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O presente estudo traz uma abordagem teórica
e prática acerca da adequação do trabalho do
Cirurgião-dentista (CD) frente às diretrizes da
Estratégia de Saúde da Família (ESF). O que
tem sido visto na prática, é a dificuldade da
equipe de saúde bucal em cumprir os preceitos
da ESF. Este trabalho pretende levantar e
discutir estas dificuldades, analisar se o
processo de trabalho dos CDs participantes da
ESF está coerente com os princípios desta
estratégia e apontar os atributos necessários ao
CD para se enquadrar no novo perfil de
profissional exigido.

Geral
Contribuir na efetivação da política de saúde 
bucal no município. 

Específicos
Identificar as dificuldades dos profissionais da 
equipe de saúde bucal na efetivação das 
diretrizes da estratégia de saúde da família;
 Identificar os itens críticos dos princípios da 
Atenção Primária à Saúde na Estratégia Saúde 
da Família/Saúde Bucal no município de Poté, 
Minas Gerais
 Sensibilizar os profissionais da equipe de 
saúde bucal sobre as mudanças de 
comportamento requeridas pelo processo de 
trabalho proposto pela Estratégia de Saúde da 
Família.

Metodologia
Este estudo constitui-se de uma pesquisa quantitativa, de natureza

descritiva e exploratória. A unidade geográfica de investigação foi o
município de Poté, Minas Gerais, no ano de 2010. Os profissionais
pesquisados foram os CDs que trabalham nas equipes de saúde bucal
do Programa Saúde da Família (PSF) deste município e que quiseram
participar do estudo.
Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados: um
questionário, com o objetivo de caracterizar o profissional, com relação
ao tempo de atuação no PSF do município pesquisado e a cursos de
capacitação para trabalhar no PSF; e seis matrizes que deveriam ser
preenchidas pelos próprios profissionais com itens de verificação da
qualidade da atenção à saúde bucal do município com base nos
princípios da Atenção Primária à Saúde.

de Poté, segundo os princípios da APS.

Resultados e discussão
A cobertura da ESF no município de Poté chega a 90,51% da sua

população total segundo a capacidade potencial das equipes deste
município. Numa análise qualitativa da Atenção Primária à Saúde,
segundo os princípios apontados por Starfield (2002), a realidade deste
município quanto a estes princípios pode ser apresentada conforme o
quadro a seguir:

Consolidado final da média alcançada pela APS/SB 
no município de Poté, M.G., segundo avaliações 
feitas pelos Cirurgiões-dentistas (Cd1, Cd2, Cd3, 
Cd4)
Média geral 
apontada pelo 
Cd  1 

Média 
apontada 
pelo Cd 2

Média 
apontada 
pelo Cd 3

Média 
apontada 
pelo Cd 4

1,9 
(incipiente)

1,7 
(incipiente)

2,7
(parcial)

2,4 
(parcial)

Considerações
Embora sejam  necessários estudos mais abrangentes e específicos,
que permitam uma caracterização mais clara do perfil do Cd na ESF,
este estudo evidencia a necessidade de se qualificar o trabalho do CD 
na ESF no sentido de torná-lo mais efetivo e eficiente, garantindo assim
um melhor atendimento às reais necessidades de saúde da população.

* Cirurgião – dentista 
jweber@oi.com.br

** Orientadora da UFMG

Critérios utilizados na avaliação: Atende com excelência: 4 pontos,
Atende: 3 pontos, Atende parcialmente: 2 pontos, Atende de forma incipiente:1 ponto
Não atende:0.Referências
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