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RESUMO 

 

Estima-se que 80% da população brasileira utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS), 
diante disto, faz-se necessária a atuação qualificada dos profissionais de saúde 
pública. A atuação do cirurgião dentista na Estratégia Saúde da Família (ESF) ainda 
é muita vaga, esse profissional ainda é visto como aquele que deve ficar dentro da 
sala fazendo apenas curativos, de maneira mais simples, tirando a dor dos 
pacientes. Assim sendo, os objetivos deste estudo baseiam-se em identificar o papel 
do cirurgião do Cirurgião Dentista na rede pública de saúde, investigar as 
dificuldades enfrentadas no início de sua prática e verificar a inserção deles na 
Equipe de Saúde da Família. Esta pesquisa consiste em uma revisão de literatura 
sistemática, de cunho qualitativo. Foram utilizadas publicações datadas entre 2000 a 
2019, nas bases de dados SCIELO, BIREME E UNASUS, utilizando os descritores: 
Saúde Coletiva; Saúde Bucal; Estratégia Saúde da Família; Cirurgião Dentista. 
Verificou-se que existe uma grande dificuldade nas áreas de: coordenação local das 
unidades de saúde, planejamento dos parâmetros e definição das estratégias de 
atuação, falta de apoio da secretaria municipal de saúde, estruturas físicas precárias 
das unidades, entre outros. Atualmente já existem muitas Equipes de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) com os profissionais de Odontologia inseridos, mas ainda 
existe um longo caminho a ser percorrido. Muitos Cirurgiões Dentistas, se sentem 
isolados do restante da ESF. Verificou-se também que, com a inserção dos 
estudantes de odontologia, no seu estágio supervisionado, na Estratégia de Saúde 
da Família, criou-se profissionais mais capacitados e humanizados, visando a 
promoção e prevenção da saúde de modo geral. 
 
Palavras-Chave: Saúde Coletiva; Saúde Bucal; Estratégia Saúde da Família; 

Cirurgião Dentista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

It is estimated that 80% of the Brazilian population uses the Unified Health System 
(SUS), in view of this, it is necessary the qualified performance of public health 
professionals. The dental surgeon's role in the Family Health Strategy (ESF) is still 
very vague, this professional is still seen as the one who should stay inside the room 
doing only dressings, in a simpler way, taking the patients' pain. Thus, the objectives 
of this study are based on identifying the role of the surgeon of the Dentist in the 
public health network, investigate the difficulties faced at the beginning of their 
practice and verify their insertion in the Family Health Team. This research consists 
of a review of systematic, qualitative literature. We used publications dated from 2000 
to 2019, in the databases SCIELO, BIREME and UNASUS, using the descriptors: 
Collective Health; Oral Health; Family Health Strategy; Dental surgeon. It was verified 
that there is great difficulty in the areas of: local coordination of health units, planning 
of parameters and definition of action strategies, lack of support from the municipal 
health department, poor physical structures of the units, among others. Currently 
there are many Family Health Strategy Teams (ESF) with dental professionals 
inserted, but there is still a long way to go. Many Dental Surgeons (CDs) feel isolated 
from the rest of the ESF. It was also verified that, with the inclusion of dentistry 
students, in their supervised internship, in the Family Health Strategy, more qualified 
and humanized professionals were created, aiming at the promotion and prevention 
of health in general. 

Keywords: Collective Health; Oral Health; Family Health Strategy; Dental surgeon.
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde é um processo social em construção 

permanente, sendo fundamental a contínua discussão sobre seu modelo de 

atenção, os paradigmas explicativos do processo saúde-doença que o embasam e o 

papel de diferentes profissionais que nele atuam. Esse trabalho objetiva a discussão 

sobre a atuação do cirurgião-dentista no SUS em nível central ou distrital, que deve 

atuar em equipes interdisciplinares no planejamento de políticas públicas saudáveis 

e no desenvolvimento de ações de vigilância da saúde da coletividade.  

Considerando os campos de ação propostos pela Carta de Ottawa, as 

atribuições do cirurgião-dentista, em nível local, podem ser direcionadas para o 

fortalecimento de ações comunitárias, o desenvolvimento de habilidades pessoais e 

a reorientação dos serviços de saúde (CARTA DE OTTAWA, 1986). 

