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RESUMO

Caracterização do problema:  Como a pandemia de COVID-19 afetou
todos os setores, principalmente os voltados aos serviços de saúde, em
especial a Odontologia, devido a suspensão dos atendimentos eletivos, foi
necessário um dinamismo junto aos profissionais da Saúde Pública
Odontológica, com  realocações de suas funções. Descrição da
intervenção: Com a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos,
determinada por decreto municipal, a prefeitura de Teresina - PI realocou
seus profissionais da Odontologia para outras funções, como por exemplo
admistrativas, teleatendimento, testagem rápida para COVID-19, dentre
outras. Essa mudança mostra a importância desses profissionais diante de
todas as adversidades impostas pela epidemia da Covid-19. Resultados
e perspectivas: Os profissionais de odontologia saíram da parte
instrospectiva do  consultório e mostraram sua capacidade generalista
como profissional de saúde, assumindo, funções essenciais a linha de
frente. A cidade de Teresina – Piauí contava, antes da pandemia
ativamente, com 239 equipes de Saúde Bucal na atenção básica, 42
Dentistas Plantonistas em hospitais e 27 dentistas e auxiliares nos centros
de especialidades. Com o decreto de afastamento por idade ou
comorbidades, alguns profissionais foram afastados de seus trabalhos
presenciais. Durante a Pandemia, 45 dentistas atuaram na testagem da
Covid-19 em UBS, centros de testagem ou nas residências. Houve a
criação de serviços de teleorientação Odontológica, como o ZapOdonto,
contando com 9 dentistas. Além disso, os profissionais foram relocados de
seus postos originais, como os hospitais ou UBS de referência exclusivas
para atendimento síndorme gripal. Com essa nova organização, os
profissionais da Saúde bucal também estão atuando em funções
adminstrativas, no acolhimento dos pacientes nas UBS, na recepção e na
dispensação de medicamentos. Considerações finais: Todo esse
contexto mostra que o profissional de odontologia é capaz de integrar e
interagir com toda a equipe de saúde ao desempenhar ações diversas e
generalistas de importância diante de uma emergência de saúde pública,
demonstrando todo seu protagonismo e esforço profissional.
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