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Introdução
As doenças cardiovasculares constituem a principal
causa de morte em populações do mundo. Diversos
estudos provam a existência de uma relação entre
doença periodontal e doenças cardiovasculares, sendo
que quanto maior for a gravidade e duração da doença
periodontal,
maior
o
risco
das
doenças
cardiovasculares.
(NÓBREGA,2004). A Equipe de
Saúde Bucal tem buscado trabalhar em conjunto com
a Equipe de Saúde da Família visando o cuidado
integrado do paciente com doença cardiovascular, mas
uma série de obstáculos precisam ser superados.

Objetivo(s)
Identificar estratégias para potencializar a integração
entre a equipe de saúde da família (ESF) e equipe de
saúde bucal (ESB) no cuidado aos portadores de
doenças cardiovasculares na UBS Padre José Jorge
Nicolau, Ibituruna, Minas Gerais.

Metodologia
Realizou-se uma revisão narrativa, a partir do
levantamento de informações coletadas nas bases de
dados (BIREME), com a utilização dos seguintes
descritores: saúde bucal, programa saúde da família,
processo de trabalho . Também foi descrita a experiência
de atendimento prestado pela ESF e ESB da UBS Padre
José Jorge Nicolau aos portadores de doenças
cardiovasculares baseada na experiência pessoal da
cirurgiã dentista da equipe.

Desenvolvimento

A inserção da saúde bucal no PSF passa a demandar uma
reorganização da prática odontológica, pois o CD
necessita ser sujeito de um processo de qualificação
profissional, visando integrar uma equipe e desenvolver
ações programáticas inseridas nesta estratégia de
intervenção populacional baseada no território, com
vistas à efetivação do SUS. Matos (2004), Para garantir a
qualidade de vida dos portadores de doenças
cardiovasculares é preciso mudar o processo de trabalho
individual, compartimentado, para uma ação mais
coletiva.

Desde que foi implantado a ESB em Ibituruna, seu
papel sempre foi uma mera referência odontológica
para o serviço. No intuito de fomentar a integração das
equipes para melhorar a qualidade de vida dos
portadores de doenças cardiovasculares, tem se
buscado identificar as melhores estratégias. Educação
Permanente, mudança nas ações tradicionais de
prevenção e promoção de saúde e parcerias
intersetoriais são exemplos de estratégias para
potencializar o cuidado integrado eentre ESF e ESB na
atenção aos portadores de doenças cardiovasculares.

Considerações finais
A Equipe de Saúde Bucal inserida na estratégia de saúde
da família caminha para a integração e consolidação dos
princípios e diretrizes do SUS. Entretanto, não se pode
deixar de citar as dificuldades enfrentadas pela equipe,
que incluem a falta de educação permanente e a falta
de uma política de prevenção e promoção de saúde
consistente.

Referências
MATOS, P.E.S. TOMITA, N.E. A inserção da saúde bucal no Programa Saúde da Família: da universidade aos pólos de
capacitação. Cadernos de Saúde Pública, v.20, n.6, 2004.
NÓBREGA, F.J.O. et al.Doença Periodontal como fator de risco para o desenvolvimento de alterações
cardiovasculares.Revista Brasileira de Patologia Oral,v.3,n.1:p.41-47, 2004. 2003.

Ministério da
Educação

Ministério do
Desenvolvimento, Industria
e Comércio Exterior