Alguns autores afirmam que é necessária a readequação curricular dos 

cursos de odontologia, a fim de formar profissionais capacitados para exercerem 

uma prática que atenda ao Sistema Único de Saúde e a contínua capacitação dos 

profissionais já graduados atuando no sistema (AERTS, ABEGG, CESA, 2003).  

A atuação do cirurgião dentista na ESF ainda é muita vaga, esse profissional 

ainda é visto como aquele que deve ficar dentro da sala fazendo apenas curativos, 

de maneira mais simples, tirando a dor dos pacientes. 

A visão da ESF é que exista um olhar diferenciado para a saúde, pensando 

no coletivo e não no individual. 

Para o Ministério da Saúde, a equipe multiprofissional da ESF deve buscar a 

articulação das ações e a integração de seus componentes, objetivando uma 

atuação interdisciplinar. O conceito de equipe interdisciplinar, como um grupo de 

indivíduos que cooperam na realização de uma rotina ou de uma tarefa, permite a 

divisão de responsabilidades, alívio de estresse e permuta de aprendizado. Contudo, 

a integração dos profissionais só ocorre se cada um conhecer além das suas 

próprias funções e atribuições, as de seus parceiros de equipe (SOARES, et al, 

2009). 

 

2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  
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O presente estudo tem como principal objetivo Identificar o papel do 

Cirurgião Dentista na Atenção Básica à Saúde.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar sobre as dificuldades que os profissionais do SUS enfrentaram no 
início de sua prática e ainda enfrentam. 

 

 Verificar se os profissionais estão inseridos na Equipe de Saúde da Família. 
 

 
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Segundo Narvai (1994), o setor privado da odontologia atende 

frequentemente apenas 5% da população; esse baixo percentual deve-se ao alto 

custo do procedimento. Para 15%, a frequência é irregular, e para outros usuários a 

Odontologia serve apenas no momento de uma extração, a qual passa a ser, para 

classes mais baixas, a solução dos problemas. (NARVAI, 1994, apud PEREIRA, et. 

al. 2013). 
 Em estudos e pesquisas realizadas, buscando visar, analisar e discutir o 

cotidiano das atividades dos profissionais dentistas das unidades básicas de saúde, 

com coleta de dados, questionários, foi verificado alguns potenciais; como a 

formação profissional adequada à saúde pública, materiais de consumo e atividade 

clínica. (GONÇALVES, E.R.; RAMOS, F.R.S. 2010) 

Segundo Gonçalves, 2010, os resultados apontam que existe uma grande 

dificuldade nas áreas de: coordenação local das unidades de saúde, planejamento 

dos parâmetros e definição das estratégias de atuação, apoio da secretaria 

municipal, serviço de referência de facilidade de acesso que supera a demanda, 

estruturas físicas precárias das unidades, entre muitos outros identificados. 



9 
 

 

         Observa-se que profissionais atuantes na rede pública, frequentemente lidam 

com diversos desafios, e estão despreparados para o atendimento, pois sua 

formação não os capacita para tal, onde muitas vezes está voltada para ações 

curativas e técnicas clínicas. Além da falta de materiais básicos, dificultando o 

atendimento. (Gonçalves, 2013). 

Pode-se observar também em alguns casos, o desinteresse de alguns 

profissionais para atuarem na Estratégia da Saúde na Família, o que impede que o 

trabalho aconteça por inteiro e com eficiência. 

 O cirurgião-dentista ainda é um profissional solitário na Unidade Básica de 

Saúde (UBS) e precisa percorrer um longo caminho para que se consolidem as 

diretrizes prescritas no SUS. 

 A modificação na estrutura curricular nos cursos de Odontologia é de extrema 

necessidade, porém sabe-se que essa mudança deve ser feita de maneira gradativa 

e constante, garantindo que as mudanças implementadas sejam de fato eficazes 

para preparar os acadêmicos a sua vida profissional, sendo ela dentro ou fora do 

Sistema Único de Saúde. (GRANDE, et. al., 2016). 

