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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

Como assegurar maior acesso ao serviço de Saúde Bucal, a munícipes sooretamense?

Segundo Andrade (2006), o Direito Fundamental – é de caráter imutável e irreversível e

incircunstancial, deste modo, segundo o Artigo 6º da Constituição Federal a Saúde é

classificada num Direito Fundamental desde 1988, quando ela foi promulgada, e assim

institucionalizada pela lei 8080/1990. Seguindo esta linha, este projeto possui como público

alvo, a população Sooretamense, no que se refere a ‘saúde bucal’, uma vez que o município

ficou sem cobertura odontológica assim, esta população vem tendo o direito à saúde, violado

uma vez que este não seja assegurado plenamente, isto tem contribuído para que os casos

de notificação e agravos em saúde alterem-se de maneira crescente. Contudo, conforme

dados obtidos em pesquisas locais nota-se um crescimento significativo na demanda de

usuários em saúde além disso, é importante frisar que o município de Sooretama possui

poucos profissionais de odontologia na Atenção Primária. Neste sentido, conforme

abordagem de Chaves et al. (2015), O Brasil é o país com o maior número de

cirurgiões-dentistas (CDs) por habitante do mundo. Bleicher (2011) apud Chaves et al. (2015)

destaca que o aumento do número de CDs foi maior que o crescimento populacional.

Objetivos

Objetivo Geral - Proporcionar ao usuário, maior qualidade de vida e dignidade humana, por

meio da elevação de sua autoestima a partir da oferta de próteses odontológicas conforme

critérios previamente definidos

Objetivos Específicos - Desenvolver uma triagem preliminar com usuários regulares e ativos

nas Unidades de Saúde de Sooretama Sensibilizar aos usuários da importância de conhecer

e compreender a importância de uma boa higienização bucal, doenças bucais, criar hábitos

de higienização e dá autonomia aos alunos na escovação dos dentes

Metodologia

De acordo com Marconi e Lakatos (2012, p. 139): “A pesquisa é um procedimento formal,

com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Assim, este

trabalho é de natureza descritiva, a qual possui abordagem empírica e prática, nas quais



segundo Prodanov e Freitas (2013), a primeira é “dedicada a codificar a face mensurável da

realidade social” e na segunda “prática ou pesquisa-ação, voltada para intervir na realidade

social”.

Para a realização deste trabalho escrito, foram utilizados alguns aplicativos de gravação e

digitação de relatos, para assegurar a originalidade do depoimento:

• Gravação de voz – fora utilizado o próprio gravador de voz de um aplicativo de troca de

mensagens, denominado ‘WhatsApp” uma vez que o município conta com poucos carros, o

que dificulta o deslocamento de profissionais.

• Microfone de lapela – este acessório fora utilizado para facilitar a entrada de som no

computador, e assim, poder facilitar a capitação do som, mantendo a originalidade do ‘relato’.

• Digitação do depoimento – fora usado o aplicativo, “google doc” a partir do menu

‘ferramentas’, e digitação por voz e depois fora feita as adequações ortográficas, de

transferência de oralidade para a escrita. É importante salientar que o profissional autorizou a

divulgação do seu depoimento.

Assim, quanto a parte prática do trabalho, a mesma fora feita nas unidades de saúde, e

també

Resultados

Esta atividade trata-se de uma ação que fora idealizada no município de Sooretama, ainda no

ano de 2019 objetivando melhor serviço de contudo, tal localidade vinha enfrentando desafios

sem precedentes relacionados à falta de mão de obra para a execução de atividades da

Atenção Primária, relacionadas à higiene bucal, e assim, inicialmente fora feito um projeto,

que possuía o Nome “Sooretama Sorridente”, por uma Cirurgiã dentista, juntamente com a

parte autora deste texto, assim, segue abaixo o relato de um dos profissionais atuantes deste

projeto. Este, trata-se de um de serviço de Educação ofertado pelo ICEP - Instituto Capixaba

de Pesquisa em Inovação esse Instituto tem dois sistemas de serviços para os municípios

que é a contratação de profissionais através do provimento e os profissionais docentes.

Então, como funciona? Esses profissionais que estão contratados pelos municípios, eles têm

supervisão de um profissional e professor tutor ou supervisor que é o caso meu, que

supervisiono o tipo de serviço dele isto é, verificando como o serviço está sendo executado

no município obrigatoriamente na Atenção Primária. Além disso, esses profissionais, têm

formação com esse tutor Professor. Assim, tenho 8 horas de Formação teórica e 32 horas de

prática assistencial, na unidade de saúde, é o que eles fazem os cirurgiões-dentistas e esses

demais profissionais, eles têm dentro desse bojo da assistência e da docência.

Conclusões

Assim, esse é o serviço que precisa de ser executado, dentro de cada município pois tem

especificidades, como é o caso de Sooretama, onde já tivemos ação coletiva no dia das

crianças em 2021, que foi feito lá no Alegre, nós fizemos outras atividades de atendimento

mais complexos até transplante dentário de uma menina, de uma criança de 12 anos, que foi



feito e também algumas cirurgias, biópsias, que nós fizemos também presencial, com a

minha presença com eles, está então aí assim muitos trabalhos, têm sido executados de

altíssima qualidade, especialidades disfuncionais que estão aí documentos são ótimos

profissionais de alta qualidade e de muito boa vontade tem uma empatia muito grande com

setores que trabalham todos sem nenhuma exceção, assim, o município de Sooretama tem

tido um grande avanço em termos de saúde bucal é um grande avanço na qualidade dos

serviços de saúde bucal.

Palavras-Chave

Saúde Bucal. Atenção Básica. Equidade.
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