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INTRODUÇÃO

PLANO DE INTERVENÇÃO

O levantamento de necessidades realizado na área de abrangência da
unidade Básica de Saúde (UBS)-São Geraldo, em Pirapora, MG, detectou
um elevado índice de perdas dentarias precoces. No intuito de minimizar
estas perdas, foi elaborado um plano de intervenção, que contemplará a
elaboração de estratégias com o objetivo de estruturar/organizar os
serviços de saúde para enfrentar as principais causas das perdas dentarias,
que são respectivamente, cárie e doença periodontal. Espera-se
proporcionar, dessa forma, a médio prazo, melhorias nas condições de
saúde bucal e qualidade de vida da população adscrita.
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Elaborar proposta de intervenção voltada para a redução do número de
perdas dentárias precoces na UBS São Geraldo – Pirapora, MG.
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Reduzir prevalência de cárie dental;
Reduzir prevalência de doença periodontal;
Subsidiar o processo de planejamento das ações;

do Sorrisos Tratar doença

.

METODOLOGIA
Primeiramente fez-se necessário conhecer a situação de saúde da
população, suas expectativas, cultura, e meios socioeconômicos disponíveis.
Para isso foi realizada avaliação em arquivos já preexistentes, IBGE, FUNASA,
IPEA, e DATASUS e também através da observação direta. Posteriormente
foi realizado um levantamento de necessidades, com o fim de se conhecer
mais precisamente os principais problemas de saúde bucal encontrados na
população. O levantamento de necessidades foi realizado em uma amostra Linha de
não probabilística, intencional e envolveu 300 pessoas da comunidade do Cuidado
São Geraldo, sendo avaliadas 60 pessoas de cada faixa etária (5, 12, 15 a 19,
35 a 44 e 65 a 74 anos). Nas faixas etárias de 5, 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74
anos avaliou-se a prevalência e a gravidade da cárie dentária e na população
de 12, 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos, avaliou-se também a extensão e
gravidade da doença periodontal.
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ção das
Cárie e doença periodontal em conjunto geram um número elevado de
pessoas para
perdas dentárias (BRASIL, 2010). Para se obter uma redução no número de Conhecendo que possam
exodontias, é necessário trabalhar sobre os principais fatores causais da as Doenças ter um
cárie e doença periodontal, que são: condições socioeconômicas, hábitos Bucais
posicionade vida inadequados, baixa acessibilidade aos serviços de saúde,
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intervenção pautado na adoção de novos modelos de planejamento,
processos de trabalho e uma nova forma de se entender e abordar as
questões de saúde, esta realidade paulatinamente irá mudar.
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