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Introdução  
As políticas de saúde mental tem sido norteadas pela 
busca de cidadania e pela igualdade social do 
portador de sofrimento mental. A idéia é a 
composição de um leque amplo de ações capazes de 
atuar desde o nível da promoção e da proteção a 
saúde até o das urgências e outra situações de maior 
complexidade. Todas as ações são realizadas de 
forma interdisciplinar , incluindo a atenção a saúde 
bucal, uma vez que estas estratégias vem mostrando 
resultados promissores uma forma de contribuir 
ainda mais para seu sucesso é por meio da 
construção e implantação de protocolos que 
orientem o desenvolvimento das ações tendo como 
base as linhas guias, diretrizes e princípios do SUS. O 
planejamento em saúde cria a possibilidade de se 
compreender melhor a realidade e os principais 
problemas e necessidades de usuários que estão de 
passagem pelo CAPS.       

Objetivo (s) 
Fazer uma revisão da literatura sobre a atenção 
básica visando a proposta de um protocolo de 
atendimento para o CAPS no sentido de estimular 
ações  de promoção a saúde bucal dentro a atenção 
básica oferecida pelo município. 
  

Resultados 
Proposta de organização em saúde bucal aos usuários 
do CAPS adultos e inclusão no protocolo da atenção 
básica em saúde bucal em processo de aprovação no 
CMS(Conselho Municipal de Saúde) com projetos já 
aprovados para construção do escovário no CAPS 1 e 
CAPSad. 
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Metodologia  
Realizar com o material disponível armazenado 
durante o curso incluindo livros textos, caderno do 
curso de especialização, textos disponibilizados pelo 
governo de Minas Gerais e ministério da saúde. A 
elaboração do protocolo foi baseada nos textos e os 
resultados das ações desenvolvidas no CAPS de 
Várzea da Palma pela Equipe de Saúde bucal.   

PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL EM PORTADORES DE TRANSTORNOS 
PSÍQUICOS. 
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Desenvolvimento 
Estudo das ações bucais  relevantes mais comuns 
entre os usuários adultos portadores de transtornos 
psíquicos, dificuldades de higienização,  restos 
radiculares, cárie, doença periodontal, 
edentulismo, abrasão, erosão dentária, halitose, 
dificuldade de mastigação e deglutição, 
necessidade de prótese, lesão de tecido. Estudo das 
principais características  dos diferentes transtornos 
psiquiatricos para a elaboração da proposta de 
organização da atenção em saúde bucal ao usúário 
do CAPS adulto. 

Considerações finais 
O desenvolvimento deste trabalho trouxe como meta 
a integração da equipe de saúde bucal ESB, junto a 
equipe de saúde mental ESM realizando ações 
interdisciplinares, atuando na prevenção, promoção, 
reabilitação e proteção a saúde do usuário com 
transtorno psíquico auxiliando na reintegração 
psicossocial, inserindo ações preventivas, 
educativas, reabilitadoras no protocolo  de atenção 
básica da saúde bucal no município de Várzea da 
Palma. 
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