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RESUMO

O cuidado odontológico de pessoas com diabetes mellitus(DM) do tipo 1 e
2 é papel de toda a equipe de Atenção Básica (AB). É importante que haja
um trabalho integrado entre a equipe de saúde bucal com toda a equipe
da AB, no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF), para possibilitar
uma atenção adequada às pessoas diabéticas, contribuindo para a
manutenção de sua saúde e bem-estar. Evidências mostram que a
presença de infecções orais, como a doença periodontal, levam ao
estímulo da resposta inflamatória, aumentando a resistência dos tecidos à
insulina e assim ao descontrole glicêmico destes pacientes. Isto exige que
o cirurgião-dentista esteja atualizado em relação ao distúrbio metabólico,
suas consequências e necessidades dos seus portadores. Devido ao
importante papel do cirurgião-dentista neste contexto, propõe-se este
estudo, ainda em andamento, que tem como objetivo identificar o
conhecimento dos cirurgiões-dentistas sobre o cuidado do paciente com
diabetes mellitus e promover ações educativas e informativas que
possam auxiliar estes profissionais no melhor atendimento clínico
odontológico do paciente diabético inserido na AB. Trata-se de um estudo
observacional, analítico, transversal, com parecer para sua realização
emitido pelo comitê de ética da Fundação de Ensino e Pesquisa em
Ciências de Saúde (FEPECS) e em fase de coleta de dados. O instrumento
utilizado é um questionário semi-estruturado aplicado a 30 participantes,
todos cirurgiões-dentistas integrantes da ESF, lotados em unidades de
saúde da região Oeste do Distrito Federal, que concordem participar da
pesquisa, assinando previamente o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, e que tenham vivenciado nos últimos seis meses a prática
assistencial a pacientes com DM. Após análise estatística dos dados por
meio de software específico, serão elaborados e divulgados material
educativo/informativo e um modelo de fluxo de acesso do paciente
diabético à assistência odontológica da AB. Como desfechos, espera-se
que este estudo possa auxiliar os cirurgiões-dentistas na sua área de
formação, nas dúvidas diante das condutas e  processo de trabalho no
atendimento ao paciente diabético. Os resultados ajudarão na elaboração
de políticas de saúde bucal dentro da AB e poderão ser utlizados como
instrumento de sensibilização a gestores na implantação de ações de
educação permanente e contínuas para melhor assistência ao paciente
diabético inserido na ESF.
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