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INTRODUÇÃO

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi implantada
nos municípios brasileiros em 1994 com a
responsabilidade de contribuir na reorganização da
Atenção Básica. Em 2000 a equipe de saúde bucal foi
incorporada à atenção básica junto às equipes de
saúde de família. Este trabalho se propõe a pesquisar
na literatura nacional como vêm sendo realizadas as
ações de saúde bucal junto às equipes de saúde da
família

Analisar na literatura nacional a produção científica
sobre a inserção da saúde bucal na Estratégia de
saúde da família.

Objetivo
Os trabalhos analisados apresentam um cenário
promissor na questão da mudança do modelo de
atenção à Saúde Bucal. Entretanto, o processo de
inserção das equipes e o trabalho das mesmas ainda
estão, de forma incipiente, incorporando os princípios
e diretrizes da ESF. Dessa forma, a mudança de
modelo proposta fica comprometida.

Discussão dos Resultados

Foi realizada uma revisão narrativa, por meio de
uma pesquisa bibliográfica livre, porém,
direcionada na literatura nacional para identificar
as publicações que abordavam a inserção da
saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família.

METODOLOGIA
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REVISÃO DE LITERATURA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a ESF vem contribuindo para a
ampliação da inserção da Saúde Bucal na Atenção
Básica, contudo, o estabelecimento da mudança de
modelo proposto pela ESF requer a efetiva mudança no
processo de trabalho das equipes e na formação dos
profissionais de saúde, dentro de uma visão de
promoção e prevenção de saúde.

Foram identificadas dificuldades das equipes de saúde
bucal para enfrentar e resolver os problemas da
população, devido a fatores envolvendo a gestão, o
modelo vigente, os profissionais e também os usuários.
Entre esses, foram mencionadas na literatura as
questões relacionadas à formação do cirurgião dentista
muito voltada para os aspectos curativos e a dificuldade
dos gestores municipais entenderem o processo de
trabalho das equipes no que diz respeito as ações de
promoção e prevenção.
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