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Resumo

Esta pesquisa objetivou avaliar atividades educativas em saúde bucal aos portadores 

de periodontite crônica, enfocando a motivação para o autocuidado e compreendendo 

os aspectos culturais  envolvidos.  Tratou-se de um estudo qualitativo-quantitativo. A 

partir  do  referencial  qualitativo,  foram  realizadas  20  entrevistas,  em  que  foram 

verificadas diferenças nos modelos explicativos científico e popular do processo saúde-

doença,  além  do  elevado  conhecimento  e  motivação  em  relação  à  utilização  de 

medidas  preventivas,  além  de  falhas  na  compreensão  do  caráter  crônico  das 

periodontites, gerando sentimentos de culpa e frustração nos pacientes. Dois grupos 

froma estruturados: intervenção e controle.  O grupo de intervenção foi  submetido a 

atendimento  clínico  e  atividades  educativas,  enquanto  o  grupo-controle participou 

somente do atendimento clínico  A amostra constituiu-se de 51 participantes do grupo 

de intervenção e 47 do controle. No início e no final do tratamento foram realizadas 

entrevistas estruturadas para avaliar o conhecimento e a motivação para o autocuidado 

nos dois  grupos. Para a comparação entre os momentos antes e depois,  nos dois 

grupos, foi realizado o teste McNemar, com uma probabilidade de p < 0,05. No grupo 

de intervenção houve um incremento do conhecimento em relação ao nome, às causas 

e aos fatores relacionados à doença (p < 0.05). No grupo controle não houve aumento 

na compreensão do caráter crônico, ao contrário do grupo de intervenção. Entretanto, 

no que se refere ao autocuidado, observou-se uma maior freqüência nos escores entre 

médio  e  alto,  nos  dois  grupos.  Através  deste  estudo  foi  concluído  que  existe  um 

conhecimento  senso comum sobre  a  importância  das técnicas  preventivas  e a  má 

higiene  oral  como  causadora  da  periodontite;  as  intervenções  clínicas,  não 

acrescentam valores ao paciente em relação ao conhecimento de qual doença possui, 
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suas  causas  e  seu  caráter  crônico;  as  compreensões  populares  permanecem  no 

imaginário popular e os pacientes possuem uma elevada capacidade motivacional para 

o autocuidado.
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1  INTRODUÇÃO

Esta pesquisa procura analisar do ponto de vista teórico conceitual, como está se 

processando  a  educação  em  saúde  bucal,  buscando  inovar  as  práticas 

tradicionalmente utilizadas, através de grupos de educação em saúde focalizados no 

fortalecimento da motivação para o autocuidado na área de Periodontia.

A partir de vários questionamentos elaborados sobre as atividades educativas em 

saúde bucal, surgiram alguns pontos que ajudam a caracterizar o nosso problema de 

pesquisa.  Os  indivíduos  compreendem  as  explicações  teóricas  fornecidas  pelos 

profissionais  de  saúde?  Estão  dialogando  com  as  compreensões  populares  do 

processo  de  adoecimento?  Essas  informações  fornecidas  acarretam  mudanças  de 

hábitos na higiene bucal? Na busca de responder a esses questionamentos, avaliando 

até que ponto o fortalecimento da motivação para o autocuidado auxilia na mudança e 

na manutenção de hábitos de higiene bucal e compreendendo os aspectos culturais 

envolvidos com a periodontite crônica, esta pesquisa foi proposta. 

Os  trabalhos  de  educação  em  saúde  bucal  centram-se,  em  sua  maioria,  no 

desenvolvimento  e  utilização da capacidade cognitiva,  através do “recebimento”  de 

informações 1, 2, 3, 4, 5, para gerar “motivação” e “interesse” para cuidar da saúde bucal e 

mudar comportamento. 1,  2,  3,  5,  6 As peculiaridades individuais, como condições sócio-

econômicas, valores culturais e fatores psicológicos, que podem resultar em atitudes 

diferenciadas entre  os  indivíduos,são desconsideradas e  marginalizadas através da 

“culpabilização da vítima”.7

“Culpabilização  da  vítima”  é  a  individualização  da  culpa  para  um  problema 

coletivo, ou seja, é o mecanismo encontrado pelos serviços de saúde, para punir os 

não  aderentes  às  intervenções  propostas,  limitando-se  a  compreender  como auto-

responsabilidade  os  mecanismos  de  manutenção  da  saúde,  principalmente  nas 



doenças relacionadas a mudanças de hábitos.  A “culpabilização” fundamenta-se na 

desqualificação  do  saber  popular,  supervalorizando  o  conhecimento  técnico  e 

infringindo  uma regra  básica  da  educação popular  que é  a  construção coletiva  de 

conhecimento. 7, 8

Muitas  vezes,  teoricamente,  fala-se  em aspectos sócio-econômicos e culturais 

envolvidos no processo saúde-doença, mas no momento de executar as atividades 

educativas, os avanços são pouco freqüentes, pois a alta qualidade dos instrumentos 

educativos (fantoches, cartazes, folders, dramatizações etc) não gera uma mudança na 

metodologia pedagógica da transmissão de conhecimentos. 9, 10

Assim, esta pesquisa possui como objetivo geral, a análise do desenvolvimento 

de práticas educativas em saúde bucal, enfocando o fortalecimento da motivação para 

o  autocuidado  dos  pacientes  portadores  de  periodontite  crônica.  E  como  objetivos 

específicos, a avaliação de atividades de educação em saúde bucal, compreendendo 

as concepções, crenças e atitudes dos pacientes portadores de periodontite crônica, 

direcionadas para o fortalecimento da motivação do autocuidado dos pacientes. Temos 

como metas o aprofundamento do conhecimento na área de Educação em saúde e 

Antropologia em saúde bucal,  incorporando o referencial  teórico e metodológico da 

motivação para o autocuidado, contribuindo na melhoria da prática pedagógica, pois a 

partir das intervenções realizadas, surgirão protocolos que poderão ser utilizadas por 

profissionais  dos  serviços  de  saúde  preocupados  em  modificar  as  atividades 

educativas tradicionalmente realizadas.

Autocuidado,  educação  popular  em  saúde,  empoderamento  (empowerment)  e 

pesquisa-ação  são  os  referenciais  teóricos  que  embasaram  a  pesquisa  e  serão 

apresentados  na  seção  “Revisão  da  Literatura”.  Os  principais  resultados  serão 

discutidos  nas  quatro  produções  anexadas.  Os  dois  artigos  publicados,  “Aspectos 



culturais na compreensão da periodontite crônica: um estudo qualitativo” e “Motivação 

do autocuidado na periodontite crônica: um estudo qualitativo”, correspondem à fase 

diagnóstica da pesquisa. O artigo “Avaliação de atividades educativas em saúde bucal 

para portadores de periodontite crônica: um ensaio clínico” propõe-se a apresentar os 

principais achados do estudo de intervenção. Finalmente, o trabalho “Educação em 

saúde bucal: uma revisão crítica de sua utilização” refere-se a uma análise sobre este 

tema. 

Complementando a produção científica foram incorporadas duas publicações: “O 

processo  ensino-aprendizagem  e  suas  conseqüências  na  relação  professor-aluno-

paciente”  e  “O  saber  popular  em  Odontologia  e  o  processo  saúde-doença”.  Para 

concluir, no item “Comentários, críticas e conclusões” foram contempladas colocações 

não possíveis de serem realizadas no corpo dos artigos. 



2 REVISÃO DA LITERATURA

Muitos  estudiosos  da  área  da  Antropologia  Médica  têm  pesquisado  as 

dificuldades de comunicação clínica entre profissionais de saúde e pacientes.  11,  12,  13 

Isto  se  deve  aos  diferentes  modelos  explicativos  de  uma  mesma  enfermidade. 

Kleinman  14 define  modelos  explicativos  como  o  conjunto  de  idéias  de  todos  os 

envolvidos no processo clínico, o qual é sustentado pelos pacientes e pelos médicos e 

oferece explicações sobre as doenças e seus tratamentos.

Esses  modelos  explicativos  médicos  e  populares,  muitas  vezes,  divergem, 

resultando em grandes dificuldades de comunicação clínica.  Isso  ocorre porque os 

modelos médicos são respaldados pela ciência moderna, através de pesquisas, e os 

modelos  populares  são  idiossincrásicos,  mutáveis  e  fortemente  influenciados  pela 

personalidade e por fatores culturais. 14, 15

Os portadores  de  doenças  crônicas  têm a  necessidade  de  conhecerem e  de 

aprenderem a conviver com suas enfermidades, para minimizarem os efeitos causados 

por tais patologias, através de uma adesão consciente ao tratamento. 16 Tendo em vista 

esta realidade, a motivação para o autocuidado tem se fortalecido como ferramenta 

importante  no  desenvolvimento  de  práticas  em educação  e  saúde,  principalmente, 

devido à necessidade de manutenção da vontade de “cuidar de si” ao longo da vida.

Aliados à motivação do autocuidado, os fatores sócio-culturais e psicológicos têm 

sido cada vez mais estudados como elementos que atuam tanto na gênese como no 

prolongamento das doenças. A relação do indivíduo com sua doença é dependente de 

fatores motivacionais e das reações do organismo diante das pressões sociais a que 

estão submetidas. Essa relação também é influenciada pelo conceito que o indivíduo 

tem de si mesmo (identidade), refletindo nas apreciações que os outros fazem dele, 



dificultando as reações diante de mudanças e produzindo ansiedade e uma série de 

complicações orgânicas. 17 Por isso, para entendermos a motivação para o autocuidado 

é necessária uma contextualização dos fatores sócio-culturais e psicológicos de cada 

paciente.

A partir  disso,  pode se dizer  que autocuidado é o conjunto de ações que os 

indivíduos iniciam e executam para manter a vida, a saúde e o bem estar.  Quando o 

indivíduo atinge um certo grau de maturidade, torna-se capaz de desempenhar uma 

ação de cuidado para si mesmo, propositada, consciente e eficaz. Essas ações podem 

ser  (1)  universais  (atividades  diárias  indispensáveis  aos  seres  humanos,  como  se 

alimentar, dormir etc), (2) de desenvolvimento, relativos a alguns processos evolutivos 

no homem, como puberdade, gestação, lactação e (3) relacionados aos desvios de 

saúde, geradas pelas doenças e deficiências em geral. Os dois últimos necessitam de 

modificações na prática do cuidar-se. 16, 18, 19

Assim,  pode  se  afirmar  que  o  ser  humano,  integrado  biologicamente  e 

socialmente,  possui  habilidades para  cuidar  de  si  mesmo e  de  seus  dependentes, 

iniciando na infância, atingindo a perfeição na idade adulta e declinando com avançar 

da idade. Orem (1985), apud Nunes 18, discute a necessidade do desenvolvimento da 

competência individual  para  o  autocuidado,  definindo-a  como o  poder  das pessoas 

para realizarem determinadas atividades para atender às suas necessidades, sendo 

estas impulsionadas pela curiosidade intelectual, instrução, experiência adquirida na 

execução de medidas de autocuidado e motivação. 

