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INTRODUÇÃO

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Esse trabalho é fruto das atividades desenvolvidas
como cirurgiã dentista na Secretaria Municipal de
Saúde de Sarzedo/ MG, em atendimento as finalidades
do Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica – PROVAB, do Programa Saúde da Família.

A proposta apresentada tem por base os
procedimentos adequado e seguro de Alves et al.
(2006) e Campos et al. (2009) para atendimento
odontológico a usuários/pacientes com diabetes
mellitus, detalhado na Figura 1.

OBJETIVO
Propor um protocolo que defina procedimentos para
atendimentos odontológicos em pacientes especiais
portadores de diabetes mellitus.

METODOLOGIA
A metodologia do estudo consta de uma revisão
bibliográfica sobre os principais temas envolvidos no
contexto deste estudo: o Programa Saúde da Família
(PSF), a saúde bucal, a importância dos protocolos de
atendimento e, por fim, o Diabetes Mellitus. Foi levado
em consideração o diagnóstico situacional do
município de Sarzedo, as fragilidades do sistema de
saúde local, seus potenciais e a realidade da população
alvo.

Figura 1 – Encaminhamento
para tratamento odontológico.

BASES CONCEITUAIS
Os temas trabalhados conceitualmente para
fundamentar esse estudo foram: Programa Saúde
Família (PSF), Saúde Bucal frente à Estratégia da Saúde
da Família, Diabetes Mellitus e os Protocolos de
Atendimentos.
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CONCLUSÕES
O sucesso desse Programa está na integração entre as
equipes de saúde família. Essa integração se justifica
durante todo o processo de atendimento dos
usuários/pacientes
nas
unidades
de
saúde,
principalmente quando esses são pacientes portadores
de necessidades especiais.
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