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(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – No setor saúde, a educação popular passou a se constituir em um instrumento de 
reorientação da globalidade de suas práticas, na medida em que dinamiza, desobstrui e fortalece a 
relação com a população. O painel ‘Instrumentos de Educação Popular em Saúde’ reúne as práticas 
educativas em saúde bucal desenvolvidas pelos integrantes do Projeto Nós na Rede: Contribuições 
da Odontologia para a Educação, Prevenção e Manutenção da Saúde, compreendendo que estes 
meios dinamizadores da educação somente têm significação quando em comunhão com sujeitos 
sociais.O seu principal objetivo é a disseminação da informação, junto aos diferentes ciclos de vida, 
visando à facilitação na construção do conhecimento em saúde bucal. Destaca-se a construção de 
dois ‘vídeos’e de dois ‘manuais impressos ’de cunho educativo, direcionados ao adulto jovem e ao 
idoso, a confecção de ‘jogos interativos’ – jogo da memória,jogo de tabuleiro e gincana multimídia, 
que buscam abranger distintos ciclos da vida infantil e uma ‘peça de teatro’,  a qual almeja despertar 
o interesse e a motivação para a adoção de hábitos bucais saudáveis em crianças de pequena idade. 
Estes 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 

equipamentos sociais locais (escolas, CMEIs, instituição de idosos, praças, etc), conforme demanda 
do município,por meio de parcerias intersetoriais.Os resultados decorrentes da utilização destes 

recursos permitem 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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