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Desenvolvimento

Introdução
Baseado nas ações de promoção da saúde, prevenção,
tratamento e reabilitação propostos pelo Programa de
Saúde da Família (PSF), a atenção à saúde bucal, a partir
da inserção de equipes de saúde bucal, passa a atender de
forma mais ampla as necessidades da população, uma vez
que torna-se possível o planejamento de estratégias
voltadas para o conhecimento das necessidades da
comunidade e para o desenvolvimento de ações não só
emergenciais, mas que ocupa-se tanto do tratamento,
quanto da promoção e prevenção da saúde bucal em um
contexto coletivo, a partir de ações previamente
programadas (CALADO, 2002).

Objetivo(s)
O presente estudo busca comparar e contrastar a
organização da atenção à saúde bucal na estratégia de
saúde da família no município de Corinto com informações
presentes na literatura científica nacional, visando subsidiar
a melhora do atendimento odontológico à população.

Metodologia
A presente pesquisa, por sua vez, teve caráter bibliográfico
e descritivo. Foi realizada uma revisão de literatura para o
estudo sobre a inserção de equipe de saúde bucal no PSF.
Foi realizada através de livros e artigos científicos
nacionais. Os artigos foram extraídos de bases de dados:
Scielo, Lilacs, Medline e Pubmed a partir das palavras
chaves “programa de saúde da família”, “estratégia de
saúde da família”, “saúde bucal”, “inserção equipe saúde
bucal” e “atendimento odontológico” buscando informações
sobre o assunto.

Referências

•O Programa Saúde da Família (PSF) nos últimos anos;
•O Sistema Único de Saúde (SUS) visa garantir à população
brasileira o acesso aos serviços públicos de saúde como
forma de concretizar os direitos da população estabelecidos
por lei. (SPS, 2000).
•Saúde Bucal no Programa de Saúde da Família.
• O Município de Corinto:
Histórico,
Formação Administrativa,
Dados Gerais,
Organização da Atenção à Saùde Bucal em Corinto.

Resultados
Baseando no exposto acima é possível considerar que o
Programa de Saúde da Família se configurou como uma
das tentativas de resposta do Ministério da Saúde à crise
vivenciada pelo setor saúde nas duas últimas décadas. Foi
concebido e implantado em 1994 com o objetivo de
proceder “a reorganização da prática assistencial em novas
bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de
assistência, orientado para a cura de doenças e no
hospital”.

Considerações finais
• Sabe-se que a inclusão da equipe de saúde bucal na
Estratégia de Saúde da Família é de grande importância;
• Em um âmbito interdisciplinar, a equipe vem somar ao
programa mediante aplicação dos recursos e conhecimento
para a redução dos níveis epidemiológicos no que se refere à
saúde bucal.
• O investimento em equipes de saúde bucal no Município de
Corinto é de suma importância
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