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RESUMO: Embora as primeiras discussões a respeito da Promoção da Saúde datem da década de 1970, 

muito ainda há a ser feito. É preciso “empoderar” a população para que se tornem sujeitos de sua 

própria história. Promover saúde é algo complexo e demanda comprometimento dos profissionais e dos 

pacientes. Para que os pacientes possam ser co-responsabilizados, se comprometam com sua saúde e 

com os cuidados com o meio-ambiente, tão necessários à promoção da saúde, é preciso que 

compreendam vários conceitos, que sejam “empoderados” pelos profissionais da saúde. Muito se tem 

feito para educar a população em relação a hábitos saudáveis, mas será que a forma como isso vem 

sendo realizado está adequada às populações que se pretende atingir? Estudos têm demonstrado que 

no Brasil há um baixo alfabetismo em saúde e ainda são escassos os trabalhos sobre este tema na 

Odontologia brasileira. Neste trabalho propõe-se um trabalho de educação em saúde bucal com 

gestantes, um grupo particularmente receptivo a ensinamentos. Será realizada uma busca da 

compreensão de gestantes sobre saúde bucal, visando, após o recolhimento de dados, uma promoção e 

fortalecimento da saúde materno-fetal. Para tanto serão aplicados questionários em dois locais, visando 

as gestantes atendidas nas redes pública (em uma Unidade Básica de Saúde de Maringá) e privada de 

saúde (PAM - Maringá), por meio do instrumento Rapid Estimative Adult Literacy in Medicine and 

Dentistry REALMED-20 e do Test of Funtional Health Literacy in Adults TOFHA, para efetuar uma 

comparação entre os resultados com a finalidade de promover atividades em prol da promoção de 

saúde (palestras, folders, sabatinas etc.). Com o presente estudo e pesquisa, espera-se que os riscos 

oferecidos às gestantes e aos filhos, devido ao pouco conhecimento sobre saúde bucal, sejam reduzidos 

através das intervenções realizadas, que ocorra uma melhor assistência e acompanhamento das 

gestantes, que as mesmas possam compreender a importância relevante de sua saúde bucal e seu 

entendimento a respeito, estabelecendo assim uma melhora em sua saúde e consequentemente a do 

bebê. Também é de suma importância preparar os futuros profissionais da saúde para que sejam 

orientados em relação a manobras de promoção de saúde bucal e sistêmica de forma efetiva para que 

possam realmente se formar como profissionais cidadãos, comprometidos com a realidade que os cerca 

e com os acontecimentos políticos e sociais de seu país. Desta forma, almeja-se que as gestantes possam 

desfrutar dos programas de saúde com melhor qualidade, a fim de esclarecer dúvidas sobre sua saúde e 

a do feto com mais exatidão, e que os alunos de graduação em Odontologia possam efetivamente 

ajudar a diminuir as iniquidades em saúde bucal em nosso país. 
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