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Introdução  

A Atenção Básica constitui um conjunto de ações de saúde 
que busca a vigilância à saúde, no âmbito individual ou 
coletivo, abrangendo a promoção e proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde, situada no primeiro 
nível de atenção do sistema de saúde. A promoção da 
saúde objetiva a melhoria na qualidade de vida e a redução 
da vulnerabilidade e dos riscos à saúde, por meio da 
construção de políticas públicas saudáveis, que levem a 
população a ter melhorias no modo de viver (BRASIL, 2008). 

Verificar as publicações disponíveis na base dados da LILACS 
- Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde, SCIELO - Scientific Electronic Library Online e BBO - 
Biblioteca Brasileira de Odontologia, listar os tipos de 
publicações, o período em que concentrou o maior número, 
descrever os tipos de desenhos metodológicos e delinear 
seus objetivos. 

Objetivo (s) 

Foram selecionados os Descritores em Ciências da Saúde – 
DeCS: “Promoção”, “Saúde Bucal” e “Atenção Básica”. 
Estabeleceu-se como critérios de inclusão: publicações no 
idioma português, com textos disponíveis no formato 
completo e que estivessem disponíveis de forma gratuita 
(On line), no qual foram catalogadas e analisadas segundo o 
objetivo desta pesquisa. 

Metodologia  
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Resultado e Discussão 

Considerações finais 

Ainda que muitos programas venham aparecendo nos 
últimos anos, a presença de programas sem a preocupação 
com a continuidade das propostas e, na maioria das vezes, 
priorizando os tratamentos preventivos e curativos em 
detrimento da educação, ainda torna as práticas educativas 
um desafio no campo da saúde pública na área de 
odontologia. Embora os estudos analisados situem a 
promoção da saúde bucal como componente importante e 
necessário à redução dos problemas da saúde bucal, esse 
conceito ainda merece destaque. Ao analisar as publicações 
referentes à promoção da saúde bucal, percebeu-se a 
necessidade de melhor preparar os profissionais da saúde 
bucal quanto à abordagem de promoção da saúde, tendo 
como eixo estruturante o cuidado primário. 

As buscas foram realizadas durante o mês de junho de 2011, 
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), especificamente no 
banco de dados da LILACS, SCIELO e BBO. Sendo que com 
ajuda dos descritores, iniciou-se a pesquisa na LILACS, SCIELO 
e BBO. A análise resultou em onze publicações, sendo que 
duas eram da LILACS, sete da SCIELO e duas da BBO (Quadro 
1). 

      

Tipo de Produção N % 

Tese/Dissertação     2 8,2 

Artigos de Periódico                  9 82 

Total 11 100 

Tipos de Periódicos N % 

Revista de Odontologia UNESP                       2 18 

Revista de Odontologia Clínico-Científica         2 18 

Revista de Ciência & Saúde Coletiva 2 18 

Revista de Saúde Pública                               1 9,1 

Revista Brasileira em Promoção da Saúde 1 9,1 

Revista de Odontologia Universidade de Passo Fundo 1 9,1 

Dissertação de Mestrado/Tese de doutorado 2 18 

Total 11 100 

Período de Publicação N % 

1998 1 9,1 

2003 2 18 

2007 1 9,1 

2008 1 9,1 

2009 3 27 

2010 3 27 

Total 11 100 

Tipo de Metodologia N % 

Revisão de literatura 5 46 

Estudo descritivo (análise documental e de observação) 3 27 

Pesquisa  quantitativa 2 18 

Pesquisa qualitativa e quantitativa 1 9,1 

Total 11 100 

Objetivos dos Estudos N % 

Participação do THD e ACS na promoção da saúde bucal 3 27 

Promoção da saúde bucal no SUS/PSF 3 27 

Promoção da saúde bucal e educação em saúde para gestantes 2 18 

Intersetorialidade das ações de promoção da saúde bucal 1 9,1 

Educação em saúde na promoção da saúde bucal em escolares 1 9,1 

A odontologia social no contexto da promoção da saúde 1 9,1 

Total 11 100 

Quadro 1 – Distribuição das publicações pesquisadas 
sobre Promoção da Saúde Bucal na Atenção Básica  
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