 Segundo Silveira e Garcia (2015), pensar em mudança curricular nos cursos 

de odontologia remete a refletir sobre os sujeitos implicados. Nessa perspectiva, 

pensamos imediatamente: nos estudantes, nos docentes, nos usuários das clínicas, 

nos técnicos, na própria instituição de ensino e em outras instituições com as quais a 

Universidade se relaciona, além da comunidade em geral.  

Essa mudança trará benefícios para a atuação do CD Na atenção básica à saúde, 

em especial à ESF, pois os CDs fazem parte da equipe. 

 A Estratégia de Saúde da Família iniciou em 1994, e só no ano 2000 a Equipe 

de Saúde Bucal foi inserida. Diante desse fator, pode-se observar o motivo dos 

profissionais e saúde bucal não estarem totalmente integrados à equipe. 

 Muito se dá também pelo “preconceito” da população, por muitas vezes não 

olhar com bons olhos o trabalho do CD se não estiver dentro de sua sala, fazendo 

apenas curativos. Muitas pessoas também não tem uma visão ampla da saúde. 

Essa é uma das falas de uma CD entrevistada em um dos trabalhos escolhidos: 
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“Sem dúvida nenhuma a própria comunidade (é um limite). Eles 

não viram com bons olhos isso (a inserção do dentista na 

ESF). Tu tentas iniciar e as pessoas te limitam, a comunidade 

quer o atendimento curativo dentro do consultório, e pra grande 

maioria, o atendimento dentro do consultório é que é 

atendimento. Ir na casa não é atendimento, ir na escola não é 

atendimento, pra eles isso não é trabalho de dentista. Dentista 

tem que estar dentro da sala tampando buraquinho”. 

(Carmesim) (GONÇALVES, E.R.; RAMOS, F.R.S. 2010, pág. 

305). 

 Em alguns locais, como Minas Gerais, os estudantes de Odontologia, da 

Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações (UNINCOR), durante seu Estágio 

Supervisionado, foram inseridos nas equipes de ESF, o que resultou em grandes 

melhorias no atendimento à população. Esses estudantes se graduaram com 

melhores condições para atender na rede pública, pois já estavam preparados e 

inseridos na equipe. Diante disso, observa-se a importância de melhor prepará-los. 

(GONÇALVES, 2013).  

          As exigências atuais da formação odontológica ainda desafiam a Universidade 

e docentes para uma revisão da formação do professor, passando pela 

ressignificação de seu papel. Essa revisão deve ir além do ensino restrito às 

técnicas de uma disciplina, fruto de sua prática profissional especializada. Precisa 

incluir o domínio de concepções pedagógicas, novas tecnologias, abordagens e 

metodologias de ensino, incluindo uma visão contextualizada sobre a realidade 

social do país (SILVEIRA e GARCIA, 2015). 

         É fato que uma parcela importante da população brasileira não tem acesso aos 

serviços odontológicos, o que é comprovado por dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD), de 1998. Foi observado um baixo acesso e utilização 

dos serviços odontológicos pelos grupos de menor renda, além da pequena 

participação o SUS nos atendimentos odontológicos em relação à atenção médica.  

        Estas desigualdades são percebidas pelos Estudantes no contato com a 

realidade:  

“a condição de saúde bucal no Norte, Nordeste e até 

Centro-Oeste é bem crítica, tem muitas cidades que não 

tem fluoretação da água de abastecimento público” 

(Instituição X). “É impressionante saber que existem 

lugares onde as crianças perdem os dentes decíduos 
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super cedo por causa da cárie” (Instituição Y) (MATOS, 

TOMITA, 2004).  
 

        É certo que os serviços de saúde são importantes para a saúde bucal da 

coletividade. No entanto, a predominância do enfoque assistencial deve ser 

questionada. São necessárias mudanças nas formas tradicionais de avaliação do 

trabalho desenvolvido pelo CD, que utilizam habitualmente indicadores relacionados 

a aspectos curativos, redirecionando esforços para a avaliação de atividades 

preventivas e promocionais7. (CERICATO, et al, 2007) 

      Profissionais da área afirmam que, mudanças institucionais visando à 

adequação do currículo em direção às propostas da Lei de Diretrizes e Bases, são 

um processo lento, porém em andamento e, que as transformações mostram uma 

concepção um pouco mais ampliada de Saúde Coletiva (MATOS e TOMITA, 2004). 

