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Introdução  
O Programa de Saúde da Família (PSF) tem como 
finalidade integrar ações de promoção, prevenção 
recuperação e reabilitação, tendo a família como 
núcleo direcionador das ações de atenção. Com a 
inserção da saúde bucal no PSF novas praticas e 
relações estão sendo construídas para reorientar o 
processo de trabalho e para própria atuação da saúde 
bucal no âmbito dos serviços de saúde. As ações 
coletivas integradas representam uma importante 
forma de abordagem da comunidade com a finalidade 
de promover a educação e saúde. 
 

Descrever a experiência da Odontologia no 
desenvolvimento de ações coletivas em saúde bucal 
voltada para os profissionais do PSF, pais e alunos de 
uma escola pública na cidade de Mococa – SP. 
Oferecer subsídios teóricos e práticos para os 
profissionais do PSF atuarem junto á comunidade. 

Objetivo (s) 

Os resultados foram os melhores possíveis, pois 
conseguimos estimular nas crianças a higiene e estas 
influenciaram seus pais a atuarem com 
responsabilidade na manutenção da saúde da família e 
atuarem como modificadores de comportamento na 
comunidade. Os professores obtiveram resultados 
satisfatórios de aprendizado com as palestras e se 
comprometeram no auxílio diário as crianças. 
 

Resultados 

Foram realizadas palestras para os profissionais do PSF 
durante a Conferência de Saúde para integrar a saúde 
bucal com toda equipe, após este primeiro momento 
os Agentes Comunitários de Saúde participaram de 
todas as ações coletivas realizadas nas escolas, creches 
e pastorais da área adscrita. 
 

Metodologia  

Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. 92 p.(Cadernos de Atenção Básica, n. 17) (Série A. Normas e Manuais Técnicos).  
SP, São Carlos: 32, n.1, p. 39-45, Jan/Jun 2003. 

*Odontóloga 
** Orientador 
 
Prefeitura de Mococa 

Agma Leozina Viana** 

Desenvolvimento 

Considerações finais 
O presente trabalho cumpri com a missão básica da 
odontologia social que é reduzir as diferenças entre os 
homens, atender as necessidades básicas de todos e 
solucionar indiretamente os problemas de saúde geral e 
bucal.  

A inserção da saúde bucal no PSF representou a 
possibilidade de criar um espaço de práticas e relações a 
serem construídas para a reorientação do processo de 
trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no 
âmbito dos serviços de saúde. O Curso de Especialização 
em Atenção Básica e Saúde da Família (CEABSF) 
possibilitou o conhecimento e a discussão com os 
demais profissionais do PSF do município de Mococa 
sobre a prevalência de cárie dentária e o 
desenvolvimento de atividades educativas para prevenir 
este problema. 


