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RESUMO

Caracterização do Problema: A Saúde Bucal no Sistema Único de
Saúde, alcançou significativas mudanças nos últimos anos. O cirurgião
dentista comprometido com a integralidade no cuidado precisa focar em
promover saúde, ampliar a visão para além da doença, pensar e agir de
forma interprofissional e intersetorial, garantir a prática do cuidado em
todas as dimensões que compõem os sujeitos. A pandemia causada pela
covid19, fomentou discussões sob as formas de organização das práticas
de saúde, sob a égide de um debate intenso envolvendo academia,
política e economia. Nesse sentido, os profissionais na Atenção Primária
(AP) buscaram novos arranjos, lançar mão de novas estratégias de
aproximação, promover a saúde e conectar as pessoas em
distanciamento social. Descrição da intervenção: O relato de
experiência ocorreu em uma Unidade Saúde da Família do município de
João Pessoa/PB. Sobre o processo de trabalho, o cirurgião dentista
encontrou-se em um panorama de grande exposição ao vírus. Por isso,
alinhado à recomendação nacional, neste território, manteve os
atendimentos de urgências e emergências, suspendeu atividades
coletivas e atendimentos eletivos, com exceção dos atendimentos
individuais para gestantes em acompanhamento na AP, preconizando os
procedimentos minimamente invasivos, como ionômero de vidro. Para
tanto, tiveram que se reinventar, realizar diversas ações com autonomia e
protagonismo frente aos desafios trazidos pela covid19, em um processo
de trabalho em equipe com fomento a prática colaborativa. Além dos
atendimentos específicos da Saúde Bucal, realizaram acolhimento, escuta
inicial dos casos de síndrome gripal, registros de casos suspeitos no e-SUS
notifica, monitoramento a distância dos casos suspeitos e diagnosticados,
auriculoterapia, apoio na campanha de vacinação da influenza e
realização do teste rápido da covid19. Contribuíram com a capacitação,
orientação e manipulação dos Equipamentos de Proteção Individual, pela
experiência com a utilização obrigatória e cotidiana de máscara, gorro,
luvas e jaleco, atuaram no acompanhamento da perda gustativa dos
casos positivos em monitoramento, juntamente com a equipe médica e
de enfermagem. Colaborou com orientações a usuários tabagistas e
outros grupos de risco que compareceram aos atendimentos executando
outras atividades que a equipe avaliou como necessárias nesse cenário.
Resultados e Perspectivas: A construção de um novo fluxo de
atendimento na unidade de saúde, durante este novo contexto, gerou
reflexões relevantes. Entrementes, identificou-se que esta categoria
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profissional se destacou no aprimoramento de habilidades de cuidado que
extrapolaram a cavidade bucal, principalmente no que tange ao
acolhimento à demanda espontânea, ao trabalho em equipe e a prática
colaborativa. Considerações Finais: Os desafios impostos frente a
Covid-19 evidenciaram a profícua atuação do cirurgião dentista na APS, a
partir dos novos arranjos organizacionais no processo de trabalho, assim
como, explorou o potencial desse profissional no intuito de superar os
paradigmas ainda hegemônicos de atenção odontológica brasileira
centrada nos procedimentos clínicos e restrita aos consultórios dentários.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal, Infecções por
Coronavirus.
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