Dessa forma, a essência do autocuidado é o desenvolvimento da capacidade do 

cliente tornar-se agente do seu processo de viver diário, tendo como objetivo final a 

independência  no  desempenho  das  atividades.  Quando  a  demanda  terapêutica  do 



autocuidado  não  está  satisfeita,  ocorre  o  “deficit”,  decorrente  de  falta  de  aptidão, 

informação ou motivação, inerentes a fatores intrínsecos ou extrínsecos ao paciente. 19

Além disso,  na  ocorrência  de  um “deficit”  potencial  ou  real  de  autocuidado  é 

necessário  o  desenvolvimento de sistemas de compensação total,  parcial  ou  apoio 

educativo, de acordo com as condições do paciente, a fim de ajudá-lo a selecionar, 

planejar e executar ações para o restabelecimento de sua qualidade de vida, sendo 

possível somente através do engajamento do profissional da saúde e do conhecimento 

e da valorização da cultura popular. 19

2.1 Educação popular e saúde

A educação em saúde permeia, basicamente, os grandes meios de comunicação 

de  massa  e  os  serviços  primários  de  saúde,  enfatizando  a  estruturação  de 

instrumentos educativos, com vistas a propiciar a interação cultural entre população e 

profissionais  de  saúde,  buscando  nas  práticas  de  educação  sanitária  tradicionais 

ensinar aos pacientes os cuidados com o corpo, a saúde, prevenção e tratamento das 

doenças. 20, 21

Esse  enfoque  tradicional  da  educação  em saúde,  através  da  transmissão  de 

conhecimentos, não dá importância aos processos de decodificação e ressignificação 

das  informações  recebidas  pela  população.  As  informações  claras  e  objetivas  não 

geram, por si, a reflexão, sensibilização e motivação para mudanças, pois essas são 

permeadas pelas representações sociais, dos sentidos e significados já existentes. 22

Teixeira 23 critica a educação em saúde afirmando que, o que ocorre é a educação 

bancária, 24 havendo a imposição de conceitos para os populares, esperando que eles 

passem a assumir o controle de sua saúde. Em contraposição à cultura biomédica, que 

se  baseia  somente  no  funcionamento  do  organismo,  a  população,  como forma de 

resistência ou de acordo com as condições de vida, reinterpretam os termos técnico-



científicos  de  acordo  com  as  necessidades  psicológicas  e  sócio-culturais, 

restabelecendo a relação entre os cuidados e o corpo.

A aproximação da linguagem popular em saúde, adquiridos a partir de pesquisas 

da  área  de  Antropologia  Médica,  não  garante  por  si,  uma  mudança  na  prática 

pedagógica. É preciso a superação do fosso cultural entre as instituições de saúde e a 

população, compreendendo a diversidade e heterogeneidade da realidade social e a 

complexidade e singularidade da subjetividade humana, através do desenvolvimento 

da  autonomia  e  da  capacidade  de  superação  das  pessoas  no  enfrentamento  das 

situações de saúde-doença, tanto a nível individual quanto coletivo.20, 25

A educação popular em saúde foi buscada como principal alternativa para romper 

a  tradição autoritária  e  normatizadora  das  práticas  educativas  em saúde.  Falar  de 

educação popular é antes de tudo falar de participação e inclusão social, permitindo à 

população o desenvolvimento de todas as suas potencialidades. Não é só transmitir 

conhecimentos sobre doenças e dos mecanismos desenvolvidos pela cultura médica 

para a cura e prevenção.  É discutir  a realidade da vida cotidiana,  com toda a sua 

complexidade psicocultural,  superando o discurso  maniqueísta  e  espontaneísta  das 

práticas dominantes. 20

Para tanto, precisamos de profissionais conscientes do seu papel de facilitador do 

processo de ensino aprendizagem, que superando seus preconceitos e o pensamento 

mecanicista,  busque  a  participação  ativa  dos  educandos,  utilizando  metodologias 

apropriadas  que  priorizam  a  criação  de  espaços  para  o  diálogo,  valorizando  e 

incorporando os saberes populares, ou seja, precisamos de profissionais nos serviços 

de  saúde capacitados para  atuar  nas dimensões culturais  e  subjetivas  do  adoecer 

humano, buscando o “empowerment” da população envolvida.

2.2 “Empowerment” (empoderamento) e pesquisa-ação



Diante  das  mudanças  sociais,  políticas  e  culturais,  a  mudança  no  perfil 

epidemiológico  e  a  insuficiência  do  modelo  biomédico  em  dar  resposta  às 

necessidades da população, surge o conceito de “empowerment”, juntamente com o 

movimento  da  Promoção  de  Saúde,  que  a  partir  de  seus  princípios  e  diretrizes 

influenciam  o  modelo  teórico  da  vigilância  à  saúde  presente  na  reorganização  da 

atenção básica pelo programa de saúde da família e nas práticas de educação em 

saúde, com vistas atender às necessidades de desenvolvimento pessoal, interpessoal 

e de ampliação do poder político.26, 27

A  partir  da  I  Conferência  Internacional  de  Promoção  de  Saúde,  em  1986,  o 

documento final sintetiza as grandes linhas da promoção de saúde, considerando que a 

justiça social,  a equidade, a educação, a habitação, a alimentação, a paz, renda, a 

estabilidade do ecossistema e a sustentabilidade dos recursos naturais são essenciais 

para a saúde da população. 28

E a categoria “empowerment” surge como núcleo filosófico central da promoção 

de saúde, na medida em que é definida como um processo que permite aos indivíduos 

e  coletivos  aumentarem  o  controle  sobre  os  determinantes  da  saúde,  através  da 

aprendizagem durante as diversas fases da vida,  incluindo o melhor enfrentamento 

diante das doenças crônicas e causas externas, para possibilitar a conquista de uma 

melhor saúde. 26, 28

O “empowerment” comunitário valoriza abordagens educativas que trabalhem em 

espaços públicos, buscando a participação de indivíduos e coletivos na identificação e 

na  análise  crítica  de  seus problemas,  buscando a  transformação do  status  quo.  A 

educação popular em saúde (“empowerment education”, educação como uma prática 

para a liberdade, educação para a transformação) é um dos instrumentos possíveis 

para essa conquista, pois substitui os métodos tradicionais de educação em saúde pela 



valorização do processo de reflexão,  através do debate,  das  discussões de idéias, 

opiniões e conceitos para a solução dos problemas coletivamente, contribuindo para a 

tomada  da  consciência  crítica  e  buscando  a  emancipação  humana,  superando  as 

estruturas institucionais e ideológicas de opressão com o aumento da capacidade de 

intervenção sobre a realidade. 26, 29

Barroso, Vieira & Varela (21:16) afirmam que o ser humano deve ser o centro das 

atenções; a pessoa há de sentir-se protagonista da ação, ..., que mobiliza grupos e os 

direciona para a meta almejada...o que inclui  a consciência de que só inserido em 

grupo,..., poderá agir sobre o meio, manifestando comportamento útil ao bem comum.

A  melhor  opção  no  desenvolvimento  de  trabalhos  grupais  é  através  de 

metodologias  participativas,  que  permitem  a  tomada  de  consciência  e  reflexão  de 

aspectos importantes na vida das pessoas, envolvendo emoções e sentimentos junto 

com as cognições, facilitando (22: 9)  a vivência de sentido, a emergência de novas 

percepções sobre fatos e acontecimentos e, sobretudo, a clarificação dos valores do 

grupo e o exercício do respeito à diferença, ou seja, ressignificar a experiência social e  

exercitar o respeito a si próprio e ao outro, num movimento dialógico de pensar e agir  

que permite que assumam e exercitem o papel de cidadãos.

Para a utilização de referenciais pedagógicos que estimulem a participação ativa 

dos  sujeitos  investigados  no  contexto  de  ensino-aprendizagem,  estabelecendo  um 

processo de educação coletiva, este estudo se propõe a trabalhar com os referenciais 

da educação popular em saúde e da pesquisa-ação.

A pesquisa-ação parte de um pressuposto básico de que a participação ativa da 

população  no  processo  de  pesquisa  viabiliza  um  diagnóstico  mais  fidedigno  da 

situação,  como  também  a  busca  de  solução  dos  principais  problemas  para  a 

transformação da  realidade encontrada,  estreitando  o  fosso  existente,  na  pesquisa 



“tradicional”,  entre pesquisador e pesquisado.  Pois  o distanciamento entre sujeito  e 

objeto de pesquisa, muito utilizada nas ciências naturais e apreendidos pelas ciências 

humanas,  busca  garantir  a  neutralidade  e  objetividade  do  trabalho  científico. 30,  31 

Thiollent 32 complementa afirmando que na pesquisa-ação há uma estreita associação 

entre a investigação e a ação, buscando a solução de um problema coletivo, estando 

pesquisador e pesquisado interagindo de modo cooperativo ou participativo.

Na  pesquisa-ação  está  implícita  a  participação  das  pessoas  implicadas  no 

problema, sendo os pesquisadores ativos no acompanhamento e avaliação das ações 

desencadeadas,  sempre  em  uma  atitude  de  “escuta”,  sem  imposição  do  saber 

científico sobre o empírico. 32

Com o amadurecimento metodológico e uma boa condução, além da capacidade 

de  aprendizagem  para  a  coletividade  alvo  da  investigação  local,  a  pesquisa-ação 

poderá alcançar as dimensões de resolução de problemas, tomada de consciência e 

produção de conhecimento, podendo estudar dinamicamente os problemas, decisões, 

ações,  negociações,  conflitos  e  tomada  de  consciência  durante  todo  o  processo. 

Assim, ela não é considerada uma metodologia, mas uma estratégia de pesquisa que 

utiliza várias técnicas de pesquisa social, mantendo a ação e a participação ativa dos 

investigados e avaliando, inclusive, as técnicas utilizadas na pesquisa. 32

Barbier  (1985)  apud  Haguette  31 propõe  a  utilização  da  clínica  em  ciências 

humanas, tendo como objetivo explorar o comportamento e as representações de um 

sujeito ou de um grupo de sujeitos diante de uma situação concreta, podendo tanto 

atuar como observador como sujeito de sua vivência. 

Do ponto de vista metodológico, o referencial teórico da pesquisa-ação se propõe: 

(a)  a  coleta  de  informações  originais  acerca  da  problemática  em  estudo,  (b)  a 

concretização de conhecimentos teóricos,  (c)  comparação entre  saberes técnicos e 



empíricos,  (d)  a  produção  de  guias  ou  regras  práticas  para  resolver  problemas  e 

planejar  ações,  (e)  sistematização de ensinamentos positivos e negativos quanto à 

conduta  realizada,  (f)  possíveis  generalizações  a  partir  de  várias  pesquisas 

semelhantes e experiência dos pesquisadores. 32
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Resumo

Objetivo

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar atividades educativas em saúde bucal 

para portadores de periodontite crônica, enfocando o conhecimento e motivação para 

o autocuidado.

Métodos

Este  estudo  caracteriza-se  como  longitudinal  do  tipo  ensaio  clínico. Os 

pacientes  portadores  de  periodontite  crônica  em  atendimento  nas  Clínicas  de 

Periodontia  dos  Cursos  de  graduação  e  pós-graduação  em  Odontologia,  em 

Fortaleza-CE, participaram de uma intervenção educativa, na qual foi realizada uma 



avaliação  quantitativa.  A  amostra  constituiu-se  de  51  participantes  do  grupo  de 

intervenção  e  47  do  grupo-controle.  No  início  e  no  final  do  tratamento  foram 

realizadas entrevistas estruturadas para avaliar o conhecimento e a motivação para o 

autocuidado nos dois grupos. Para a comparação entre os momentos antes e depois, 

nos dois grupos, foi realizado o teste McNemar, com uma probabilidade de p < 0,05.

Resultados

No grupo de intervenção houve um incremento do conhecimento em relação ao 

nome, às causas e aos fatores relacionados à doença (p < 0.05). No grupo-controle 

não houve aumento na compreensão do caráter crônico, ao contrário do grupo de 

intervenção. Entretanto, no que se refere ao autocuidado, observou-se uma maior 

freqüência nos escores entre médio e alto, nos dois grupos. 

Conclusões

Assim,  podemos  concluir  que  as  intervenções  clínicas  para  portadores  de 

Periodontite  Crônica  não  acrescentam  valores  ao  paciente,  em  relação  ao 

conhecimento da doença, suas causas e seu caráter crônico, e as compreensões 

populares permanecem em seu imaginário, mas não impedem que ocorra um maior 

desenvolvimento da capacidade motivacional para o autocuidado.

Descritores:  Periodontite;  Motivação;  Autocuidado;  Educação  em  Saúde; 

Doença Crônica.

