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RESUMO

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: Devido a suspensão dos
atendimentos odontológicos na Atenção Primária à Saúde, e visando a
inserção desse profissional no serviço, as consultas compartilhadas
surgem como uma possibilidade de oferecer para a população, assistência
à saúde integral, durante esse período pandêmico de COVID-
19.DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO: Durante a realização das consultas
de puericultura realizadas pela Enfermagem e pela Medicina, a inserção
do Cirurgião-Dentista (mais especificamente Residente em Saúde da
Família) se tornou uma oportunidade de oferecer assistência à saúde de
maneira integral. Nessa oportunidade, o Cirurgião-Dentista realizava o
exame clínico seguindo os protocolos de biossegurança preconizados
pelos principais órgãos responsáveis e orientava o responsável presente
na consulta sobre a importância da realização da higiene bucal iniciar-se
precocemente, sanando possíveis dúvidas; tais como: cárie precoce da
infância ,hábitos de higiene oral, utilização de cremes dentais fluoretados
e medicações utilizadas para aliviar os sintomas de erupção dentária
,existentes durante esse ciclo de vida. RESULTADOS E PERSPECTIVAS:
Após a realização das consultas compartilhadas, observou-se uma
alternativa de promoção de saúde bucal, demonstrando a integralidade do
cuidado com esse indivíduo. Além disso, ao inserir o Dentista na estratégia
de ensino em serviço é possível fortalecer o vínculo com a comunidade,
além de alertar para a prevenção de doenças bucais durante esse período
de pandemia e após esse período; trabalhando com conceitos essenciais
para a consolidação desse processo de ensino- aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com base no compartilhamento de
informações entre diferentes categorias profissionais, a pandemia
proporcionou a experiência da integralidade do cuidado desse indivíduo,
sendo este um atributo imprescindível para garantir qualidade de vida e
bem estar social dentro do processo de trabalho da Estratégia Saúde da
Família.  
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