 

3.1 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A ATUAÇÃO DO 

CIRURGIÃO DENTISTA 

 

A Estratégia Saúde da Família basicamente visa à reorganização da atenção 

básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. De acordo 

com a Política Nacional de Atenção Básica, são itens necessários à Estratégia 

Saúde da Família: 

Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) 

composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família 

ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em 

Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe 

multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal; 

Cada equipe deve ser responsável por no máximo de 4.000 pessoas, 

respeitando a média de 3.000. Os profissionais de Saúde Bucal que compõem as 

equipes de Saúde da Família devem se organizar em duas modalidades: I – 

Cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família e auxiliar em 

saúde bucal (ASB); II – Cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da 
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Família, técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB), com uma 

jornada semanal de 40 horas, assim como os outros profissionais da ESF a qual 

integra. (PNAB - POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, BRASÍLIA DF 2012) 

 

 
 

4 METODOLOGIA 

 

  

 Esta pesquisa consiste em uma revisão de literatura sistemática, de cunho 

qualitativo e analítico.  

 Os artigos científicos analisados e utilizados para embasamento teórico desta 

pesquisa referem-se ao tema: Cirurgiões Dentistas atuantes na rede pública de 

saúde e/ou Estratégia Saúde da Família.  

 Foram utilizadas publicações datadas entre 2000 a 2019, visto que a inserção 

da ESB na ESF ocorreu no ano 2000.  

 As bases de dados utilizadas para pesquisa dos artigos que referenciam este 

trabalho foram: SCIELO, BIREME e UNASUS. Os mesmos foram selecionados 

através dos descritores: Saúde Coletiva; Saúde Bucal; Estratégia Saúde da Família; 

Cirurgião Dentista.   
 Foram selecionados 30 artigos que relacionam ao tema, dos quais 14 foram 

utilizados para a revisão bibliográfica nesta pesquisa.  

 
 
 
 

5  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 
 
 Foram selecionados 14 artigos científicos para construção da revisão de 
literatura, que serão apresentados em forma de tabela, disponível a seguir:
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TABELA 1 – RESUMO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS SELECIONADOS 

Título do artigo Autores Ano de 

publicação 

Resultado 

O trabalho do Cirurgião-

Dentista na Estratégia de 

Saúde da Família: potenciais e 

limites na luta por um novo 

modelo de assistência 

GONÇALVES, E. R. 

RAMOS, F. R. S.  
2010 

Os principais potenciais identificados pela pesquisa foram: o perfil e a formação 

profissional adequados à saúde pública; equipamentos e materiais de consumo 

adequados e suficientes a uma boa atividade clínica, e as reuniões de classe 

organizadas com a coordenação municipal e nas regionais de saúde. Os principais 

limites, que apareceram em número consideravelmente maior que os potenciais, foram: 

a falta de profissionais; a estrutura física ruim das unidades, comprometendo sobretudo 

a biossegurança e a confidencialidade dos tratamentos; a falta de apoio da coordenação 

local das unidades de saúde; a falta de planejamento local e de parâmetros para se 

definirem as estratégias de atuação; a dificuldade de inserção nas equipes 

multiprofissionais; a demanda clínica reprimida; a falta de apoio da Secretaria Municipal 

de Saúde; a falta de um serviço de referência de fácil acesso e que supra a demanda; a 

falta de cursos clínicos de capacitação específicos para Odontologia; e a grande 

desconfiança, por parte da comunidade e dos outros integrantes da equipe de saúde, 

quanto ao exercício de atividades nada convencionais ao cirurgião-dentista, como: 

visitas domiciliares, reuniões de equipe, participação em atividades de grupo, entre 

outras. 

O trabalho do Cirurgião-

Dentista na Atenção Primária à 

Saúde: entre o prescrito e o 

real 

REIS, W.G; 

SCHERER, M.D.A; 

CARCERI, D.L. 

