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INTRODUÇÃO  

O risco de cárie dentária na população da área de 
abrangência da Equipe de Saúde (ES) Alto Belo, zona 
rural do município de Bocaiuva/MG, é  um problema 
de alta relevância e urgência, o qual compromete a 
saúde bucal e a qualidade de vida dessa população. 
Segundo o Sistema de  Informação  da Atenção Básica 
(SIAB), 71% das 919 famílias cadastradas vivem em 
condições de pobreza e miséria. A condição de 
vulnerabilidade dessa população estar relacionada 
aos fatores determinantes da cárie dentária: 
alimentação não saudável, dificuldade na aquisição 
de insumos de higiene bucal , falta de água tratada e 
fluoretada, além do difícil acesso ao serviço 
odontológico. Assim, surgiu  a necessidade de 
elaborar um plano de ação para o  enfrentamento do 
“Risco à Cárie Dentária”. 

Elaborar um plano de intervenção para o controle da 
cárie dentária na população da área de abrangência 
da ES Alto Belo.  

Consultas de dados secundários da Secretaria 
Municipal de Saúde (SIAB, 2012; SIAB, 2013), 
prontuários odontológicos da unidade de saúde Alto 
Belo, dados da classificação de risco em saúde bucal 
dos escolares da área de abrangência em 2012. 
Pesquisa bibliográfica com os descritores: Saúde 
Bucal, Promoção da Saúde, Programa Saúde da  
Família, Atenção Primária à Saúde, Sistema Único de 

Saúde.  
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REFERENCIAL TEÓRICO

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ES Alto Belo tem a necessidade de assumir uma nova 
postura diante dessa população responsabilizando-se 
pelo enfrentamento do risco à cárie dentária.O êxito 
desse plano depende de ações intersetoriais que 
envolvam profissionais, lideranças e comunidade. 

A cárie dentária é uma doença infecciosa de caráter 
multifatorial (BARATIERI et al., 2002) que associa a 
determinação social aos fatores biológicos (PALMIER, 
2010). Segundo Fejerskov et al. (2011), a cárie é fruto 
tanto da privação social quanto da má alimentação. 
Seu controle deve ser pautado na melhoria social e 
bucal. 

Este plano consiste em um trabalho conjunto com todos 
os profissionais da Equipe de Saúde, focando os 
usuários em todos os ciclos de vida. As portas de 
entrada, para os serviços em saúde bucal, serão 
ampliadas com a busca ativa nas visitas domiciliares e 
nas escolas. A demanda espontânea será acolhida. As 
ações coletivas e  individuais serão realizadas  com  
resolutividade. 
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