Abstract

Objective 

This  research  aimed  at  evaluating  oral  health  education  activities  for 

Periodontitis carriers, emphasizing the knowledge and motivation for self-care.

Methods



This  study  is  described  as  a  longitudinal  clinical  trial.  Chronic  Periodontitis 

carrier  patients  attended at  Periodontics clinics of  graduation and post-graduation 

Dentistry courses in Fortaleza-Ce, Brazil, took part of an educative intervention, in 

which a quantitative evaluation was held. The sample consisted of 51 participants of 

intervention group and 47 of control group. Structured interviews were conducted at 

the beginning and at the end of the treatment in order to evaluate the knowledge and 

motivation for self-care in both groups. For comparison between the previous and 

post moments in both groups, there were applied McNemar tests with a probability of 

p < 0.05.

Results

In intervention group there was an increase in knowledge related to the name, 

the causes and related factors of the disease (p < 0.05). In control group there wasn’t 

a rise in the understanding of the diseases’ chronic character, unlike in intervention 

group. However, in what concerns self-care, greatest frequency in medium and high 

scores was observed in both groups.

Conclusions

Therefore,  we can conclude that  clinical  interventions  for  bearers  of  chronic 

Periodontitis do not add values to the patients, regarding the illness, its causes and its 

chronic character, and popular beliefs stay in their imagination, but do not prevent a 

greater development of motivational capacity for health-care to occur.

Keywords: Periodontitis;  Motivation;  Self  Care;  Health  Education;  Chronic 

Disease.



Introdução

Educação popular e saúde

A  educação  em  saúde  permeia,  basicamente,  os  grandes  meios  de 

comunicação de massa e os serviços primários de saúde, enfatizando a estruturação 

de  instrumentos  educativos,  com  vistas  a  propiciar  a  interação  cultural  entre 

população e profissionais de saúde, buscando nas práticas tradicionais de educação 

sanitária ensinar aos pacientes os cuidados com o corpo, a saúde, a prevenção e o 

tratamento das doenças. 25

Esse enfoque tradicional da educação em saúde, através da transmissão de 

conhecimentos,  não  dá  importância  aos  processos  de  decodificação  e 

ressignificação das informações recebidas pela população. As informações claras e 

objetivas não geram, por si, a reflexão, sensibilização e motivação para mudanças, 

pois  essas são  permeadas  pelas  representações  sociais,  pelos  sentidos  e  pelos 

significados já existentes. 19

Prova disso é que a educação popular em saúde foi buscada como principal 

alternativa para romper a tradição autoritária e normatizadora das práticas educativas 

em  saúde.  Falar  de  educação  popular  é  antes  de  tudo  falar  de  participação  e 

inclusão social,  pois a  educação popular permite o desenvolvimento de todas as 

potencialidades da população. 25

Para tanto, precisamos de profissionais conscientes do seu papel de facilitador 

do  processo  ensino  aprendizagem,  que,  superando  seus  preconceitos  e  o  seu 

pensamento  mecanicista,  busquem  a  participação  ativa  dos  educandos,  utilizem 

metodologias apropriadas, priorizem a criação de espaços para o diálogo, valorizem 



e  incorporem  os  saberes  populares  e  almejem  o  “empowerment”  da  população 

envolvida.

A categoria “empowerment” surge como núcleo filosófico central da promoção 

de saúde, pois é definida como um processo que permite os indivíduos e coletivos 

aumentarem o controle sobre os determinantes da saúde através da aprendizagem. 

Esta  aprendizagem é  feita  durante  as  diversas  fases  da  vida  e  inclui  o  melhor 

enfrentamento diante das doenças crônicas e das causas externas para possibilitar a 

conquista de uma melhor saúde. 3

Assim,  a  utilização  de  metodologias  participativas  nas  práticas  educativas 

permite a tomada de consciência e reflexão de aspectos importantes na vida das 

pessoas,  envolvendo emoções e sentimentos junto com as cognições,  facilitando 

dessa forma a vivência de sentido, a emergência de novas percepções sobre fatos e 

acontecimentos e, sobretudo, a clarificação dos valores do grupo e o exercício do 

respeito à diferença, ou seja, ressignificar a experiência social e exercitar o respeito  

a si próprio e ao outro, num movimento dialógico de pensar e agir que permite que 

assumam e exercitem o papel de cidadãos (Silva 19 2002, p. 9).

Motivação para o autocuidado

Os fatores sócio-culturais  e  psicológicos têm sido cada vez mais estudados 

como elementos que atuam tanto na gênese como no prolongamento das doenças. 

A relação dos indivíduos com suas doenças depende de fatores motivacionais e de 

reações do organismo diante das pressões sociais a que estão submetidos. Por isso, 

para  entendermos  a  motivação  para  o  autocuidado  é  necessária  uma 

contextualização dos fatores sócio-culturais e psicológicos de cada paciente.



O autocuidado é o conjunto de ações que os indivíduos iniciam e executam 

para manter a vida, a saúde e o bem-estar.  Quando o indivíduo atinge um certo grau 

de maturidade emocional, torna-se capaz de desempenhar uma ação cuidadosa para 

si mesmo, propositada, consciente e eficaz. 5

A essência do autocuidado é o desenvolvimento da capacidade do ser humano 

tornar-se  agente  do  seu  processo  de  viver  diário,  tendo  como  objetivo  final  a 

independência no desempenho das atividades. Quando a demanda terapêutica do 

autocuidado não está satisfeita, ocorre o “déficit” de autocuidado, decorrente de falta 

de aptidão, informação e/ou motivação, inerentes a fatores intrínsecos ou extrínsecos 

ao paciente. 7

Na ocorrência de um “déficit” potencial ou real de autocuidado é necessário o 

desenvolvimento de sistemas de compensação total, parcial ou apoio educativo, de 

acordo com as condições do paciente,  a fim de ajudá-lo a selecionar,  planejar e 

executar ações para o restabelecimento de sua qualidade de vida, sendo possível 

somente através do engajamento do profissional  da saúde e  do  conhecimento e 

valorização da cultura popular. 5, 7

Dorothea Orem 14 discute a necessidade do desenvolvimento da competência 

individual  para o autocuidado,  definindo competência como o poder das pessoas 

para realizarem determinadas atividades que atendam as suas necessidades, sendo 

esta impulsionada pela curiosidade intelectual, instrução, experiência adquirida na 

execução de medidas de autocuidado e motivação. 

Partindo desse raciocínio, percebe-se que os portadores de doenças crônicas 

necessitam conhecer sua doença e aprender a conviver com ela, minimizando os 

efeitos causados através de uma adesão consciente ao tratamento.17 Prova disso é 



que a motivação para o autocuidado tem se fortalecido como ferramenta importante 

no desenvolvimento de práticas de educação em saúde, principalmente, devido à 

necessidade de manutenção da vontade de “cuidar de si” ao longo da vida desses 

pacientes.

Com  poucas  exceções,  as  periodontites  são  inflamações  crônicas  e 

progressivas,  caracterizadas  clinicamente  por  bolsas  periodontais,  mobilidade, 

inflamação  e  recessão  gengival,  radiograficamente  por  perda  óssea,  podendo 

resultar em perdas dentárias, principalmente, em adultos. Os fatores que influenciam 

na sua progressão incluem fatores sistêmicos (idade, diabetes, estresse, depressão, 

fumo) e fatores locais (extensão da perda de inserção e de osso, profundidade da 

bolsa,  fatores  retentivos  de  biofilme  dentário,  patogenicidade  das  bactérias 

colonizadas). 4

Esta  pesquisa  foi  desenvolvida  com  pacientes  portadores  de  periodontites 

crônicas; devido à prevenção e ao controle dessa doença serem dependentes da 

capacidade  do  paciente  manter  uma higiene bucal  adequada,  necessitando  uma 

capacidade motivacional alta para o autocuidado durante toda a vida e manutenção 

profissional periódica preventiva. 

Assim, temos como objetivo avaliar atividades educativas em saúde bucal nos 

portadores de periodontite crônica, incorporando os aspectos culturais do adoecer e 

enfocando o conhecimento e aceitação do paciente em relação à doença na busca 

de fortalecer a motivação para o autocuidado.

Métodos

Para a  utilização de referenciais  pedagógicos  que estimulem a  participação 

ativa  dos  sujeitos  investigados  no  contexto  de  ensino-aprendizagem  e  que 



estabeleçam um processo de educação coletiva, este estudo buscou trabalhar com 

os referenciais da pesquisa-ação e da educação popular em saúde.

A pesquisa-ação parte de um pressuposto básico de que a participação ativa da 

população  no  processo  de  pesquisa  viabiliza  um  diagnóstico  mais  fidedigno  da 

situação,  como  também  a  busca  de  solução  dos  principais  problemas  para  a 

transformação da realidade encontrada, estreitando o fosso existente, na pesquisa 

“tradicional”, entre pesquisador e pesquisado. 8 

Delineamento

A Pesquisa-ação divide-se em cinco fases: 22, 23

fase 1: identificar problemas relevantes dentro da situação investigada,

fase 2: estruturar a explicação do problema,

fase  3:  definir  um  programa  de  ação  para  a  resolução  dos  problemas 

escolhidos como prioritários,

fase 4: acompanhar os resultados da ação por intermédio de diversos meios de 

controle,

fase 5: fazer uma síntese dos resultados obtidos em todas as fases.

Fase 1 e 2 

Inicialmente,  foi  realizado  um  estudo  transversal  descritivo,  utilizando  o 

referencial  qualitativo através do  estudo das concepções,  crenças e atitudes dos 

pacientes portadores de periodontite crônica. Não é objetivo deste artigo a descrição 

dos resultados destas fases, que se encontram em outras publicações,  15, 16  mas a 

contextualização, pois as atividades educativas propostas partiram destas fases da 

pesquisa.

Fase 3



Após conclusão das fases 1  e  2 foram verificadas:  diferenças nos modelos 

explicativo  científico  e  popular;  elevado conhecimento  e  motivação em relação a 

utilização de medidas preventivas; falhas na compreensão do caráter crônico das 

periodontites;   geração  de  sentimentos  de  culpa,  frustração  e  afastamento  dos 

serviços de saúde. 15, 16

Os pesquisadores, junto com uma equipe de psicólogos com experiências em 

atividades grupais, a partir do diagnóstico das fases 1 e 2, elaboraram uma proposta 

de  atividade  educativa, definiram os instrumentos  de  avaliação da  intervenção e 

realizaram um teste piloto com um grupo de pacientes em dezembro de 2005. 

A proposta educativa foi realizada no grupo de intervenção e dividida em três 

momentos: 

1- Apresentação dos participantes – solicitação dos motivos da procura pelo 

serviço.  Indagação  do  que  há  em  comum  aos  participantes,  iniciando  pelas 

explicações dos membros do grupo. Em seguida, complementação da explicação da 

doença,  através  de  desenhos.  Por  último,  perguntava-se  o  que  é  uma  doença 

crônica, apresentavam–se exemplos e forneciam-se explicações do caráter crônico 

das periodontites.

2- Psicodrama didático – com cadeiras e a participação dos membros do grupo 

fazia-se uma simulação do que ocorre na periodontite, usando-se como personagens 

o periodonto, o dente, as bactérias, a limpeza (escova e fio dental) e o tártaro, além 

da. discussão dos seus fatores causais.

3- Stress e periodontite – propunha-se que os participantes fechassem os olhos 

e realizava-se a leitura de um texto sobre uma cena de stress na pré-história. Após a 

leitura,  solicitava-se  que  os  membros  do  grupo  descrevessem  os  seus  fatores 



estressores do dia-a-dia e medidas utilizadas para combatê-los. Daí explicava-se a 

relação do stress e periodontite e se incentivava a utilização de medidas para sua 

diminuição.