2015 A pesquisa mostra que o contexto e o modo de trabalho dos CDs do DF dificultam que 

os profissionais exerçam os princípios da APS, tais como a coordenação do cuidado, a 

longitudinalidade e a integralidade, bem como a orientação familiar e comunitária. 

O Impacto da Atuação do 

Cirurgião-Dentista no Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

FILHO, N. M. S.  2013 Nos estudos formalizados sobre os profissionais dentistas da rede municipal de São 

José, foi colocado hipoteticamente que existe espaço importante entre a formação 

profissional, na graduação, e sua colocação na rede de saúde do município. Porém, as 

respostas foram surpreendentes em relação ao conhecimento desses profissionais 

sobre o SUS a partir da mais nova reorganização estratégica na prática de saúde, que 
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se conhece como a Estratégia de Saúde da Família. De acordo com os profissionais 

dentistas, houve um déficit de conhecimento na área de saúde coletiva na época de 

graduação, e obtiveram noções importantes sobre o SUS e a Estratégia de Saúde da 

Família após os cursos de capacitação. 

Desafios na formação do 

Cirurgião-Dentista para o SUS 

GRANDE, I.M.P; 

PROCHNOW, R; 

SAAB, R; 

PIZZATTO, E. 

2016 Algumas dificuldades encontradas na inserção dos alunos de Odontologia no SUS se 

devem, em grande parte, ao desinteresse dos graduandos frente aos problemas da 

comunidade, devido à falta de estimulo a saberes pedagógicos e governamentais, onde 

os docentes privilegiam, em sua maioria, os saberes técnicos.2  Apesar da necessidade 

de uma formação generalista voltada para a atenção primária, vale salientar que 

especialidade ainda é necessária, e o SUS mantêm o padrão de encaminhamento para 

casos complexos, quando a abordagem de um especialista se faz necessária. 

O Papel do Cirurgião-Dentista 

no Sistema Único de Saúde 

AERTS, D. 

ABEGG, C. 

CESA, K. 

2003 O presente trabalho apontou alguns dos possíveis papéis dos cirurgiões-dentistas no 

Sistema Único de Saúde. Existem várias outras possibilidades, dependendo das 

características e necessidades de cada município. No entanto, acredita-se que sua 

atuação em equipes de saúde multidisciplinares, desenvolvendo atividades de 

promoção e educação em saúde que contemplem simultaneamente a saúde integral de 

indivíduos e coletividades, proporcionará uma elevação dos níveis de saúde da 

população. 

Percepção dos Trabalhadores 

da Estratégia Saúde da Família 

sobre a atuação das Equipes 

de Saúde Bucal em Goiânia 

SOARES, E.F 

REIS, S.C.G.B. 

FREIRE, M.C.M 

2013 Na percepção dos participantes, a atuação das ESB caracterizou-se pela ênfase em 

ações curativas, grande volume de necessidades de tratamento, alta demanda, baixa 

cobertura e baixa resolutividade, resultantes da alta complexidade da atenção clínica. O 

relacionamento interpessoal das ESB surgiu como aspecto positivo das equipes. As 

opiniões foram divergentes sobre o impacto das ações na condição de saúde bucal da 

população.  



15 
 

 

Percepção do Cirurgião 

Dentista sobre a formação 

profissional e dificuldades de 

inserção no mercado de 

trabalho 

SALIBA, N.A. 

MOIMAZ, S.A.S 

PRADO, R.L 

GARBIN, C.A.S. 

2012 Os cirurgiões-dentistas têm sido subjugados às leis de mercado e, com isso, têm tido 

dificuldade em refletir a respeito de aspectos éticos e bioéticos. Deparam-se com a 

saturação deste mercado e com realidades diferentes daquelas encontradas na vida 

acadêmica, aspecto este fortalecido pela ênfase na formação técnica. Sentiram-se de 

despreparados do ponto de vista administrativo para ingressar no mercado de trabalho, 

o que também pode ser reflexo da saturação. 

A mudança na grade curricular, a inserção de conteúdos sobre administração, o ajuste 

de alguns conteúdos teóricos e práticos e a consonância da formação à realidade do 

mercado do trabalho mostraram-se como sugestões para aprimoramento da Educação 

Superior em Odontologia. 

