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RESUMO

Caracterização do problema: Com a pandemia por Sars-CoV-2
instalada no estado de Minas Gerais, suas equipes de Atenção Primária à
Saúde (APS) precisaram reestruturar os processos de trabalho para
garantir a continuidade da assistência. Além de adequações na estrutura
sanitária, garantiu-se atendimento aos indivíduos com necessidades
odontológicas urgentes e emergentes. Entretanto, para os casos eletivos,
foram necessárias alternativas de acompanhamento, sobretudo aquelas
mediadas por tecnologias da comunicação. Apesar das orientações
publicadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de
Minas Gerais e Conselhos de Classe profissional norteando as ações,
adequações a realidade local se fizeram necessárias. Descrição da
intervenção: Realização de Mostra online de experiências relacionadas à
Covid-19 na APS a fim de divulgar ações desenvolvidas na macrorregião
Sul de Minas Gerais que trouxeram benefícios à saúde da população e
ajudaram a conter a pandemia, servindo de exemplo a outras realidades.
A Mostra foi organizada por profissionais do quadro da Secretaria Estadual
de Saúde de Minas Gerais, incluindo cirurgiões-dentistas, nas quatro
Unidades Regionais que compõem a macrorregião Sul de Minas Gerais -
maior macrorregião do Brasil em número de municípios. Foi elaborado
edital com as regras de envio das experiências, sendo elegíveis 153
municípios para a participação. Houve a formação de mesas redondas
com a participação de representantes de instituições de ensino superior e
da Secretaria de Estado de Saúde na condução dos trabalhos. A
plataforma escolhida para a transmissão foi o site youtube.com. A
transmissão ocorreu ao vivo em 27 de agosto de 2020, com duração de 4
horas e 20 minutos, alcançando  1159 visualizações. Resultados e
perspectivas: Foram recebidas 73 experiências de 41 municípios. Doze
trabalhos, sendo três relacionados à saúde bucal, foram apresentados
oralmente e discutidos em se três mesas sob os temas “Promoção da
Saúde”, “Atenção à Saúde” e “Enfrentamento da Covid-19”. De maneira
geral, os trabalhos apontam para um ganho na integração entre equipes
de saúde bucal e equipes da APS. Além disso, as novas tecnologias,
caracterizadas como de baixa densidade ou leves, mostram-se
pertinentes e concatenadas à operacionalidade da APS. A atualidade da
situação vivenciada no país devido à pandemia fez com que muitos
municípios e suas equipes utilizassem criatividade e os recursos
disponíveis para superarem os obstáculos. Considerações finais: A APS
tem papel vital no enfrentamento da covid-19 e a troca de experiências
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entre equipes e municípios faz-se importante na construção de
alternativas de ação, superação de obstáculos e fortalecimento da
atenção à saúde. Além disso, o trabalho multidisciplinar e interprofissional
vivenciado na APS fortalece a atuação da odontologia no Sistema Único de
Saúde.    
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde, Infecções por Coronavirus,
Tecnologia de informação
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