Fase 4 e 5

Os  pacientes  portadores  de  periodontite  crônica,  entre  25  e  59  anos,  em 

atendimento nas Clínicas de Periodontia do Curso de Odontologia da Universidade 

de Fortaleza (UNIFOR), da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade 

Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) e da Associação Brasileira de Odontologia – 

secção  Ceará  (ABO-CE),  no  período  de  fevereiro  a  outubro  de  2006,  foram 

convidados a participar desta fase da pesquisa, caracterizada como um estudo de 

intervenção  do  tipo  ensaio  clínico.  A  amostra  foi  uma  casuística  nos  meses  de 

estudo. Além disso, a aleatoriedade foi determinada por horários e dias da semana 

diferenciados entre o grupo de intervenção e controle,  definidos previamente.  No 

total, a amostra constituiu-se de 51 pacientes participantes do grupo de intervenção e 

47 do controle.

No início e no final do tratamento, nos grupos de intervenção e controle, foram 

realizadas  entrevistas  estruturadas  para  avaliar  o  conhecimento  em  relação  à 

periodontite  crônica  e  à  motivação  para  o  autocuidado  em  saúde  bucal.  Dois 

questionários foram utilizados: 

1-  sobre  o  conhecimento  em  relação  à  periodontite  crônica,  utilizou-se  as 

variáveis: sexo, renda, idade, grau de escolaridade, dependência ao fumo, presença 

de diabetes, nome da doença, causas, fatores relacionados com o desenvolvimento 

da  periodontite,   intervenções  realizadas  quando  a  gengiva  está  inflamada, 

intervenções de autocuidado, procura pelo dentista, conhecimento sobre o caráter 



crônico. No questionário, havia uma pergunta aberta sobre a etiologia da doença 

onde o entrevistado poderia listar livremente essas causas enquanto que, no item 

sobre os fatores relacionados ao desenvolvimento da doença, os pacientes eram 

solicitados  a  dizer  sim  ou  não,  depois  de  uma  pergunta  estimulada.  Houve  um 

agrupamento de categorias afins e por isso nas tabelas, em alguns itens, possui um 

número superior de respostas em relação aos entrevistados;

2- em relação à capacidade de desenvolver a motivação para o autocuidado, o 

questionário  foi  utilizado a partir  do referencial  teórico desenvolvido por Nunes  14 

(1993)  sobre  paciente  diabético,  em  que  foram  considerados  como  fatores 

motivacionais:  (a)  auto-estima,  (b)  auto-valorização,  (c)  motivação  para  o  auto 

cuidado  e  (d)  aceitação  da  doença.  A  partir  da  subescala  III  da  Escala  para 

Determinação  da  Competência  do  Diabético  para  o  Autocuidado  (ECDAC)14 foi 

adaptada  para  a  motivação  do  autocuidado  em  relação  à  saúde  bucal,  e  em 

particular, ao paciente portador de doença periodontal crônica. Isto foi feito através 

de uma escala tipo “likert” de quatro pontos com as seguintes opções: sempre (4), 

muitas  vezes  (3),  poucas  vezes  (2)  e  nunca  (1).  A  amplitude  total  de  escores 

possíveis para a escala adaptada abrange um mínimo de 11 (pouca ou nenhuma 

motivação para o autocuidado) ou máximo de 44 (ampla motivação positiva para o 

auto cuidado), cujo objetivo era analisar se houve acréscimo na motivação entre os 

participantes. 

O grupo de intervenção, além do tratamento clínico, entre o seu início e final, 

participou  das  atividades  descritas  na  fase  3.  O  grupo-controle  somente  foi 

submetido  ao  plano  de  tratamento  proposto  pela  clínica.  O plano  de  tratamento 

clínico envolve não somente a intervenção direta na boca do paciente, mas instrução 



de  higiene  oral  e  orientações  sobre  a  doença,  segundo  os  protocolos 

preestabelecidos pelas clínicas de Periodontia.

Análise dos dados 

Os dados foram elaborados através do programa Statistica (StatSoft, Inc, Tulsa, 

OK, USA). As freqüências observadas relativas aos momentos antes e depois nos 

grupos  Controle  e  Intervenção  foram  analisadas  pelo  test  McNemar,  com  uma 

significância de p < 0,05.

Aspectos éticos

As recusas e as solicitações de participar da pesquisa foram respeitadas. Os 

informantes  tiveram  suas  identidades  mantidas  em  sigilo  e  a  concordância  em 

participar da pesquisa foi firmada através da assinatura do termo de consentimento 

livre  e  esclarecido  segundo  a  normatização  da  Resolução  196/96  do  Conselho 

Nacional de Saúde. 

A  pesquisa  foi  submetida  à  avaliação do  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  da 

UNIFOR,  sendo  aprovado  em  26/07/2004  (nº  do  processo  326/2004)  e  todo  o 

material coletado está sendo utilizado somente para fins de pesquisa.

Resultados

Tratava-se de uma amostra eqüitativa quanto ao sexo (48,98% masculino e 

51,02% feminino). O grau de escolaridade (55,1% até o 1º grau completo) e a renda 

(54,08%  até  dois  salários  mínimos)  eram  baixos.  Quanto  aos  dois  grupos 

considerados como de risco para periodontite crônica (diabéticos e fumantes), vimos 

que a adesão e/ou procura por serviços odontológicos especializados em Periodontia 

é muito baixa entre os diabéticos (tabela 1).



Em  relação  ao  conhecimento  sobre  a  periodontite  crônica,  houve  pouca 

modificação  no  grupo-controle,  após  a  realização  dos  procedimentos  clínicos. 

Entretanto, existiu um incremento do conhecimento em relação às causas, ao nome 

da doença (periodontite ou piorréia, como é popularmente conhecida) e aos fatores 

relacionados  com  o  desenvolvimento  da  periodontite  crônica  no  grupo  de 

intervenção. Dentre os fatores causais, o aumento significativo (p < 0.05) ocorreu em 

relação à presença de bactérias específicas e ao fumo e à diminuição de pacientes 

que não sabiam da causa (tabela 2).  

Apesar de 39,8% de fumantes e ex-fumantes na amostra, o cigarro foi citado 

somente  13,7%  e  8,1%  nos  momentos  “depois”,  respectivamente  nos  grupos-

controle  e  intervenção,  como causador  da  doença,  mas  na  pergunta  estimulada 

sobre os fatores relacionados com a periodontite, a resposta foi positiva para ampla 

maioria  dos  entrevistados,  antes  e  depois  da  intervenção,  nos  dois  grupos,  não 

gerando com isso significância estatística.

Os  fatores  populares  agrupados  na  tabela  2,  no  parâmetro  “Relação  com 

Periodontite”, foram falta de cálcio, estrutura dos ossos fraca (osteoporose), excesso 

de antibiótico, café, dentes fracos para cárie dentária, comer alimentos quentes e 

bebidas alcoólicas. As compreensões populares, presentes no parâmetro “Causa” 

(fatores relacionados à cárie) e no “Relação com a periodontite” (fatores populares), 

apesar  de  não  possuírem  comprovação  científica,  permanecem  no  imaginário 

popular, não diminuindo no grupo de intervenção e gerando significância estatística 

positiva (p < 0.05) no grupo-controle (tabela 2). 

A tabela 3 mostra o grau de conhecimento sobre as intervenções necessárias 

quando a gengiva está inflamada,  o  que fazer  para cuidar  e  quando tratar.  Nos 



momentos de agudização da doença, houve um aumento na necessidade de procura 

por dentista (nos dois grupos) e diminuição nas receitas populares (controle) e no 

uso de medicamentos antiinflamatórios e antibióticos (intervenção).  No parâmetro 

“quando tratar” não houve significância estatística nos dois grupos. Como o enfoque 

da  clínica  é  maior  na  técnica  preventiva,  na  variável  intervenção  preventiva 

(escovação, uso do fio dental, bochechos com colutórios) não houve um incremento 

em nenhum dos grupos  no  parâmetro  “gengiva  inflamada”  e  “cuidar”,  apesar  da 

elevada freqüência antes e depois.

As receitas populares mencionadas na tabela 3 foram bochechos com água 

morna e  sal,  vinagre,  romã,  bicarbonato,  água oxigenada,  aroeira  e  pedra umes 

(Alumina de Potássio). As receitas populares e o uso de medicamentos, através da 

automedicação,  são  medidas  paliativas,  que  resolvem o  problema  por  um curto 

intervalo de tempo. Após as raspagens supra e subgengivais realizadas na clínica, a 

sensação  de  alívio  é  mais  duradoura  e,  portanto,  é  sentida  a  importância  do 

atendimento clínico.

O foco da  intervenção educativa  foi  a  divisão de responsabilidades entre  o 

paciente  (necessidade  de  uma  boa  higiene  oral)  e  o  serviço  odontológico 

(necessidade  de  um  bom  tratamento  e  um  programa  de  manutenção),  pois  foi 

compartilhado o conhecimento que a periodontite possui,  além dos determinantes 

locais relacionados à má-higiene oral, os fatores intrínsecos do organismo (padrão 

intrafamiliar e baixa imunidade) e os sócio-ambientais como o estresse (tabela 2). Na 

clínica, o enfoque é na má-higiene oral, conhecimento senso comum para o paciente 

e de sua exclusiva responsabilidade, o que justifica a não significância estatística nos 

dois grupos, apesar da alta freqüência, no item “má escovação ou higiene” (tabela 2); 



a significância estatística (p < 0.05) presente no grupo de intervenção em relação ao 

estresse e fatores intrínsecos ao paciente (tabela 2) e no parâmetro “Cuidar” no item 

“intervenção clínica e preventiva” (tabela 3).

A clínica está conseguindo manter a prevenção como um importante aliado do 

paciente, mas sem compreender o caráter crônico da doença, o que pode dificultar a 

manutenção do autocuidado em saúde bucal e a adesão à terapia periodontal de 

suporte.  O  gráfico  1  aponta  que,  no  grupo-controle  não  houve  incremento  na 

compreensão  do  caráter  crônico  da  periodontite,  ao  contrário  do  grupo  de 

intervenção. 

Entretanto,  observa-se  uma  elevada  freqüência  na  capacidade  motivacional 

para o autocuidado. Inclusive, neste estudo, situou-se nos escores entre média e 

alta, no grupo-controle (respectivamente, antes e depois, 93,6% e 97,8%) e no grupo 

de intervenção (respectivamente, antes e depois, 86,2% e 100,0%), mas somente 

após a intervenção educativa, houve um incremento, estatisticamente significante (p 

< 0.05), de média para alta na capacidade motivacional para o autocuidado (tabela 

4).

Discussão

As doenças crônicas, na perspectiva das pessoas enfermas, trazem impactos 

no  fluxo  do  cotidiano,  necessitando  reconduzir  a  vida  para  resolver  impasses, 

decorrentes dos sintomas e incapacidades progressivas. 10

Em  alguns  estudos  na  área  da  Periodontia  26,  os  pesquisadores  buscam 

entender  os  aspectos  envolvidos  na  aceitação  dos  pacientes  em  relação  a  sua 

doença.  Uma  série  de  recomendações  é  dirigida  aos  dentistas  para  melhorar  a 

adesão: informação sobre a doença, simplificação das recomendações, registro da 



aceitação, agendamento, reforço positivo etc. Em última instância, a falha pela não 

aceitação da doença é somente do paciente e não se avalia e nem se questiona as 

medidas odontológicas utilizadas para a motivação do autocuidado.  