A Inserção dos Acadêmicos de 

Odontologia na Estratégia de 

Saúde da Família  

 

CONÇALVES, G. 

H. 

2013 A população mostrou grande aceitação, conforme pesquisa de opinião e relato dos 

profissionais da equipe, pois a maioria das pessoas passou a se sentir mais acolhida e 

mais orientada já que os acadêmicos passaram a atuar no início da incorporação das 

Equipes de Saúde Bucal ou em unidades, que até hoje não contavam com o cirurgião-

dentista. Muitas dessas famílias nunca tiveram orientação em saúde bucal uma vez que 

a prática preventiva sempre ocorreu com escolares de 6 a 14 anos e no programa 

materno infantil no município de Três Corações. Mesmo com pouca vivência na prática 

odontológica os acadêmicos conseguiram orientar e referenciar os assistidos, tanto para 

atenção básica junto à unidade de saúde da família, quanto para a atenção 

especializada junto a Clínica Multidisciplinar da Universidade e ao Centro de 

Especialidades Odontológicas Municipais. 

Mudança Curricular em 

Odontologia: significados a 

partir dos sujeitos da 

aprendizagem 

GURGEL, J.L. 

SILVEIRA, C. 

 GARCIA, V.L. 

2015 No presente estudo, os estudantes revelaram, de forma geral, aceitação das mudanças 

curriculares ocorridas no seu curso, embora algumas dimensões dessa aceitação 

precisem ser aprofundadas. Confrontam-se no cenário acadêmico, além de 

fundamentos científicos, diferentes visões de mundo e dimensões da vida social, cujos 

interesses se reproduzem em argumentos mais ou menos fundamentados, porém 

arraigados de valores e significados que precisam ser conhecidos e debatidos à luz das 

tendências de mudança mais legítimas do ensino odontológico. 
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A Inserção da Saúde Bucal no 

Programa Saúde da Família: 

da Universidade aos Pólos de 

Capacitação 

MATOS, P.E.S. 

TOMITA, N. E. 

2004 A articulação entre as instituições de ensino superior e os serviços públicos de saúde 

repercute, de algum modo, na formação de recursos humanos na perspectiva do SUS. 

Esta caminhada, recentemente iniciada, deixa antever que há muito por percorrer. No 

presente estudo, a percepção dos Formadores mostra espaço para mudanças 

institucionais visando à adequação do currículo em direção às propostas da Lei de 

Diretrizes e Bases. Este processo está em andamento e, em uma espécie de agenda 

em dois tempos, em que as transformações mostram resultados incipientes, pode-se 

antever na fala dos Estudantes uma concepção um pouco mais ampliada de Saúde 

Coletiva. 

A Inserção do Cirurgião-

Dentista no PSF: uma revisão 

crítica sobre ações e os 

métodos de avaliação das 

Equipes de Saúde Bucal 

CERICATO, G.O. 

GARBIN, D. 

FERNANDES, 
A.P.S. 

2007 Após a análise dos dados coletados, fica claro que as ações realizadas pelos CDs 

envolvidos com o PSF ainda são, na maioria das vezes, de caráter curativo e voltadas 

para o atendimento clínico ambulatorial. Há grande dificuldade em se modificarem as 

formas de atuação já estabelecidas para criar um outro modo de pensar e produzir 

saúde. O que se vê é a reprodução de práticas tradicionais, fragmentadas e isoladas.  

Adaptado pela Autora (2019). 
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De acordo com os resultados obtidos, pôde-se observar que a inserção do CD 

na ESF está muito ligada à região e realidade territorial de cada localidade. 

 De acordo com GONÇALVES, et al, (2010) vemos que o CD é um profissional 

capacitado para sua atuação no SUS, a maioria possui uma pós-graduação, 

especialização, dentre outros. 

          Em outros trabalhos, a realidade vivenciada é bem diferente, onde os 

profissionais atuam apenas com sua formação de base. 

