotagem.  

8- Aplicação das técnicas:  

8-1- Questionário Erro de Pensamentos;  

Objetivo: Identificar e modificar pensamentos disfuncionais que estão causando visão 
distorcida de si mesmo, de outras pessoas e do mundo.  

8.2- Relaxamento Progressivo de Jacobson.  

Objetivo: Técnica de relaxamento muscular que auxilia o alívio da ansiedade e 
estresse, capacitando a pessoa com habilidades para controlar a sua própria ativação 
fisiológica e confrontar as situações que provocam ansiedade e estresse 

 

DrºJosé Ricardo Muniz Ferreira 

- Periodontista – PUC-Campinas/SP 

- Mestre em Implantologia Oral – UGR/RJ 

- Doutor em Ciência de Materiais – IME/RJ 

- Membro da Sociedade Internacional de Estudos com Células-Tronco (ISCT) 

- Membro da Internacional Society for Ceramics in Medicine(ISCM) 

- Fundador e diretor Presidente da Empresa R-Crio Criogenia S.A 

 

“Um tesouro escondido nos dentes de leite. O que as células-tronco 
representam para saúde.” 

- O que são células-tronco, o que devemos entender em relação a sua origem, a 
plasticidade e ao potencial especial que as células-tronco presentes nas polpas 
decíduas trazem para Medicina Regenerativa; 



        
 

- Qual o importante papel a ser desempenhado pela Odontologia dentro desse 
contexto; 

- O que são os Centros de Processamento Celular, porque deve ser feita a 
criopreservação das células-tronco obtidas a partir de polpas decíduas visando o uso 
autólogo e quais são as evidências científicas e aspectos regulatórios envolvidos nessa 
atividade? 

 