Siqueira, Couto e Gusmão 21  (2001), Toassi e Petry 24 (2002), Sinkoc 20 (2001) 

reforçam o modelo de muitos estudos que, intervindo nos aspectos biológicos do 

adoecimento, através de aulas demonstrativas e escovações supervisionadas, são 

suficientes  para  o  desenvolvimento  da  motivação  em  saúde  bucal,  buscando 

convencer o paciente de fazer o que o profissional prescreve. O cuidado, entendido 

mais amplamente do que técnica de higiene bucal, não foi incorporado plenamente 

pela Odontologia. Esse cuidado é essencialmente vocacionado pela enfermagem. 5, 10

A aceitação da periodontite crônica envolve não somente informação para o 

desenvolvimento da habilidade manual, mas a compreensão pelo cirurgião-dentista 

de toda a complexidade que envolve a aceitação de SER doente crônico, 10 para em 

seguida, esses profissionais, incorporarem em sua prática, a conscientização durante 

suas  intervenções  clínicas  e  educativas.  Como  ficou  evidente  no  grupo-controle 

(gráfico 1), após o atendimento clínico, o paciente continuava sem saber que possuía 

uma doença crônica e que necessitaria de cuidados ao longo da vida.

Em outras  áreas da saúde,  algumas doenças crônicas têm-se desenvolvido 

estudos  e  intervenções  educativas,  envolvendo  principalmente  conhecimento  da 

doença,  aceitação,  motivação  para  o  autocuidado,  envolvimento  familiar, 

investigação de variadas alternativas para a melhoria e/ou mudança nos hábitos e 

nas condições de vida com o objetivo de facilitar a convivência com suas doenças 6, 

necessitando  em  alguns  casos,  inclusive,  da  participação  de  equipes 

multiprofissionais. 9, 17



As concepções populares construídas culturalmente pela população não são 

fáceis de serem compreendidas pelos profissionais de saúde. E não é somente um 

momento clínico e/ou educativo que irá modificá-las. A Odontologia dialoga pouco 

com o saber popular, não avaliando a interação entre o que o profissional prescreve 

e a cultura do paciente. Prova disso é que Nations e Rebhun 12 (1988) relatam que a 

intervenção  educativa  não  necessariamente  precisa  modificar  as  concepções 

populares das doenças, mas as atividades educativas têm que abrir caminhos para a 

incorporação,  no  dia-a-dia  da  população,  de  medidas  preventivas  que  causem 

impactos nas prevalências das doenças.

A  não  significância  estatística  de  quando  tratar  da  periodontite  crônica, 

preventivamente  ou  quando  aparecem  os  principais  sintomas  (tabela  3),  não  é 

somente uma inoperância das atividades clínicas e/ou educativas realizadas, mas 

uma resistência cultural. A consciência preventiva, segundo Bosi e Afonso 1 (1998, p. 

359), não deveria ser tão esperada pelos profissionais de saúde, já que esta postura 

decorre  de  uma  experiência  mediatizada  pela  teoria,  o  que  não  corresponde  à 

experiência existencial da maioria da nossa população. 

No caso das doenças bucais, os estudos realizados 11, 13  confirmam que a dor e 

o incômodo são os únicos meios que possibilitam o autodiagnóstico de doente ou 

não e da necessidade de procura por uma assistência odontológica, reiterando o que 

Leriche apud Canguilhem 2 (1995, p. 67) relata quando afirma que a saúde é a vida 

no silêncio dos órgãos  e a doença  é aquilo que perturba os homens no exercício  

normal de sua vida e em suas ocupações e, sobretudo aquilo que os faz sofrer. 

Esses  aspectos  são  importantes  de  serem analisados  para  não  gerar  uma 

desmotivação nos cirurgiões-dentistas, mas pelo contrário, os pacientes portadores 

de  periodontite  crônica,  que procuram os serviços  especializados,  possuem uma 



capacidade motivacional para o autocuidado entre média e alta (tabela 4), maior do 

que  os  pacientes  diabéticos  no  estudo  de  Nunes  14 (1993),  portanto,  é  preciso 

diferenciar baixa motivação de resistência cultural. 18

Pois  podemos concluir  que existe  um conhecimento  senso comum sobre  a 

importância  das  técnicas  preventivas  e  a  má  higiene  oral  como  causadora  da 

periodontite;  as intervenções clínicas,  que envolvem orientações preventivas e os 

procedimentos clínicos propriamente ditos, não acrescentam valores ao paciente em 

relação ao conhecimento de qual doença possui, suas causas e seu caráter crônico; 

as compreensões populares permanecem no imaginário popular, independente das 

atividades clínicas e educativas realizadas, mas não impedem que ocorra um maior 

desenvolvimento da capacidade motivacional para o autocuidado.

Finalmente, é preciso identificar déficits de autocuidado, e durante o tratamento, 

desenvolver sistemas de compensação de acordo com a realidade sócio-cultural de 

cada paciente, sem culpabilidade, envolvendo, necessariamente outros profissionais 

de saúde para lidar com a complexidade e singularidade do portador da periodontite 

como doença crônica,  cujas características exigem uma dinâmica interativa entre 

profissionais interdisciplinares e paciente, modificando o modelo biomédico para o 

paradigma do cuidado. 
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Tabela 1- Perfil da amostra do estudo, Fortaleza-CE, 2006.

Parâmetro N %

Sexo
Masculino 48 48,98
Feminino 50 51,02

Grau de Instrução
Alfabetização 34 34,69
I grau 20 20,41
II grau 33 33,67
Superior 11 11,22

Renda  (salário 
mínimo)
< 1 2 2,04
1 – 2 51 52,04
2 - 5 29 29,59
5 – 10 7 7,14
> 10 0 0,0
Não informado 9 9,18

Fumantes
Sim 24 24,49
Não 59 60,20
Ex-fumante 15 15,31

Diabéticos
Sim 4 4,08
Não 94 95,92



Tabela  2  –  Desempenho  dos  grupos  de  controle  e  intervenção,  segundo 

conhecimento em relação à Periodontite Crônica, Fortaleza-CE, 2006.

Parâmetro Controle
Antes Depois

Si
g

Intervenção
Antes Depois

Si
g

Causa
Má escovação ou higiene 23 32 N

S
30 42 N

S
Bactérias / infecção 2 3 N

S
0 13 *

Fatores relac. a carie 3 3 N
S

5 6 N
S

Doenças 1 1 N
S

0 6 N
S

Fumo 4 7 N
S

0 7 *

Padrão Intrafamiliar 0 0 N
S

1 4 N
S

Não sabe 17 9 N
S

12 0 *

Outros 4 3 N
S

6 8 N
S

Nome da Doença
Gengivite 10 12 N

S
10 2 *

Periodontite / Piorréia 8 9 N
S

10 48 *

Não sabe 27 23 N
S

28 1 *

Outros 2 3 N
S

3 0 N
S

Relação  com 
Periodontite
Má Higiene 87 93 N

S
95 100 N

S
Fatores populares 125 166 * 155 151 N

S
Fumo 37 45 N

S
43 50 N

S
Stress 18 25 N

S
21 43 *

Acesso a serviço espec. 35 38 N
S

45 48 N
S

Fatores  intrínsecos  ao 
paciente

52 58 N
S

55 89 *

NS não significativo, * P < 0.05.



Tabela  3  -  Desempenho  dos  grupos  de  controle  e  intervenção,  segundo 

conhecimento  em  relação  ao  cuidado  com  pacientes  portadores  de  Periodontite 

Crônica. Fortaleza-CE, 2006.

Parâmetro Controle
Antes Depois

Si
g

Intervenção
Antes Depois

Si
g

Gengiva Inflamada
Intervenção Clinica 5 28 * 3 41 *
Intervenção Preventiva 10 21 N

S
15 14 N

S
Receitas populares 10 2 * 3 0 N

S
Medicamentos 9 4 N

S
12 1 *

Não sabe 17 3 * 23 0 *

Cuidar 
Intervenção Clínica 7 4 N

S
9 2 N

S
Intervenção Preventiva 22 28 N

S
25 19 N

S
Clínica e Preventiva 5 11 N

S
7 24 *

Não sabe 4 0 N
S

3 0 N
S

Outros 10 7 N
S

9 9 N
S

Tratar
Antes de adoecer 18 15 N

S
23 31 N

S
Primeiros sintomas 25 29 N

S
25 19 N

S
Não sabe 4 3 N

S
3 1 N

S

NS não significativo, * P < 0.05.

 



Tabela 4 - Desempenho dos grupos de controle e intervenção, segundo capacidade 

motivacional para o autocuidado, Fortaleza-CE, 2006.

Parâmetro Controle
Antes Depois Sig Intervenção

Antes Depois Sig

Autocuidado
Alta 18 22 NS 17 39 *
Media 26 24 NS 27 12 *
Baixo 3 1 NS 7 0 *
Muito Baixo 0 0 NS 0 0 NS

NS não significativo, * P < 0.05.



Gráfico  1  -  Desempenho  dos  grupos  de  controle  e  intervenção,  segundo  a 

compreensão que, ficarão curados após o tratamento clínico, Fortaleza-CE, 2006. 
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3.2.2 Educação em saúde bucal: uma revisão crítica de sua utilização

Oral Health Education: a critical review of its use 

Sharmênia de Araújo Soarers Nuto1

Iris do Céu Clara Costa2

Soraya Quagliato-Nogueira3

Poliana Maria Botelho Regadas Dias3

Resumo

Esse  artigo  visa  instigar  alguns  questionamentos  quais  sejam:  como  se 

constituiu historicamente a educação em saúde? Que aspectos foram hegemônicos? 

Como os fatores emocionais e afetivos de cada indivíduo estão sendo abordados 

pelos  cirurgiões-dentistas?  Como  está  sendo  utilizada  a  motivação  para 

aprendizagem?  Através  de  uma  avaliação  crítica  e  sistematizada  da  literatura 

científica disponível  em relação às práticas de educação em saúde,  inicialmente, 

procurou-se  situar  historicamente  a  educação  em  saúde.  Em  seguida,  foi 

disponibilizada a literatura científica em relação à motivação para aprendizagem. A 

revisão de literatura foi realizada nas bases de dados da Biblioteca da Universidade 

de  Fortaleza  -  UNIFOR,  e  bases  de  dados  digitais  BIREME  –  BBO/LILACS/De 

CS/SCIELO, MEDLINE. O limite em anos e meses para a pesquisa foi estabelecido 

entre Maio/1996 a maio/2006. Os 74 artigos investigados foram lidos, analisados e 

classificados. E por fim, fez-se uma avaliação crítica dos textos produzidos sobre 

1  Professora do Curso de Odontologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR),. Rua Marlio Fernandes 81 
– 503/C. Fortaleza-CE- Brazil – 60.811-370. e-mail: nuto@unifor.br
2 Professora do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN 
3Estudante de Odontologia, Universidade de Fortaleza.



educação  em  saúde  bucal,  e  os  seus  respectivos  enfoques:  tipo  de  práticas 

utilizadas, metodologias pedagógicas e fatores motivacionais dominantes. A partir da 

revisão  de  literatura  analisada,  observa-se  uma  forte  tendência  individualista  e 

comportamentalista,  objetivando  o  desenvolvimento  de  fatores  motivacionais 

extrínsecos  e  centradas  nas  metodologias  pedagógicas  da  transmissão  e 

condicionamento. 

Descritores:  Promoção da Saúde; Educação em Saúde; Motivação; Educação 

em Odontologia.

INTRODUÇÃO

Educação em Saúde ao longo do tempo...

As intervenções de higiene e saúde desenvolveram-se no final do século XVIII, 

segundo Costa (1:7),  “com intuito de regulamentar,  enquadrar,  controlar todos os 

gestos,  atitudes,  comportamentos,  hábitos e discursos das classes subalternas e 

destruir ou apropriar-se dos modos e usos do saber estranhos a sua visão do corpo,  

da saúde, da doença, enfim, do bom  modo de andar a vida”.

Dessa  forma,  a  produção  de  determinados  saberes  está  intimamente 

relacionada  aos  mecanismos  e  técnicas  de  manutenção  de  micropoderes  pelo 

Estado (2) e a construção do conhecimento sobre o processo saúde-doença, sua 

prevenção  e  as  formas  encontradas  de  persuasão  na  Sociedade,  através  das 

práticas  de  educação  em  saúde,  as  quais  seguiram  um  discurso  regulador  e 

normativo das práticas em saúde (1).

