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Introdução
O PSF foi criado em 1994 pelo Ministério da Saúde
com o objetivo de reorganizar o modelo de atenção à
saúde da população brasileira. Em 2000, a Odontologia
foi incluída na ESF para mudar os serviços
odontológicos prestados, contribuindo com a
integralidade, promoção da saúde, prevenção e o
tratamento das doenças bucais, proporcionando uma
maior conscientização e melhorando a qualidade de
vida dos indivíduos.

Objetivo(s)
O presente trabalho teve como objetivo discutir a
importância de integrar a ESB à ESF para recuperar a
saúde bucal e geral dos indivíduos, aumentando a
atuação do cirurgião-dentista e o acesso ao serviço
oferecido, dando assim uma maior resolubilidade aos
problemas encontrados no território de abrangência.

A partir dos estudos realizados sobre a ESF, ficou clara a
necessidade de compreender melhor os direitos e
deveres do cirurgião-dentista dentro da ESF para
diminuir as dificuldades encontradas para alcançar a
universalização da atenção, favorecendo assim, a
melhoria dos níveis de saúde geral e bucal de nossa
comunidade.

Resultados
A pesquisa realizada com esse trabalho possibilitou a
ampliação de conhecimentos acerca da inserção da
Odontologia na ESF. Este conhecimento é capaz de
gerar mudanças de comportamentos na ESB e demais
profissionais da Equipe, melhorando a prática dos
serviços e a longo prazo, poderá impactar
positivamente a saúde geral e bucal da nossa
população adscrita.

Considerações finais

Metodologia

Trata-se de um trabalho teórico realizado no primeiro
semestre de 2011, estruturado a partir de uma revisão
bibliográfica, onde foram feitas buscas de dados no
Lilacs, Medline, Scielo, além de algumas apostilas
utilizadas durante os módulos do curso de
especialização em Saúde da Família.
Palavras chave: Políticas públicas em saúde; SUS;
Inclusão da ESB na ESF; Funções da ESB na ESF.

Referências

A ESF foi criada com o intuito de modificar a Atenção
Básica, diferenciando os serviços oferecidos pela saúde
pública no Brasil.
Para isso, o cirurgião-dentista deve ser capacitado e
realizar avaliações periódicas do seu trabalho. Deve agir
de uma maneira ativa: indo ao encontro dos usuários;
conhecendo o território, os problemas, as condições
sócio-econômicas de cada indivíduo; mudando a
maneira de atuar, sempre que houver a necessidade; e
criando estratégias para atingir o resultado esperado
naquele momento.
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