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A educação em saúde bucal viabilizada por  
instrumentos educativos

Samra, A.P.B.; Langoski, J.E.; Bordin, D.; Fillus, T.M.; Alves, F.B.T.; Fadel, C.B.

O painel reúne as práticas educativas em saúde bucal desenvolvidas pelos integrantes do “Projeto Nós na Rede: 
contribuições da Odontologia para educação, prevenção e manutenção da saúde”, o qual tem como principal 
objetivo é a disseminação da informação, junto aos diferentes ciclos de vida, visando à facilitação na construção 
do conhecimento em saúde bucal.Os materiais educativos, respeitando-se as características e a funcionalidade de 
cada recurso, foram desenvolvidos com linguagem simples, abordagens dinâmicas, figuras e animações capazes 
de despertar o interesse para as questões mais relevantes do processo saúde-doença bucal. Esses instrumentos são 
frequentemente empregados junto à comunidade interna da UEPG e junto a instituições sociais locais (escolas, 
CMEIs, instituição de idosos, praças, etc), conforme demanda do município, por meio de parcerias intersetoriais. 
Destaca-se a construção de ‘vídeos’ e ‘manuais impressos’ de cunho educativo, direcionados ao adulto jovem e ao 
idoso, a confecção de ‘jogos interativos’, que buscam abranger distintos ciclos da vida infantil e ‘peças de teatrais’, 
as quais almejam despertar o interesse e a motivação para a adoção de hábitos bucais saudáveis em crianças. 
A utilização destes recursos permite concluir que a educação popular em saúde, com ênfase para o campo da 
saúde bucal, possibilita compartilhar conhecimentos e motivar diferentes ciclos de vida na busca de escolhas mais 
saudáveis, devendo, portanto, estar presente nos processos de educação permanente. 
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