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Introdução  
 A inclusão da Equipe de Saúde Bucal no PSF tem-se 
constituído em um avanço na prática odontológica por se 
tratar de uma estratégia eficaz de reorganização da Atenção 
Primária dos municípios. Ampliando o acesso às ações 
odontológicas, qualificando a atenção e, contribuindo para 
melhoria das condições de saúde bucal da população (Brasil, 

2001). 

Esse estudo tem como objetivo principal discutir as ações da 
Equipe de Saúde Bucal no Programa Saúde da Família SOL, do 
município de São Gotardo/MG,a fim de oferecer alguns 
elementos que possam auxiliar a equipe na reorganização da 
sua prática, ressaltando a importância da realidade local de 
acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde.  
Como objetivos específicos: Fazer levantamento bibliográfico 
pertinente a proposta; Identificar dentro das propostas do PSF, 
o acesso, o planejamento e a viabilidade de uma odontologia 
de qualidade; Identificar relações de vínculo estabelecido entre 
os profissionais da Equipe de Saúde Bucal e a população 
adstrita; Organizar a demanda por meio da criação de uma 
agenda. 
 

Objetivos 

Foi adotada metodologia conceitual, teórica e empírica, 
baseada na pesquisa bibliográfica de estudos publicados em 
artigos, livros e documentos oficiais no período de 1999 a 
2010. A base de dados pesquisada foi a Biblioteca Virtual em 
Saúde (BUS-BIREME), onde foram utilizadas as palavras-
chave: Saúde Bucal; Programa Saúde da Família, Atenção 
Básica, Atenção Primária à Saúde. 

Metodologia  
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Considerações finais 
Esse trabalho contribuiu com o processo de integração da 
Equipe de Saúde Bucal à Equipe de Saúde da Família desse 
município; melhor organização e desenvolvimento das ações 
de saúde bucal, com a criação de uma agenda compatível  com 
as necessidades e realidade da comunidade, melhorando 
conseqüentemente, a qualidade e aumentando o acesso aos 
serviços de saúde. 

A reorganização da Atenção Primária deve contribuir para o 
reordenamento dos demais níveis de complexidade do 
sistema de saúde, nesta perspectiva, o trabalho passa a ser 
responsabilidade coletiva e o planejamento e a execução das 
ações a partir da integração da equipe com o individuo, família 
e comunidade (Brasil, 2001). 

As ações de saúde bucal sempre foram desenvolvidas pelo 
dentista dentro do consultório, sem participação das outras 
áreas da saúde, predominantemente biológicas como se a 
boca não fosse parte integrante do corpo e da saúde. 
Trabalhar em consonância com os princípios doutrinários do 
SUS é um desafio a ser vencido pelo dentista bem como pelos 
outros membros da equipe (BRASIL, 2006). 

Com a implantação da Equipe de Saúde Bucal no PSF “SOL”, do 
município de São Gotardo/MG, os profissionais de saúde Bucal 
se depararam com a necessidade de integração e organização 
das ações de prevenção e promoção da saúde bucal.  Por meio 
do diagnóstico situacional e levantamento de dados, foi 
promovida uma capacitação dos agentes comunitários 
juntamente com toda a equipe do PSF, onde foram definidas as 
prioridades, definidas metas e  a organização da criação de 
uma agenda para as ações de saúde bucal. 

Proposta de intervenção 


