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RESUMO – A disseminação de informação ou a garantia do acesso a ela consiste não somente na 
divulgação de dados, mas também na criação de vínculo com a comunidade. Embora a relação entre 
a comunicação e a saúde tenha se consolidado como campo bem definido de investigações e 
práticas, poucas são as iniciativas de aproximação desses saberes, em nível populacional. O vídeo 
“Saúde Bucal na adolescência: abordando a prevenção” é um instrumento de cunho educativo-
preventivo voltado para o público adolescente, elaborado por acadêmicos e professores do Projeto de 
Extensão Nós na Rede: Contribuições da Odontologia para a Educação, Prevenção e Manutenção da 
Saúde e compõe a relação de diversos instrumentos desenvolvidos para a atuação do Projeto junto à 
comunidade. O objetivo deste instrumento é facilitar o acesso à informação em nível de saúde bucal, 
no que se refere à etiologia e prevenção de doenças bucais prevalentes, na faixa etária de 12 a 19 
anos. Os temas abordados incluem doença cárie, doença periodontal, halitose, cuidados com os 
aparelhos ortodônticos, uso de drogas, entre outros, apresentados por meio de mídia audiovisual, 
com linguagem simples, dinâmica e clara. Esse instrumento vem sendo frequentemente empregado 

junto a equipamentos sociais locais (escolas e instituições públicas), conforme demanda do 
município, por meio de parcerias intersetoriais. Essa prática resulta na construção de um diálogo 

profícuo com o público adolescente, visando aprimorar a disseminação da informação no campo da 
Odontologia e motivando-o, de forma mais atrativa, a ampliar o seu cuidado com a saúde bucal. 
Conclui-se que a utilização deste meio de comunicação desencadeia um grande impacto social, 
verdadeiramente capaz de exercer influência nas percepções de saúde bucal do público alvo, o qual 
muitas vezes apresenta-se adverso à aquisição de novas condutas. 
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