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O Programa de Saúde da Família (PSF) prevê atividades de 

prevenção e promoção de saúde, além de ações curativas e 

de reabilitação dirigidas à população adscrita. Diante das 

necessidades em saúde da população, destaca-se o ciclo 

gravídico, composto por características peculiares que 

resultam em vulnerabilidades para a saúde da mulher. 

Observando a necessidade das gestantes, foi possível 

constatar a falta de articulação das atividades desenvolvidas 

pela  equipe de Saúde Bucal (ESB) e PSF e 

consequentemente a falta de interesse e motivação dos 

mesmos a mudar hábitos e condutas. A troca de saberes e o 

respeito mutuo às diferenças devem acontecer 

permanentemente entre todos os profissionais de saúde para 

possibilitar que aspectos de saúde bucal também sejam 

apropriados e se tornem objetos de suas práticas (BRASIL, 

2004). Entretanto, a não participação da equipe de saúde 

bucal no atendimento a gestante é um ponto a ser revisto, 

devendo o cirurgião-dentista também atuar no cuidado à 

gestante . 
 

Elaborar um plano de ação para potencializar o cuidado 

integrado entre ESF e ESB na atenção às gestantes na UBS 

Joaquim Padre Maia, município de Belo Horizonte. 
 

Foi realizada uma revisão de literatura, coletando as 

informações nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde, em periódicos nacionais nos últimos nove anos. 

Também será descrita a experiência de atendimento 

prestado pelo PSF e ESB da UBS Joaquim Padre Maia às 

gestantes baseada na experiência pessoal da cirurgiã 

dentista  autora do presente trabalho. Por fim, será realizado 

uma proposição de ações voltadas para uma maior 

integração do trabalho das equipes da UBS Joaquim Padre 

Maia visando qualificar a atenção às gestantes. 
 

O diagnóstico da falta de interação entre a ESB e a ESF 

foi feito durante o Curso de Especialização em Atenção 

Básica em Saúde da Família. Observando a necessidade 

das gestantes, constatou se a falta de articulação das 

atividades desenvolvidas pela ESB e ESF e 

consequentemente a falta de interesse e motivação dos 

mesmos a mudar hábitos e condutas. A troca de saberes e 

o respeito mutuo às diferenças devem acontecer 

permanentemente entre todos os profissionais de saúde 

para possibilitar que aspectos de saúde bucal também 

sejam apropriados e se tornem objetos de suas práticas 

(BRASIL, 2004). 

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação de Saúde Bucal. 

Diretrizes da política nacional de Saúde Bucal. Brasília / DF, 2004.  

 

• Devido as alterações fisiológicas e tendo em vista o 

impacto na saúde da gestante, o presente estudo aponta 

para a importância da atuação da ESB no 

acompanhamento das mulheres na gestação, no âmbito 

do PSF. 

• A atenção odontológica na gestação deve ser 

priorizada e ter caráter interdisciplinar. Estudos 

apontam que a inclusão da ESB no PSF é de grande 

importância; 

Nó crítico 
Operação/Pro

jeto 

Resultados 

esperados 

Produtos 

esperados 

Recursos 

necessários 
Responsável 

Pouco 

conhecimento dos 

profissionais da 

equipe de saúde da 

família sobre a 

abordagem da 

gestante acerca da 

saúde bucal 

Saúde bucal 

Pesquisa sobre o 

conhecimento dos 

profissionais da 

UBS 

Capacitação das 

ACS e dos 

profissionais de 

saúde para fortalecer 

a capacidade do 

cuidado da gestante  

Nivelar o 

conhecimento sobre 

saúde bucal para ter 

multiplicadores  

 

Diminuição de 

gestantes com 

gengivite e/ou 

doença periodontal. 

Todas as gestantes 

informadas e 

conscientiza-das 

 

Promoção da saúde 

bucal entre as 

gestantes e redução 

dos riscos e agravos 

Organizacional    

apli-cação dos 

questionários 

Cognitivo        

tabulação e análise 

dos dados cole-tados 

/ informação sobre o 

tema e estratégias de 

comunicação 

Organizacional    

capa-citação das 

ACS 

Financeiro        

aquisição de 

recursos 

audiovisuais, 

folhetos educativos, 

etc. 
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