Com a degradação da sociedade feudal, o crescente processo de urbanização, 

a superpopulação nas cidades, o trabalho infantil e da mulher e as longas jornadas 



de trabalho agravaram as condições de vida das classes populares. Para diminuir 

esses  agravos,  consolidou-se  o  movimento  de  idéias  políticas  e  práticas 

administrativas que relacionaram a pobreza, ocupação, nutrição e habitação com os 

agravos a saúde, resultando na criação de mecanismos de tutelarização moral  e 

intelectual  das  classes  pobres,  através  da  disciplinização  higiênica,  criação  dos 

programas de habitação social,  da escola pública e gratuita, da medicalização da 

família etc (1).

Surgiu então a pedagogia da higiene, a qual norteou no seu discurso que a 

desorganização e o mau funcionamento da sociedade eram resultantes das doenças, 

sendo função da Medicina pesquisar e atuar nos componentes naturais, urbanísticos 

e institucionais,  ativando o planejamento urbano e transformando a realidade das 

cidades e dos hospitais, criando os hospícios e monopolizando a clínica contra a 

cegueira  dos  saberes  alternativos.  Esta  mesma  pedagogia  modificou  costumes 

familiares burgueses, induzindo o culto à saúde, transformando predicados físicos, 

psíquicos e sexuais em insígnias de classe, mas mantendo o padrão sanitário das 

camadas  excluídas  (escravos,  negros,  mestiços,  ciganos  etc)  através  de 

instrumentos de coerção (polícia, recrutamento militar, prisões e asilos) (1). (quadro 

1).

A  partir  desse  movimento  de  moralização  e  domesticação  das  classes 

populares, consolidou-se a hegemonia do saber científico, das classes cultas, versus 

saber popular, das classes subalternas. O conhecimento produzido, nos dias atuais, 

na área de Antropologia Médica, vem, de certa forma, resgatar a compreensão e as 

medidas  intervencionistas  que  resistem,  através  da  tradição  popular,  como  um 

sistema médico alternativo ao oficial modelo biomédico.  



Com as mudanças na sociedade, o mundo evoluiu... As práticas coercitivas do 

final do séc. XIX e início do séc. XX foram substituídas gradativamente por atividades 

educativas  baseadas  no  modelo  KAB  (knowledge,  attitudes,  behaviour/ 

conhecimento, atitude e comportamento), centrado no indivíduo e no seu estilo de 

vida. O modelo KAB, principal método para caracterizar a corrente individualista de 

educação  em  saúde,  acredita,  em  relação  linear,  que  o  indivíduo  após  adquirir 

conhecimento, gera uma mudança de atitude e de comportamento,  considerando 

que todas as pessoas agem de maneira lógica o tempo todo e reagem da mesma 

forma  em  qualquer  situação,  não  levando  em  consideração  as  peculiaridades 

individuais (3). (quadro 1).

Por  sua  vez,  a  corrente  estruturalista  de  educação  em  saúde  enfoca  a 

causação social do processo saúde-doença, em que as condições de vida e trabalho 

são fatores essenciais do adoecer humano. Influenciados, na década de 70 do séc. 

XX, por Paulo Freire, a corrente estruturalista ganha força, constituindo o método de 

educação popular em saúde (3, 4, 5). (quadro 1).

Portanto, a educação popular em saúde foi buscada como principal alternativa 

para  romper  a  tradição  autoritária  e  normatizadora  das  práticas  educativas  em 

saúde. Falar de educação popular é antes de tudo falar de participação e inclusão 

social.  Não  é  só  transmitir  conhecimentos  sobre  doenças  e  dos  mecanismos 

desenvolvidos pela cultura médica para a cura e prevenção. É discutir a realidade da 

vida cotidiana,  com toda a sua complexidade psicocultural,  superando o discurso 

maniqueísta e espontaneísta das práticas dominantes (5).

Motivação no processo de aprendizagem



No  processo  de  aprendizagem,  têm  sido  estudados  fatores  motivacionais 

importantes  no  seu  desenvolvimento,  pois  estes  respondem  pelas  escolhas, 

orientação a objetivos, pelo esforço e perseverança na ação (6). 

Sobral  (7)  conceituou  motivação  para  aprender,  como  o  grau  de  esforço 

potencial  dispendido a algum motivo. Esse esforço individual tem sido repensado 

como um traço imutável de personalidade e está sendo reconhecido como fenômeno 

muito mais complexo do que somente capacidade intelectual do indivíduo (8).

Os fatores motivacionais para aprendizagem foram classificados por Entwistle 

(1981)  apud  Sobral  (7)  como  intrínseco  (interesse  no  conteúdo),  extrínseco 

(necessidade  de  gratificação)  e  realização  (busca  de  sucesso),  caracterizando  o 

aprendizado em profundo, superficial e estratégico.

Outros teóricos descrevem a teoria da autodeterminação, em que classificam a 

motivação em intrínseca (interesse, prazer e envolvimento em determinada atividade 

por  sua própria  causa,  buscando novidades e desafios para obter  e  exercitar  as 

próprias capacidades); e em extrínseca (se faz algo em conseqüência ou desfecho 

distinto da ação, demonstrando competência, habilidades ou valor em relação aos 

outros,  em  resposta  a  algo  externo  à  tarefa  ou  atividade,  para  obtenção  de 

reconhecimento ou recompensas materiais ou sociais, com o objetivo de atender a 

comandos ou pressões de outros) (6, 8, 9).

Pintrich (1991) apud Sobral (7) identificou três categorias gerais relacionados à 

motivação e educação, que são as crenças dos indivíduos em suas capacidades 

para  realizar  uma  atividade,  suas  razões  ou  propósitos  para  se  engajarem  na 

atividade e suas reações afetivas em relação à atividade.



Assim, esse artigo visa instigar a constituição histórica da educação em saúde, 

enfocando  os  aspectos  que  foram  hegemônicos,  a  abordagem  dos  fatores 

emocionais  e  afetivos  de  cada  indivíduo  e  a  utilização  da  motivação  para 

aprendizagem.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão sistemática através da consulta as bases de dados 

da Biblioteca da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, e às bases de dados digitais 

BIREME – BBO/LILACS/De CS/SCIELO, MEDLINE. O limite em anos e meses para 

a pesquisa foi estabelecido entre maio/1996 a maio/2006, os idiomas selecionados 

foram o  inglês,  português  e  espanhol.  As  palavras-chave  “educaçao  em saúde”, 

“motivação”,  “saúde  bucal”,  “odontologia  preventiva”,  “percepção”,  “placa 

dentária/prevenção  e  controle”  foram  utilizadas  para  a  busca,  em  que  foram 

determinadas pelo DeCS – descritores em Ciência e Saúde, base responsável pela 

terminologia em saúde.

Seguindo o formato de análise das bases de dados pesquisadas, os artigos 

relacionados diretamente com atividades educativas foram separados e classificados 

de  acordo com o  tema a  que  se  referiam,  tendo-se  pré-estabelecida  a  seguinte 

classificação: motivação; percepção; técnicas de escovação; programas educativos 

(avaliação/ orientação); tipos de escova; meios complementares de higiene bucal; 

remoção da placa bacteriana; evidenciação de placa, escovação supervisionada e 

aplicação  tópica  de  flúor;  orientação  à  escovação;  estatística/epidemiologia; 

prevenção; dieta. A partir desse agrupamento por tema ou assunto, foram calculadas 

a  freqüência  simples  e  percentual  de  cada  assunto  classificado  nos  artigos 

pesquisados e daí discutidas e confrontadas com os achados da literatura revista.



RESULTADOS 

A análise comparativa foi realizada através da classificação do aparecimento de 

cada  assunto  nos  artigos.  No  período  da  pesquisa,  foram  lidos  74  artigos  e 

classificados em 14 categorias (tabela I).

De  acordo  com a  literatura  pesquisada,  a  importância  que  se  tem dado  a 

educação em saúde é meramente observacional, uma vez que o maior número de 

trabalhos concentra-se na avaliação dos programas educativos, que ocorrem em 39 

citações (22,28 %), seguido de programas educativos de orientação, ocorrendo 29 

vezes (16,57 %), em que nestes artigos são fornecidas informações de saúde bucal 

e  geral  ao  público,  em  forma  de  palestras  educativo-preventivo  e/ou  atividades 

lúdicas  intercaladas  entre  as  palestras.  A  motivação  ocorre  24  vezes  (13,71  %) 

sendo relacionada diretamente com a verificação da eficácia da escovação, uma vez 

que os resultados positivos desta, induzem o paciente a continuidade do hábito. Os 

dados estatísticos e epidemiológicos ocorrem em 18 artigos (10,28 %) sem, contudo, 

haver confrontamento destes dados em diferentes períodos. A remoção química e 

mecânica da placa bacteriana é mencionada em 11 trabalhos (6,28 %), reafirmando 

que a ação mecânica é superior à química no que diz respeito a remoção da placa 

bacteriana,  da  mesma forma que  a  escovação  manual  seria  superior  à  elétrica, 

mostrando então a relevância do hábito, e não do artifício utilizado.

Dos  trabalhos  analisados,  não  foi  encontrado  nenhum  em que  o  cirurgião-

dentista se inclua como parte integrante no processo de aprendizagem, propondo-se 

a compartilhar com o paciente/comunidade a responsabilidade pela manutenção da 

saúde bucal. 

DISCUSSÃO 



Educação e Motivação em Saúde Bucal

Apesar do intenso debate ocorrido nas décadas de 70 e 80 do séc XX sobre as 

abordagens e os objetivos da educação em saúde, centrando-se a crítica na corrente 

individualista, a educação em saúde bucal permaneceu arraigada a esse modelo, até 

os dias atuais (3).

Nesse estudo, em relação às metodologias pedagógicas foi utilizada a divisão 

clássica de Bordenave & Pereira (10): pedagogia da transmissão, condicionamento e 

problematização. Assim, as práticas de educação em saúde bucal permanecem com 

o foco centrado na informação (pedagogia da transmissão) sobre a importância da 

prevenção e seus mecanismos propostos, como única condição necessária para a 

mudança  de  comportamento.  Outras  variáveis  como  peculiaridades  individuais, 

condições sócio-econômicas,  valores  culturais  e  fatores  psicológicos,  que podem 

resultar  em  atitudes  diferenciadas  entre  os  indivíduos,  são  desconsideradas  e 

preteridas.

Observa-se que os trabalhos de educação em saúde bucal centram-se, em sua 

maioria,  no  desenvolvimento  e  utilização  da  capacidade  cognitiva,  através  do 

“recebimento” de informações (pedagogia da transmissão) (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19), que geram “motivação” e “interesse” para cuidar da saúde bucal e mudar 

comportamento (pedagogia do condicionamento) (11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19), ou 

seja, o clássico modelo KAB (conhecimento, atitude e comportamento).

Teoricamente, algumas vezes fala-se em aspectos sócio-econômicos, culturais 

e psicológicos envolvidos no processo saúde-doença, mas no momento de executar 

as atividades educativas, os avanços são pouco freqüentes, pois a alta qualidade 

dos instrumentos educativos (17) (fantoches, cartazes, folders, dramatizações etc) 



não  gera  uma  mudança  na  metodologia  pedagógica  da  transmissão  de 

conhecimentos e do condicionamento. 

Petry & Pretto (11) consideram a motivação do paciente como um dos aspectos 

mais  difíceis  em  Odontologia,  pois  envolvem  as  expectativas,  idéias,  crenças, 

sentimentos,  esperanças,  atitudes  e  valores  relacionados  ao  comportamento 

humano,  pois  experiências  prévias,  falta  de  conhecimento,  não  aceitação  de 

problemas,  condições  sociais,  econômicas  e  emocionais  podem  resultar  em 

comportamentos negativos em relação à saúde.

