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RESUMO 

 
A odontologia executada no último século revelou-se contraditória: de um lado uma 
odontologia tecnicamente desenvolvida, com novos equipamentos e procedimentos 
mais aprimorados e do outro uma prática restritiva, com alcance social mínimo, o que 
evidencia o enfoque curativo e de alta complexidade desse modelo assistencial. A 
incorporação da Odontologia à Estratégia Saúde da Família (ESF) tem sido vista como 
promessa de rompimento com esse modelo, possibilitando que as ações de saúde 
bucal expressem os princípios e diretrizes do SUS e tendo como objetivo ampliar o 
acesso da população às ações, incluindo-as no conjunto de atividades desenvolvidas 
pela saúde da família. A incorporação das equipes de saúde bucal na ESF tem 
ocorrido de modo crescente por todo país. O objetivo deste trabalho foi discutir o 
processo de implantação da saúde bucal nas estratégias saúde da família de cidades 
pertencentes à microrregião de Manhuaçu, descrevendo o processo de inclusão da 
atenção à saúde bucal na ESF dessas cidades e comparando o modelo de saúde 
bucal implantado com o modelo preconizado pela ESF. Foram aplicados questionários 
aos dentistas, auxiliares e gestores, além de análise de dados secundários dos obtidos 
através do Sistema de Informações de Saúde. Dentre os resultados destaca-se: a 
possibilidade de mudança do modelo tecno-assistencial em saúde bucal de acordo 
com os princípios do SUS, sendo este o motivo mais mencionado pelos gestores 
(57,14%) para a implantação da Saúde Bucal na ESF, seguido de incentivo financeiro 
do Ministério da Saúde (35,71%) e possibilidade de ampliação da oferta de recursos 
humanos capacitados para a população (7,14%). Quando questionados a respeito das 
motivações para ingresso na ESB, os dentistas e os auxiliares também consideraram 
a possibilidade de mudança na prática assistencial (58,50% dos dentistas e 58,10% 
dos auxiliares). Apesar de o principal motivo para a incorporação da Saúde Bucal, 
segundo os gestores, ser a possibilidade de mudar o modelo de práticas atendendo 
aos princípios do SUS, após serem questionados a respeito da importância do 
incentivo financeiro federal, a grande maioria (85,71%) considerou tal incentivo muito 
importante. 90,20% dos dentistas e 86,00% dos auxiliares consideraram que o acesso 
da população aos serviços de Saúde Bucal foi modificado após a inclusão da mesma 
na ESF, apesar de esse acesso restringir-se na maioria das vezes à Atenção Básica, 
não havendo referenciamento para a atenção de média e alta complexidade. Por fim, 
procuramos saber a opinião dos gestores, dentistas e auxiliares a respeito de 
possíveis avanços promovidos pela ESF. A totalidade dos gestores afirmou que 
ocorreram avanços no modelo de atenção em saúde bucal após o a incorporação da 
ESB na ESF. Os CDs e os ASB, porém não são unânimes quanto a esses avanços. O 
maior acesso e a introdução das atividades preventivas foram os motivos mais citados 
com relação a tais avanços. Segundo os entrevistados, a população também está 
mais consciente da importância da saúde bucal. Diante do exposto, a maior conclusão 
do estudo é que não adianta simplesmente incluir a saúde bucal na ESF esperando 
que alcançemos avanços no modelo de atenção. A mudança na prática só irá ocorrer 
mediante os esforços de todos os atores envolvidos. 
 

Palavra-chave: Odontologia. Saúde da família. Saúde bucal. 


