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RESUMO

erização do problema Identificado no final do ano de 2019, em uma
cidade da China, o SARS-coV-2, agente da doença COVID-19, provocou um
estado de pandemia e alerta global. No Brasil, o setor saúde transformou
a dinâmica do seu processo de trabalho, inclusive da Atenção Primária à
Saúde. Dentre os profissionais de saúde atuantes nesse nível de atenção,
é fundamental destacar a essencialidade do cirurgião-dentista como ator
no enfrentamento à COVID-19. Da mesma forma, salienta-se a
importância da atuação dessa categoria de forma multiprofissional frente
à resolutividade de casos suspeitos.  Descrição da intervenção O
objetivo do presente trabalho é relatar a atuação de cirurgiões-dentistas,
vinculados a um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, em
uma Unidade de Saúde da Família, no cenário da pandemia relativa à
COVID-19. Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo e
exploratório, desenvolvido pela Equipe de residentes do Núcleo de
Odontologia, sob supervisão da preceptoria e apoio pedagógico
vinculados ao núcleo profissional, no período entre março e junho de
2020. Para tanto, foi realizada uma análise retrospectiva de
estudos/normativas que tiveram enfoque na temática abordada,
contribuindo para o processo de discussão e reflexão das experiências
vivenciadas no contexto sanitário vigente. Resultados e perspectivas
Esse contexto sanitário fomentou, inicialmente, o despertar de
sentimentos frente a esta nova situação jamais vivenciada na história
recente. A partir da elaboração de normativas e da orientação da
suspensão dos atendimentos eletivos promovidos pelo CFO, o CD avançou
para além das “paredes” do consultório odontológico e se encontrou como
profissional de saúde ativo no processo de enfrentamento ao novo
coronavírus. Neste processo, esteve alocado no acolhimento à demanda
espontânea, auxiliando na resolução das queixas agudas, oferecendo
suporte ao núcleo da medicina e enfermagem  nos  atendimentos  aos 
pacientes  sintomáticos  respiratórios,  bem  como  na realização de
notificação de casos suspeitos de COVID –19. Através deste relato de
experiências pretende-se enfatizar a Atenção Primária a Saúde como um
espaço potente de construção de saberes, que promoveu reflexões
magníficas e que mereciam ser compartilhadas. Considerações finais:
Esta experiência trouxe à tona a potencialidade do cirurgião-dentista
enquanto profissional de saúde, dotado de capacidades para além dos
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cuidados à cavidade bucal, o qual pode aplicar e aprimorar competências
a fim de promover resolutividade às demandas trazidas pelos usuários,
além de fomentar encaminhamentos inerentes aos pontos da rede de
atenção em saúde. Por outro lado, é válido ressaltar que o cirurgião-
dentista, integrante da Equipe de Saúde da Família, possui habilidades
para, junto às  outras  categorias,  comporem  a  linha  de  frente  nesse 
processo  de  enfrentamento  à COVID-19. Destarte, a ciência está em
incessante movimento e a Odontologia deve seguir a mesma jornada.
Afinal, ir além do sorriso não significa ir atrás de tendências, e sim ir ao
rumo da evidência, adaptabilidade, comunicação assertiva e cuidado em
saúde para além da boca.  
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde, Odontólogos, Infecções por
Coronavirus
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