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RESUMO  

As doenças bucais são um importante problema de saúde pública por sua alta prevalência e por afetarem 
negativamente a qualidade de vida dos indivíduos. Os projetos baseados na educação e motivação do 
paciente são reconhecidos como parteimportante no tratamento preventivo. Estimula-se a mudança de 
comportamento do indivíduo, tornando-o parte ativa e fundamental no sucesso do cuidado bucal conforme 
preconiza as diretrizes curriculares do curso de odontologia e a política nacional de humanização. No 
entanto, para que o indivíduo possa ser corresponsabilizado por sua saúde, é preciso antes empoderá-
lo.Neste sentido, destaca-se a importância da literacia em saúde bucal, que tange a capacidade de obter, 
processar e compreender informações básicas de saúde. Assim, o presente estudo objetivouidentificar 
produções científicas sobre do tema “literacia em saúde bucal” no Brasil. Foi realizado um estudo 
cienciométrico nas bases de dados Pubmed e SciELO. Identificou-se 22 artigos científicos, com aumento do 
número de publicações a partir do ano de 2016 e as temáticas mais frequentesforam avalidação de 
instrumentos (7) e a avaliação do grau de literacia bucal (10). Conclui-se que são escassos os estudos 
brasileiros sobre literacia em saúde bucal e espera-se que o presente estudo contribua para estimular 
futuras pesquisas sobre esta temática.  

PALAVRAS-CHAVE: Letramento em saúde; promoção de saúde; saúde bucal. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As doenças bucais são um importante problema de saúde pública, devido à alta 
prevalência, por afetarem negativamente a qualidade de vida e por demandarem altos 
custos de tratamento, sendo a cárie dentária e a doença periodontal os males que mais 
acometem a cavidade bucal (MENEGAZ; SILVA; CASCAES, 2018). No entanto, Silva 
(2013) destaca que a prevalência da cárie vem em declínio nas últimas décadas no Brasil 
devido a ações e programas preventivos, como fluoretação das águas (ANTUNES; 
NARVAI, 2010) e educação em saúde bucal (CARVALHO et al., 2010). Há que se 
considerar, todavia, que essa queda não é uniforme por todo território (PAULETO; 
PEREIRA; CYRINO, 2004), uma vez que ela não se relaciona apenas com aspectos 
biológicos, mas também com fatores sociais, econômicos, culturais, étnico/raciais, 
psicológicos, comportamentais (CORTELLAZZI et al., 2013). O mesmo ocorre na doença 
periodontal, com maior ocorrência de acordo com aumento da idade, afrodescendência e 
condição socioeconômica (PION et al., 2006). 

 Durante anos a assistência odontológica brasileira era centrada em grupos 
prioritários, gerando exclusão do acesso e baixo impacto sobre índices epidemiológicos 
de doenças bucais. Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) buscou-se maior 
enfoque para promoção de saúde e prevenção de doenças (MENDES et al., 2017). Na 
educação, destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da graduação em 
Odontologia, corroborando para formação de profissionais mais preparados para o 
sistema público de saúde e com habilidades e competências como: atenção à saúde, 
tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e educação permanente 
(SILVEIRA; GARCIA, 2015). 
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A Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2013) também é um marco em 
como a saúde é entendida, tendo como um de seus pressupostos a corresponsabilização 
dos pacientes. Não há como promover saúde sem envolver diretamente os pacientes e 
por isso é preciso antes empoderá-los, ou seja, possibilitar aos indivíduos um aprendizado 
que os torne capazes de viver a vida em suas distintas etapas e de lidar com as 
limitações impostas por eventuais enfermidades (CARVALHO; GESTALDO, 2008). Frente 
a isso, projetos baseados na educação e na motivação do paciente têm sido a parte mais 
importante da promoção da saúde, tornando-o parte ativa e fundamental no sucesso do 
tratamento odontológico. 