 Dentre os resultados, é possível evidenciar ainda que, alguns cirurgiões 

dentistas não se sentem preparados para atuar apenas com a formação em 

odontologia, alguns considerando que o CD não está “apto” a atender no Serviço 

Público de Saúde, a justificativa para tal se pauta na formação tecnicista, 

individualista e curativista destes profissionais. Pesquisas mostram ainda que, houve 

um déficit de conhecimento na área de saúde coletiva na época de graduação, e 

obtiveram noções importantes sobre o SUS e a ESF após os cursos de capacitação 

(FILHO, 2013).  

 Ainda há um grande caminho a percorrer para que a ESB esteja totalmente 

integrada à ESF. O CD ainda é visto como aquele profissional que deve ficar em sua 

sala apenas tratando curativos. Isso se dá por conta de que além de sua formação 

não ser adequada para a rede pública, a ESB só foi implantada na ESF em 2000. 

 GONÇALVES (2013), verificou que quando os estudantes vivenciam um 

pouco do que é o serviço público, eles saem com um pensamento mais humanista, 

pensando no coletivo.  

 Observamos também que a população tem uma aceitação melhor quando 

começa a entender qual o propósito do ESF. Dentro deste artigo vimos que muitos 

da população nunca tinham tido uma educação em saúde bucal, tendo em vista que 

isso acontece com escolares, na faixa etária dos 6 aos 14 anos. 

 A rotatividade dos CDs nas ESFs faz com que a população não consiga criar 

laços com o profissional, o que pode fazer que aconteça um retrocesso no 

tratamento. 



18 
 

 

          Para que se tenha um atendimento de qualidade na Atenção Básica à Saúde, 

faz-se necessária a readequação curricular nos cursos de odontologia, tendo uma 

ênfase maior na Saúde Coletiva.  

 Essa mudança deve partir dos dois lados, tanto dos formadores como dos 

estudantes. Foca-se muito no modelo clínico, por conta do financeiro, mas deve-se 

observar que uma parcela muito pequena da população utiliza a rede privada, e isso 

mostra a necessidade de qualificar esse profissional para a atenção básica. 

 MATOS e TOMITA (2004), afirmam que a articulação entre as instituições de 

ensino superior e os serviços públicos de saúde repercutem, de algum modo, na 

formação de recursos humanos voltados para o atendimento no SUS e que esta 

caminhada, deixa antever que há muito por percorrer. 

          Vale destacar que muitos limites também foram encontrados, como: Estrutura 

física ruim, falta de apoio da coordenação local, dificuldade de inserção nas equipes 

multiprofissionais, reflexo este que vem pela má gestão. (GONÇALVES, E.R. 

RAMOS, F.R.S. 2010)  

 

 

6 CONCLUSÃO  

 

 Conclui-se então que o cirurgião-dentista vem se mostrando cada vez mais 

presente e atuante na atenção básica, equipe de ESF e ESB no decorrer dos anos. 

 Há muito que melhorar, mas para que isso aconteça precisa-se de uma 

mudança nas escolas de odontologia, na grade curricular, e na mentalidade da 

população para que tenha uma visão mais ampla do que é a ESF e a ESB e do 

papel do CD como integrante destas equipes, mas principalmente que os futuros 

profissionais, os acadêmicos de odontologia, visem a Saúde Coletiva como sua 

aliada. 

          A mudança curricular é um processo lento, porém de grande eficácia, e que 

traz novos olhares para a Saúde Coletiva. Em alguns locais isto já é praticado, mas 
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em outros ainda há um caminho significativo de mudanças a ser percorrido. 

Trabalhar a educação em saúde é essencial e os profissionais da área da saúde 

pública precisam estar mais integrados entre si, o trabalho Inter e multidisciplinar tem 

como enfoque atender o paciente como um todo e da melhor forma possível, 

considerando fatores biopsicossociais. Porém, ainda existem grandes dificuldades 

em modificar as formas de atendimento já estabelecidas, desconstrui-las e criar um 

outro modo de pensar e produzir saúde. 

          Como estudante de Saúde Coletiva, tendo um olhar diferenciado para a 

saúde, entendo que a gestão faz toda a diferença. Buscar integrar todos os 

profissionais em uma equipe muda a atuação destes, visto que trabalhando em 

equipe todos podem buscar se integrar e entender o trabalho do outro profissional, e 

assim, juntos, buscar um melhor atendimento para a população. 
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