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Introdução  

O agente comunitário de saúde (ACS) é o 

membro da equipe de saúde que funciona como 

um elo entre a equipe e a comunidade. Está em 

contato permanente com as famílias assistidas e 

facilita o trabalho de vigilância e promoção de 

saúde, realizado por toda a equipe. A dificuldade 

da equipe de saúde bucal em interagir com os 

ACS e a falta de conhecimento dos mesmos nos 

aspectos relacionados à saúde bucal, interfere 

negativamente, nas ações de promoção e 

prevenção da saúde coletiva.   

• Descrever sobre a prática da Educação 

Continuada em saúde bucal realizada com todos 

os agentes comunitários de saúde do município 

de Barão de Cocais. 

• Evidenciar a mudança de postura dos 

profissionais envolvidos após a prática de 

educação continuada. 

Objetivo(s) 

O trabalho de educação continuada para os ACS 

resultou: 

• Melhoria do  acesso às informações 

relacionadas aos aspectos inerentes à saúde 

bucal.; 

• Maior eficiência no processo de trabalho dos 

agentes; 

• Aumento do número de atendimentos feitos pela 

equipe de saúde bucal; 

• Melhoria da relação entre os membros das 

equipes de saúde 
 

Resultados 

• Análise do número de atendimentos realizados 

pelos cirurgiões dentistas (crianças de 0 a 6 

anos).  

• Análise dos programas de capacitação já 

realizados para os ACS; 

• Elaboração e aplicação do pré-teste; 

• Realização de dois grandes encontros para 

capacitação do ACS; 

• Elaboração e aplicação do pós-teste; 

• Revisão literária 

Metodologia  
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Considerações finais 
Foi possível perceber como a educação continuada 

contribuiu para o fortalecimento do processo de 

trabalho entre a equipe de saúde bucal e os outros 

profissionais da equipe de PSF, principalmente do 

ACS. 

No ano de 2006 é que as primeiras ações voltadas 

para a prevenção e promoção da saúde foram 

realizadas (Mudança de coordenação): 

• Aumento do número de equipe de saúde bucal; 

• Levantamento epidemiológico em saúde bucal ; 

•  Reconhecimento da  importância de melhoria  do 

vínculo entre o ACS e a equipe de saúde bucal; 

• Início de um trabalho de educação continuada em 

saúde bucal com os 53 agentes comunitários do 

município de Barão de Cocais.; 

• Oficina de capacitação em 2009 e 2010 

abordando temas diversos relacionados à Saúde 

Bucal. 

• Direcionamento das ações do ACS no que se 

refere à puericultura odontológica nas crianças de 

0 a 6 anos de idade.  