Em meio à necessidade do empoderamento no cuidado em saúde, tem-se a 
relevância da literacia em saúde, que implica na capacidade de obter, processar e 
compreender informações e serviços básicos de saúde, necessários para tomar decisões 
pertinentes sobre sua própria saúde e sobre cuidados médicos, envolvendo 
determinantes individuais e sistêmicos (SANTOS et al., 2012). De tal forma, o presente 
trabalho teve por objetivo o levantamento de referências sobre o tema “Literacia em saúde 
bucal”, a fim de se verificar o nível de conhecimento científico na atualidade sobre o tema 
para que, em sequência, seja avaliada a qualidade da educação permanente em saúde 
bucal exercida por acadêmicos e profissionais da área em uma IES de Maringá/PR, por 
meio da mensuração do nível de literacia dos participantes das ações educativas, 
correlacionando com aspectos sociodemográficos e sua percepção acadêmica sobre a 
atividade realizada.   

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

Foi realizado estudo cienciométrico da literatura científica sobre a Literacia em 

Saúde Bucal no Brasil através das bases de dados indexados no United StatesNational 

Library of Medicine (PubMed), acessada pelo site https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, 

e também no Scientific Eletronic Library Online (SciELO), disponível na Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) pelo site http://www.bireme.br no mês de julho de 2019, utilizando os 

termos em português “literacia em saúde bucal” e seu correspondente em inglês “oral 

health literacy”, sendo acrescida a palavra Brazil para busca na língua inglesa. Os artigos 

identificados foram selecionados e classificados por meio da análise dos títulos e 

resumos, sendo excluídos aqueles não condizentes com o tema ou com a área 

odontológica, bem como aqueles que traziam dados ainda não verificados no Brasil. 

Posteriormente selecionados, os artigos foram classificados de acordo com o ano de 

publicação e também de acordo com os temas específicos que cada um apresentava.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na etapa inicial do processo de busca encontrou-se 90 publicações científicas, 
sendo 27 na base de dados PubMed e outras 63 na SciELO. Após a avaliação dos títulos 
e resumos foram excluídos os artigos duplicados e aqueles que não atenderam aos 
critérios de inclusão, resultando em 22 artigos. 

A Figura 1 refere-se ao número de artigos publicados ao longo do tempo 
Identificou-se o primeiro estudo sobre literacia em saúde bucal no Brasil em 2003, e 
somente a partir de 2016 houve incremento de pesquisas sobre esta temática. 

Na Figura 2 observam-se as temáticas específicas relacionadas à literacia em 
saúde bucal, sendo que estudos sobre o grau de literacia (10) predominam sobre os 
demais, seguidos de validação ou avaliação dos instrumentos (7). Outros temas 
abordados foram: intervenção de educação em saúde bucal (2), avaliação direta da saúde 
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bucal (2) e revisão de literatura (1), O presente estudo permitiu identificar o atual 
panorama científico sobre a literacia em saúde bucal no Brasil. 

 
Figura 1. Número de artigos publicados nas bases de dados PubMed e SciELOsobre 

literacia em saúde no Brasil. 
Fonte: Dados do levantamento cenciométrico 

 

 
Figura 2. Número de artigos publicados relacionados a temas específicos dentro de 

Literacia em Saúde no Brasil. 
Fonte: Dados do levantamento cienciométrico 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Conclui-se que estudos sobre a literacia em saúde bucal no Brasil é um tema 
pouco explorado, mas compreende-se que programas odontológicos educativos, que 
levantem e interpretem as necessidades das populações de menor acesso aos serviços 
de saúde odontológicos precisam ser valorizados (PAULETO; PEREIRA; CYRINO, 2004), 
sendo que a baixa literacia em saúde tem se mostrado como um desafio para  
profissionais e gestores de saúde(MARQUES; LEMOS, 2018).  

Estudos sobre os níveis de literacia em saúde são necessários para facilitar e 
melhorar a educação em saúde no Brasil (QUEMELO et. al., 2017). Para tanto, é 
necessário que cada vez mais os profissionais da saúde compreendam sua aplicação e 
sejam os mediadores para que os pacientes sejam sujeitos ativos em seu processo de 
saúde. 
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