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RESUMO: A educação em saúde busca auxiliar os indivíduos a desenvolverem senso de 

coresponsabilidade pela própria saúde e pela saúde da comunidade a qual pertencem. Dessa 

maneira, deve encorajar os indivíduos para adoção e manutenção de padrões de vida sadios, e 

capacitá-las para a tomada de decisões, tanto individual como coletivamente, visando 

melhorar condições ambientais e individuais de saúde (BRASIL, 2012). As atividades de 

extensão universitária, que atuam nos espaços comunitários, buscam a transformação social 

através de prática educativa dialógica, ou seja, não partem da premissa de apenas estender os 

conhecimentos às pessoas envolvidas na ação e manipulá-las, mas buscam considerá-las 

sujeitos de transformação e de decisão na definição de suas práticas culturais, políticas, 

econômicas e de saúde (RIBEIRO, 2009). O Projeto Extensionista Nós na Rede: 

Contribuições da Odontologia para Educação, Prevenção e Manutenção da Saúde é uma 

iniciativa do Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) e atua como instrumento viabilizador da inserção social, em busca da quebra do 

paradigma do ensino reprodutivo e descontextualizado, envolvendo-se em novas formas de 

produção do conhecimento e aplicação social, com ênfase na estratégia política e 

metodológica nacional denominada Promoção da Saúde (BRASIL, 2006). O e-book, ou seja, 

livro em formato digital, vem sendo cada vez mais utilizado, pois constitui-se de uma 

importante ferramenta, tendo em vista que as plataformas digitais ganharam o público nos 

dias atuais. Dentro desse contexto, ferramentas e recursos tecnológicos como os e-books 

ganham destaque no cenário educacional e surgem como proposta de democratização da 

leitura, principalmente pelo fato do seu custo ficar em torno de 30% a 50% menor que o livro 

impresso (PROCÓPIO, 2010). Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o 

desenvolvimento de um recurso educativo em saúde bucal, no formato de e-book, sob o título: 

‘Saúde Bucal: Mitos ou Verdades?’, cujo enfoque se deu na desmistificação de conceitos 

sobre saúde bucal, na disseminação de práticas educativas e preventivas em saúde bucal, na 

facilitação e na aproximação do saber popular e do conhecimento científico e na fomentação 

da conscientização sobre a importância da saúde bucal no âmbito individual e coletivo. A 

primeira etapa para a confecção desse recurso educativo foi a seleção dos temas mais 

pertinentes a serem abordados no e-book. Com base no funcionamento do projeto, no contato 

com diferentes populações em atividades extensionistas pré-existentes, e através de pesquisa 

na web, onde se investigou sobre dúvidas populacionais frequentes sobre saúde bucal, os 

assuntos selecionados foram: troca de escova dental, sangramento gengival, tabagismo, 

substâncias clareadoras, halitose (mau hálito), perda dos dentes, higienização noturna, 



enxaguante bucal, escovação da língua e escova dental eficaz. Para a abordagem de cada tema 

foi elaborada uma questão disparadora, a qual abordava um mito ou uma verdade em saúde 

bucal, considerando a Odontologia Baseada em Evidência e buscando material científico 

disponibilizado nas bases de dados Medline, Scielo, SCOPUS, Web of Science. Sendo assim, 

foram elaboradas dez perguntas. A segunda etapa consistiu na confecção do e-book em si, 

utilizando-se uma plataforma online chamada “CANVA” (https://www.canva.com/). A 

mesma proporciona ferramenta descomplicada para criação de peças de design e edição de 

imagem, dentre outras, permitindo criar peças para redes sociais, pôsteres, currículos, vídeos, 

apresentação de slides, e-book, além de disponibilizar criação de identidade virtual. As 

imagens que foram usadas pertencem à CANVA, a qual disponibiliza também um arsenal 

com fotos e músicas de acesso livre. A terceira etapa contemplou a autoavaliação, com várias 

discussões entre extensionistas para aprimoramento do recurso educativo, em relação à 

linguagem e à abordagem das questões disparadoras. A última etapa envolveu uma avaliação 

externa, do tipo piloto, com disponibilização prévia e restrita do produto para dez adultos de 

fácil acesso aos extensionistas, visando angariar suas percepções para novos aprimoramentos. 

Com o e-book, foi possível esclarecer assuntos relevantes para saúde bucal, colaborando 

assim para o melhor entendimento das pessoas em relação ao assunto, favorecendo mudança 

de hábitos, atitudes e cuidados. Esse recurso educativo foi elaborado com linguagem clara e 

dinâmica, propiciando a interação e o fácil entendimento do público leigo. Conclui-se que o e-

book é um recurso educativo em saúde bucal de extrema relevância social, com baixo custo, 

fácil compreensão e ampla visibilidade, e auxilia na promoção de saúde bucal da comunidade. 

Espera-se que esse material possa contribuir para facilitar o acesso da população a 

informações pertinentes sobre os assuntos abordados, contribuindo para a sua autonomia, 

empoderamento e qualidade de vida. 
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