Teixeira (20) critica a educação em saúde afirmando que, o que ocorre é a 

educação bancária  (pedagogia da transmissão), havendo a imposição de conceitos 

para os populares, esperando que eles passem a assumir o controle de sua saúde. 

Complementa afirmando que a população, como forma de resistência ou de acordo 

com  as  condições  de  vida,  reinterpretam  os  termos  técnicos-científicos 

restabelecendo a  relação entre  os  cuidados e  o  corpo,  pois  a  cultura  biomédica 

baseia-se  no  funcionamento  do  organismo,  e  além  delas,  o  indivíduo  tem  as 

necessidades psicológicas e sócio-culturais.

Duas perguntas surgem a partir dessas colocações:

 O que motiva a vontade de aprender sobre saúde e doença?

 O  que  mobiliza  os  indivíduos  a  realizar  atividades  de  autocuidado  para 

manter o organismo saudável?

Quando se aproxima o estudo sobre motivação e aprendizagem da educação 

em saúde surge um terceiro elemento de análise: o autocuidado. Relacionando a 

educação em saúde e a motivação para o autocuidado (teoria da autodeterminação), 



tem sido observado um forte direcionamento para o desenvolvimento dos fatores 

motivacionais  extrínsecos.  “Escove  os  dentes  que  você  terá  saúde  bucal”;  “faça 

exercícios físicos para ter um bom condicionamento físico”; “não coma sal e você 

terá  sua  pressão  arterial  controlada”  (pedagogia  da  transmissão);  apesar  do 

reducionismo  e  forte  conotação  comportamentalista,  essas  frases  retratam  uma 

tendência ainda muito forte na prática de educação em saúde, que é motivar uma 

resposta  a  algo  externo  à  tarefa  ou  atividade,  para  obtenção  de  recompensas 

(pedagogia do condicionamento), mesmo que seja a saúde do indivíduo. A saúde, 

dessa forma, está sendo tratada como resultado de uma obediência às prescrições 

médicas, ou seja, uma forma de premiar a quem segue as instruções corretamente.

As pesquisas sobre motivação e aprendizagem têm investigado cada vez mais 

que  os  fatores  motivacionais  extrínsecos  geram  um  aprendizado  superficial  e 

momentâneo  (7,  21),  enquanto  que  metodologias  ativas  (pedagogia  da 

problematização),  que  trabalham  essencialmente  com  a  subjetividade  humana, 

desenvolvem  a  motivação  intrínseca,  gerando  um  maior  aprofundamento, 

consistência e durabilidade no conteúdo aprendido (10). Como o desenvolvimento do 

autocuidado é uma prática realizada ao longo da vida, é importante, cada vez mais o 

desenvolvimento de ações educativas que desenvolvam a motivação intrínseca para 

o envolvimento efetivo e duradouro do paciente sejam utilizadas.

Apesar do discurso formal enfocar a complexidade dos fatores motivacionais 

para a manutenção da saúde bucal, a partir do momento em que se buscam medidas 

intervencionistas, os níveis cognitivo e psicomotor tornam-se prepoderantes (11, 16, 

22), através de palestras  (pedagogia da transmissão), escovação dentária com ou 

sem evidenciação de biofilme dentário e distribuição de escovas dentais (pedagogia 

do condicionamento) (14, 15, 16, 17, 18, 19). O aspecto afetivo é sub-dimensionado 



ao relacionamento profissional-paciente, idade, preferências e a maneira de encarar 

a  saúde.  Os fatores  psicológicos  como auto-estima,  auto-valorização,  autonomia, 

competência e vinculação com o outro são reduzidos a categoria “tipo de paciente”, 

mas  sem  buscar  alternativas,  nas  práticas  educativas,  para  o  desenvolvimento 

emocional do paciente.

Assim,  a  motivação  para  aprendizagem  em  saúde  bucal  esteve  sempre 

fortemente relacionada ao comportamentalismo e pensada objetivamente, através de 

reforços positivos e negativos (pedagogia do condicionamento), como meio de atingir 

uma meta estabelecida como ideal pelo professor/profissional. No caso das práticas 

em saúde bucal, o reforço positivo é a saúde do indivíduo e os reforços negativos 

são os sintomas indesejados das doenças, e quem estabelece a meta desejada é o 

profissional da saúde e não o paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas educativas em saúde bucal, com fortes conotações da pedagogia 

da  transmissão  e  do  condicionamento,  estabelecem  o  papel  muito  claro  do 

educador/profissional  de  saúde  como  detentor  de  conhecimentos  e  como  único 

capaz, através do repasse de informações necessárias e do condicionamento motor, 

de educar o paciente, sendo este submisso em todo o processo educativo.

É  importante  nas  atividades  educativas  o  desenvolvimento  de  fatores 

intrínsecos  da  motivação,  pois  através  desses  serão  satisfeitas  as  necessidades 

psicológicas  básicas  de  autodeterminação  ou  autonomia,  de  competência  e  de 

pertencer ou está vinculado a outras pessoas, pois a satisfação das necessidades 

psicológicas básicas desencadeia uma vontade de viver, de ser feliz, de está bem 



consigo e com os outros, o desenvolvimento de sua própria energia, incentivando 

uma vontade interior de cuidar da saúde e manter práticas de autocuidado.

O engajamento e habilidades para motivação do autocuidado são necessários 

de serem desenvolvidos nos cirurgiões-dentistas em sua formação, pois a postura do 

profissional  tem  que  está  voltada  para  a  percepção  e  identificação  dos 

comportamentos de saúde contextualizados nos sistemas de crenças e valores da 

população  durante  o  planejamento  e  execução  das  atividades  de  educação  e 

promoção  de  saúde,  com  vistas  ao  fortalecimento  do  empoderamento 

(empowerment) nos educandos.

Dessa forma, as práticas de saúde reflexivas deverão fazer parte da formação 

acadêmica  dos  profissionais  da  saúde,  incluindo  os  da  odontologia,  levando  os 

mesmos  a  repassarem  conhecimentos  aos  pacientes  também  de  uma  forma 

reflexiva, que os tornem sujeitos livres, autônomos e cuidadores/mantenedores de 

sua própria saúde, como o seu bem maior, de modo que cada paciente seja o agente 

de transformação de sua própria realidade.
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Quadro  1:  Resumo explicativo  das  pedagogias  da  higiene,  KAB e  estruturalista, 

2006.

Pedagogias

Aspectos 

Pedagogia  da 

Higiene

Pedagogia KAB Pedagogia 

Estruturalista

Processo 
saúde –doença

Ambiente 

naturalizado

Ecológico Determinação 

social

Atuação Mecanismos 

naturais, urbanísticos 

e institucionais

Conhecimento, 

atitude  e 

comportamento

Educando  sujeito 

do processo

Modo de agir Coerção Palestras educa-

tivas

Educação  popu-

lar em saúde
Pedagogia Condicionamento Transmissão Problematização

Motivação Extrínseca Extrínseca Intrínseca



Tabela I - Freqüência simples e percentual da quantidade de vezes que os assuntos 

aparecem nos 74 artigos pesquisados. Fortaleza, 2006.

Assunto N %

Programas Educativos /Avaliação 39 22,28
Programas Educativos / Orientação 29 16,57
Motivação 24 13,71
Estatística / Epidemiologia 18 10,28
Evidenciaçao  de  placa,  Escovação  supervisionada  e 

flúor

14 8,00

Remoção da Placa Bacteriana-Quimica/Mecânica 11 6,28
Prevenção 09 5,14
Tipos de Escova 07 4,00
Percepção 07 4,00
Meios Complementares de Higiene Bucal 05 2,85
Dieta 05 2,85
Técnicas de Escovação 04 2,28
Orientação a Escovação 03 1,76
Total 175 100,00



4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES

O presente estudo questiona a tradição da educação em saúde bucal,  esta 

direcionada às técnicas de higiene. Por que devo escovar os dentes? Essa pergunta 

deve ser respondida pelos cirurgiões-dentistas não de forma simplista: “vai perder os 

dentes”,  mas explicar  a  etiologia,  o  desenvolvimento e a  gravidade das doenças 

bucais. A Odontologia, na sua essência, não trabalha o diagnóstico e a discussão 

deste com os pacientes, mas os procedimentos técnicos que serão executados. Ou 

seja, dá orçamento.

Esta prática limitada da profissão agrava-se quanto se está diante de pacientes 

crônicos,  como  no  caso  das  periodontites.  A  atuação  multiprofissional  que 

acompanha estas doenças, não acontece com esta periodontopatia. Esta pesquisa 

serve de alerta para esta realidade, pois a crítica à profissão engloba não somente 

as  especialidades  clínicas,  mas  também  os  profissionais  que  atuam  na  Saúde 

Coletiva,  todos  precisam  incorporar  novos  referenciais  na  prática  pedagógica, 

incluindo o diálogo com o saber popular.

O  desenvolvimento  dos  grupos  educativos  poderia  ter  buscado  a  ação 

multiprofissional.  Essa  foi  uma  limitação  da  pesquisa,  mas  a  atuação  em locais 

diferentes, horários variados, amostra extensa e a necessidade de seguir o protocolo 

de intervenção proposto, impediram a participação de outros profissionais durante o 

trabalho  de  campo.  A  continuidade  do  sucesso  dos  grupos  educativos,  com  a 

possibilidade de atuação multiprofissional, se vislumbra nos Centros Especializados 

em Odontologia – CEO’s que estão sendo inaugurados em Fortaleza-CE, em que a 

pesquisadora capacitará e ajudará na estruturação destes, em cada unidade. E no 

âmbito municipal será possível a participação de vários profissionais presentes na 



rede. Na graduação em Odontologia e na formação de especialistas em Periodontia, 

está sendo desenvolvido oficinas de “motivação para o autocuidado”.

As participações e intervenções realizadas nos grupos de educação em saúde 

foram registradas em um diário de campo. A partir dessas anotações observava-se 

nos pacientes um elevado agradecimento em relação ao conhecimento adquirido 

sobre a periodontite crônica (“meu doutor nunca me explicou direito o que eu 

tinha...”,  “não  sabia  que  não  ia  ficar  boa...”,  “não  sabia  nada  disso...”)  e  a 

necessidade de um diálogo mais acentuado entre os profissionais e seus pacientes, 

em que a cada sessão falavam cada vez mais de suas vidas, alegrias e tristezas.  

Foi  registrado  um  número  elevado  de  pacientes  com  dificuldades  psico-

emocionais.  Na  medida  em  que  essas  dificuldades  eram  compartilhadas  com  a 

pesquisadora,  procedia-se  o  encaminhamento  para  centros  de  referência  em 

Fortaleza-CE,  resultando num grande aprendizado e  troca  de  vivências  entre  os 

participantes dos grupos. É necessário o aprofundamento de estudos que relacionem 

periodontites crônicas e pacientes depressivos, reforçando ainda mais a necessidade 

de aproximação da Odontologia com a Psicologia da Saúde.

O termo “Psicologia da Saúde” parece um neologismo, devido à associação 

clara  da  Psicologia  com a  saúde,  mas  essa  especificação  amplia  a  atuação  do 

psicólogo no atendimento do paciente nos serviços de saúde em todos os níveis de 

atenção (primário, secundário e terciário), introduzindo uma mudança qualitativa na 

área, pois constitui a interface entre o individual e o social. 33, 34

Esse campo do saber tem se expandido, nos últimos anos, com a inserção 

cada vez maior dos psicólogos nas unidades de saúde, hospitais e outras instituições 

da saúde. Assim, Angerami-Camon (34: 11) delimita a Psicologia da Saúde como 



área que integra saúde mental com a saúde física e social do paciente, considerando 

a doença como uma anomalia de desequilíbrio entre o físico e o emocional e suas  

intercorrências com a realidade social  do paciente,  levando em conta, ao mesmo 

tempo todas as suas dimensões: clínica, social, hospitalar e institucional.

Assim, diante da pesquisa realizada, podemos concluir que...

