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Meu Molarzinho
Fernanda Marques Oliveira1
Ilda Arbex Chaves Freitas2
Resumo: Após um estudo de projeto de pesquisa onde foi trabalhado sobre conhecimentos de pais e
responsáveis acerca dos primeiros molares permanentes, verificamos que este elemento acaba muitas
vezes tendo cuidados negligenciados, por falta de informação. Pensando nisso, a página Meu
Molarzinho foi idealizada como projeto de extensão. Trata-se de um perfil do aplicativo Instagram,
com conteúdo informativo sobre odontologia, focada na odontopediatria. O projeto está em
andamento, e desde sua aprovação em 31 de março de 2021 até agora, contamos com mais de 500
seguidores. As publicações são quinzenais e são elaboradas com base em estudos de artigos científicos
disponíveis em plataformas como o PubMed, Scielo e outros, utilizando uma linguagem simples, de
fácil entendimento não só para acadêmicos da área, mas também para leigos. Como objetivos gerais
temos a criação e compartilhamento de conteúdo sobre conhecimentos odontológicos, tanto para
acadêmicos da área, como para cuidadores infantis, professores, pais e público em geral. Além de
divulgar orientações sobre cuidados adequados com a saúde bucal infantil. Quanto ao objetivo
específico é desmistificar a irrelevância dos dentes decíduos e promover saúde bucal. Através do
conteúdo que vem sendo criado e compartilhado com uma linguagem simples e objetiva, conseguimos
sanar dúvidas sobre os cuidados odontológicos. Os seguidores da página vêm acessando informações
cuidadosamente estudadas e revisadas, podendo interagir com a página através de enquetes e caixa de
perguntas postadas nos stories, além de colocarem em prática e compartilhar com mais pessoas,
criando uma corrente interminável de promoção à saúde bucal.
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