• as  intervenções  clínicas,  que  envolvem  orientações  preventivas  e  os 

procedimentos  clínicos  propriamente  ditos,  não  acrescentam  valores  ao 

paciente em relação ao conhecimento de qual doença possui, suas causas e 

seu  caráter  crônico,  apesar  do  conhecimento  senso  comum  sobre  a 

importância das técnicas preventivas e a má higiene oral como causadora da 

periodontite; 

• as  compreensões  populares  permanecem  no  imaginário  popular, 

independente  das  atividades  clínicas  e  educativas  realizadas,  mas  não 

impedem que ocorra um maior desenvolvimento da capacidade motivacional 

para o autocuidado;  

• a elevada motivação para o autocuidado, a falta de conhecimento do caráter 

crônico  da  doença  e  as  concepções  populares  diferentes  da  odontologia 

científica  foram  constatadas  nas  duas  fases  da  pesquisa  (qualitativa  e 

quantitativa).

Como  reflexão  e  possibilidades  de  intervenções  futuras,  tanto  nos 

atendimentos clínicos como em espaços sociais, temos as seguintes considerações 

para  a  melhoria  do  atendimento  ao  paciente  portador  de  periodontite  crônica 

(adaptada de pacientes renais crônicos 35):



1- Atenuação ou supressão da ansiedade - a ansiedade acompanha toda 

doença, no caso do paciente portador de periodontite crônica é agravado 

devido: (1) as idas sucessivas ao cirurgião-dentista, o que não é muito agra-

dável para alguns, (2) à vontade de ficar “bom” e não precisar mais ir ao 

profissional, devido a não compreensão do seu caráter crônico, (3) a co-

brança do profissional por uma melhoria da higiene bucal (4) a estética faci-

al comprometida nos casos mais avançados da doença devido às migra-

ções e perdas dentárias. Todos esses fatores deveriam está sendo esclare-

cidos e discutidos com os clientes, proporcionando-lhes maior segurança, 

além da melhoria do stress e equilíbrio emocional no seu cotidiano, pois es-

ses são elementos importantes que interferem no prognóstico e na evolução 

da doença, sem deixar de contextualizar os aspectos culturais e sociais de 

compreensão da doença.

2- Adaptação do paciente à doença e às novas limitações – readaptar as 

exigências da doença em relação à rigorosidade da higiene bucal e visitas 

ao cirurgião-dentista. A atuação da psicologia da saúde deve trabalhar as 

possibilidades de comportamentos novos e adaptativos, possibilitando a re-

estruturação cognitiva e emocional para manter a qualidade de vida, atenu-

ando as limitações e perdas impostas pela doença. 

3- Adaptação do paciente ao tratamento - diminuir a desmotivação e aban-

dono ao tratamento, devido à impossibilidade de cura imediata. Mas a adap-

tação do cliente ao tratamento só será possível pela conscientização da sua 

doença, da necessidade da manutenção profissional freqüente, das modifi-

cações comportamentais e da motivação do autocuidado, para evitar a pro-



gressão da periodontite crônica, mantendo a saúde bucal e aumentando a 

qualidade de vida.

4- Melhora da auto-estima – A auto-estima relaciona-se ao senso inato de 

valor próprio, vivenciado através da capacidade de adequação às exigênci-

as e desafios da vida e no direito a felicidade. 36 A situação de doença ame-

aça a identidade construída a partir de um corpo íntegro e completo, abalan-

do a auto-estima do paciente. 

5- Apoio e orientação à família - a família possui um papel importante na re-

lação do paciente com sua doença e com o tratamento, fornecendo apoio e 

motivação para a continuidade do mesmo. 

6- Trabalho em equipe – apoio e segurança ao cliente por estar sendo acom-

panhado por uma equipe. O paciente com periodontite crônica não deveria 

ser  tratado somente  pelo  cirurgião-dentista,  mas acompanhado por  uma 

equipe multiprofissional, pois esse profissional sozinho não supre todas as 

necessidades presentes ao portador de uma doença crônica.

7- Trabalhando as perdas dentárias – Por mais que o paciente dedique-se 

ao seu tratamento, manutenção e higiene bucal, a progressão da doença 

poderá ser rápida ou não estacionar, devido à sua gravidade inicial quando 

submetido ao tratamento e aos fatores locais, sistêmicos e/ou emocionais, 

ocasionando perdas dentárias e resultando na desmotivação tanto do cirur-

gião-dentista quanto do paciente. Essa desmotivação do profissional, aliado 

ao sentimento de inutilidade do trabalho realizado, gera uma culpabilização 

do paciente, responsabilizando-o pela sua higiene bucal ineficaz. A desmoti-

vação do paciente resulta na descrença do tratamento e no “seu dentista”. 

Qual o resultado de tudo isso? Um afastamento mútuo. Nem o cirurgião-



dentista tem vontade de continuar o tratamento e muito menos o seu paci-

ente. É necessário quebrar a fantasia da onipotência dos profissionais de 

saúde, inculcados durante toda a sua formação, e diluir  o sentimento de 

perda e culpabilidade do paciente diante de suas perdas dentárias.

Finalmente, é preciso modificar modelo biomédico odontológico, que trabalha 

na entre bocas, dentes e línguas, para incorporar na alma da profissão o paradigma 

do cuidado, buscando uma visão sistêmica da saúde, pois segundo Boff (37:92)  o 

cuidado sempre acompanha o ser humano porque ele nunca deixará de amar e de 

se desvelar por alguém, nem deixará de se preocupar e de se inquietar pela pessoa 

amada.
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Apêndice 1: roteiro de entrevista semi-estruturada (diagnóstica)

1-Identificação:

a) Qual a sua idade?

b) Estudou? Até que ano?

c) É casado? Quantos filhos?

d) Qual o município que nasceu? Mora aqui há muito tempo?

2- O que fez você procurar a clínica da UNIFOR?

3-Conte sobre o seu problema. Como começou?

4- Como estraga a gengiva? Quando estraga mais rápido? (Mostrar o desenho do 

dente e da gengiva e pedir para explicar)

5-Quais as coisas que você fez?

a)Quais as pessoas você procurou ajuda? Como elas ajudam você?

b)Como você faz para diminuir o incômodo? Você coloca alguma coisa para o 

dente e a gengiva ficar forte?

6-Quais as maneiras para evitar  que continue a gengiva doente? O que deveria 

ser feito p/ outras pessoas não terem os mesmos problemas que você?

7- Você sabe cuidar da gengiva e dos dentes? Como?

9- Durante o dia,  você tem  vontade de desenvolver atividades para cuidar  da 

gengiva e dos dentes?

10- O que motiva ou desmotiva para desenvolver o autocuidado com os dentes e 

gengiva? (O que desperta a vontade (ou não vontade) de cuidar da boca?)

11- Você acha que vai ficar bom do seu problema na gengiva?

12- Como você se sente em relação ao desenvolvimento do tratamento na clínica 

e os cuidados em casa?



Apêndice 2 : Questionário de avaliação de conhecimento em periodontite 
crônica 

Aluno:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prontuário:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexo: (   ) masculino   (   ) feminino

Idade: -----------------------------------   Grau de instrução:-----------------------------------------------

Nº de sessões prováveis:------------------------------------------------------------------------------------

1- O que causa problema de gengiva?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Como é o nome da doença da gengiva?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- O que devo fazer quando a gengiva está inflamada?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- O que pode piorar o problema de gengiva?

(   ) fumo                              (   ) café                               (   ) descuido

(   ) falta de cálcio                (   ) dente fraco                    (   ) estrutura dos ossos fraca

(   ) excesso de antibióticos (   ) falta de escovação        (   ) stress

(   ) sangue fraco                  (   ) problema de família      (   ) serviços de saúde sem 

qualidade

(   ) outros: ----------------------------

5- Tem alguma doença que pode piorar o problema de gengiva?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- O que é importante fazer para cuidar da gengiva?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- Quando devo procurar o dentista para tratar da gengiva?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- Você pode ficar bom do problema na gengiva? (    ) sim    (    ) não 

Se sim, como?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Apêndice 3: Questionário sobre as Capacidades Motivacionais, emocionais para 
o autocuidado

Itens
1- Eu gosto de mim. (   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

2- Eu penso em mim. (   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

3- Eu me considero um peso. (   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

4- Eu me considero incapaz de 

ajudar outras pessoas na realização 

de alguma coisa.

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

5- Eu faço as coisas que são 

necessárias para me manter com 

saúde.

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

6- Eu tenho vontade de fazer as 

coisas que ajudam a manter minha 

gengiva sadia.

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

7- Eu me interesso em aprender 

sobre as doenças da boca.

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

8- Eu me preocupo em comer 

apenas os alimentos que me 

mantêm com saúde.

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

9- Eu preciso da ajuda e incentivo 

de outros para me ajudar a manter a 

boca saudável.

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

10- Eu considero as 

recomendações que me são dadas 

para cuidar da minha saúde bucal.

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca

11- Eu aceito minha situação de 

está doente da gengiva.

(   ) Sempre (   ) Muitas vezes (   ) Poucas 

vezes

(   ) Nunca



ECDAD – subescala III (adaptado para doença periodontal crônica)
Capacidades Motivacionais, emocionais para o auto cuidado

Itens Sempre Muitas vezes Poucas 

vezes

Nunca

1- Eu gosto de mim. 4 3 2 1
2- Eu penso em mim. 4 3 2 1
3- Eu me considero um peso. 1 2 3 4
4- Eu me considero incapaz de 

ajudar outras pessoas na 

realização de alguma coisa.

1 2 3 4

5- Eu faço as coisas que são 

necessárias para me manter com 

saúde.

4 3 2 1

6- Eu tenho vontade de fazer as 

coisas que ajudam a manter 

minha gengiva sadia.

4 3 2 1

7- Eu me interesso em aprender 

sobre as doenças da boca.

4 3 2 1

8- Eu me preocupo em comer 

apenas os alimentos que me 

mantêm com saúde.

4 3 2 1

9- Eu preciso da ajuda e 

incentivo de outros para me ajudar 

a manter a boca saudável.

1 2 3 4

10- Eu considero as 

recomendações que me são 

dadas para cuidar da minha saúde 

bucal.

4 3 2 1

11- Eu aceito minha situação de 

está doente da gengiva.

4 3 2 1



Abstract

This  research  aimed  at  evaluating  oral  health  education  activities  for  Periodontitis 

carriers,  emphasizing  the  motivation  for  self-care  and  understanding  the  cultural 

aspects involved. This was a qualitative and quantitative study. Based on the qualitative 

referential, 20 interviews were done, in which differences between scientific and popular 

explicative models of  the health-illness process were verified, besides the increased 

knowledge and motivation in relation to the use of preventive measures and also the 

fails in the understanding of the chronic character of periodontitis, enhancing frustration 

and guilty feelings in the patients. Two groups were structured: intervention and control. 

The intervention group was submitted to clinical attendance and education activities, 

while the control group undergone the traditional clinical attendance only.  The sample 

consisted of 51 participants of intervention group and 47 of control group. Structured 

interviews were conducted at the beginning and at the end of the treatment in order to 

evaluate the knowledge and motivation for self-care in both groups. For comparison 

between the previous and post moments in both groups, there were applied McNemar 

tests  with  a  probability  of  p  < 0.05.  In intervention group there was an increase in 

knowledge related to the name, the causes and related factors of  the disease (p < 

0.05). In control group there wasn’t a rise in the understanding of the diseases’ chronic 

character, unlike in intervention group. However, in what concerns self-care, a greatest 

frequency in medium and high scores was observed in both groups. By this study, it is 

conclude that there is a common sense knowledge about the importance of preventive 

techniques  and  poor  oral  health  as  causing  periodontitis;  clinical  interventions  for 

bearers of chronic Periodontitis do not add values to the patients, regarding the illness, 

its causes and its chronic character; popular beliefs stay in their imagination, and the 

patients have a increased motivational capacity for self-care. 
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