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Introdução: O projeto de extensão intitulado “Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde” (PET-Saúde/Interprofissionalidade) tem o objetivo de integrar no território de cada 

Unidade de Saúde os eixos ensino-serviço-comunidade, visando cessar os pontos negativos 

encontrados no Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, a união entre atores do SUS e da 

comunidade acadêmica, que envolve tantos profissionais como estudantes da área da saúde, é 

necessária para que fortaleça a humanização no cuidado e, também, qualifique os 

profissionais, a partir da integração com os demais níveis de atenção, objetivando a melhoria 

da atenção à saúde [1]. A educação interprofissional é considera importante nesse processo, 

visto que consiste no aprendizado e na interação de profissionais de saúde de diversas 

subáreas para que juntos possam trabalhar de forma colaborativa, e, consequentemente, 

auxiliarem no bem-estar de pacientes do SUS. Dessa maneira, devem prezar pelo efetivo 

trabalho em equipe, que apesar de consistir na atuação de vários profissionais de diferentes 

áreas no mesmo espaço, devem manter um equilíbrio nas relações de poder, estabelecer 

parcerias, realizar ações conjuntas, mas acima de tudo manter a interdependência [2]. Dentre 

os problemas encontrados nas unidades, é possível identificar a precariedade nas condições da 

saúde bucal da comunidade, sendo considerado preocupante em razão de influenciarem na 

qualidade de vida do paciente, pois podem resultar em perdas dentárias, cáries e doença 

periodontal. Diante disso, é necessário ter um cuidado maior com a saúde bucal, uma vez que 

podem influenciar em questões sistêmicas, já que são considerados fatores de risco para 

pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica, além de afetar negativamente a diabetes, e 

possuírem associação com doenças coronarianas e hipertensão, resultando em um maior risco 

de mortalidade [3]. Dessa forma, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), na Atenção 

Básica, são um dos principais responsáveis na concretização da estratégia saúde da família, 

dado que traçam estratégias para prevenir doenças e agravos na comunidade que são 

responsáveis, realizando atividades, visitas domiciliares, educação em saúde individual e 

coletiva, além de informar a equipe de saúde sobre a situação das famílias, principalmente 

aquelas em situação de risco, assumindo o papel de sujeito articulador [4]. Portanto, são 

necessárias ações que objetivem o conhecimento sobre o processo saúde-doença incluindo 

fatores de risco e de proteção à saúde bucal, para possibilitar ao usuário mudar hábitos 

apoiando-o na conquista de sua autonomia [5]. Objetivos: Relatar a experiência de discentes 

e docentes participantes do PET-Saúde Interdisciplinaridade a partir de uma atividade 

realizada com ACS da Unidade Básica de Saúde do Panorama XXI. Descrição da 

Experiência: A capacitação ocorreu no mês de Setembro de 2019, na UBS do Panorama 

XXI, localizada no bairro da Cabanagem, na cidade de Belém do Pará. O local foi escolhido 

devido este grupo em específico do PET-Saúde ter sido selecionado para sanar as 

problemáticas encontradas nessa unidade. Dentre a equipe composta pelo PET-Saúde, 

participaram dessa dinâmica discentes de medicina e de odontologia, juntamente ao preceptor 

docente de medicina. A capacitação foi destinada aos ACS vinculados à UBS, pois eles são os 

responsáveis por detectar problemas na comunidade e relatar na unidade para sejam traçadas 

metas para sanar a problemática. Dessa forma, a problemática em questão foi o não cuidado 
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da saúde bucal nesse local, então, o grupo do PET, decidiu dividir a atividade em etapas para 

a maior adesão dos ACS à capacitação. A dinâmica consistiu em cinco momentos. No 

primeiro momento, as discentes iniciaram fazendo perguntas relacionadas à saúde bucal, para 

testar o conhecimento das ACS acerca do assunto. No segundo momento, a acadêmica de 

odontologia introduziu o assunto falando a respeito da importância dos cuidados da saúde 

bucal nos pacientes, explicando como acontece o processo fisiológico de mineralização e 

desmineralização dentária, os benefícios e malefícios do modo de escovação e utilização de 

fio dental. Após esse momento, a discente de medicina abordou as doenças de importância 

médica que poderiam ser desenvolvidas ou agravadas em caso de descuido com a saúde bucal. 

Depois dessas etapas, as alunas juntas falaram da importância da união das duas profissões 

para obter o êxito no cuidado com a saúde bucal dos pacientes. No final, todos os ACS 

receberam um kit de higiene bucal para ser realizada a capacitação deles a partir da teoria e de 

demonstrações práticas para fixar o aprendizado em relação ao modo correto da escovação e 

utilização de fio dental, para que eles possam repassar o conhecimento aos pacientes da 

comunidade, como forma de profilaxia de doenças. Resultados: Participaram da capacitação 

15 ACS. Percebeu-se a partir das perguntas não respondidas de forma adequada e das dúvidas 

que eles tinham sobre o assunto, que a maioria deles possuía um conhecimento limitado 

acerca da importância da saúde bucal. Notou-se o interesse deles em ter um conhecimento 

maior sobre o assunto à medida que as discentes discorriam sobre o assunto e sanavam as 

perguntas. Dessa forma, verificou-se que a metodologia aplicada na capacitação, fez com que 

os ACS se tornassem ativos nessa dinâmica, resultando em um aprendizado mais eficaz, 

sendo positivo para a promoção em saúde na comunidade coberta pela unidade. Os ACS 

demonstraram que queriam mudar o quadro de descuido da saúde bucal da população local, 

visto que a maioria só procurava o auxílio do dentista para fazer a extração dentária e não 

buscavam prevenir o problema. Isto pode ser percebido a partir dos comentários realizados 

por eles que já estavam planejando atuação futura para sanar essa problemática, ou seja, após 

essa capacitação já estavam tomando iniciativa para alterar a realidade local. Neste contexto, a 

demonstração de como escovar os dentes e utilizar fio dental, também foi positiva, pois a 

maioria não sabia como realizar de modo adequado, sendo que ao final da dinâmica, todos se 

mostraram capacitados para ensinar a comunidade o modo correto da utilização desses 

materiais para a limpeza bucal. Conclusão: A ação educativa teve como objetivo capacitar os 

ACS da UBS do Panorama XXI de forma integrativa entre os cursos de odontologia e 

medicina, pois a educação interprofissional interfere positivamente no processo de sanar as 

problemáticas encontradas de forma efetiva no SUS a partir da prática colaborativa entre eles. 

Assim, o PET-Saúde Interprofissional foi enriquecedor não só para a comunidade, que agora 

receberá instruções para o cuidado adequado da saúde bucal, quanto para os ACS, que estão 

capacitados para realizar ações visando a qualidade bucal, mas também para as acadêmicas 

que contribuíram com a disseminação do conhecimento de cada curso acerca do assunto 

abordado e, também, puderam vivenciar a realidade do SUS, na qual os ACS não realizavam 

ações educativas pela falta de conhecimento do assunto, sanando uma das problemáticas na 

unidade na questão da profilaxia de doenças. 

 

Descritores: Educação interprofissional, Higiene bucal, Programa de Educação pelo Trabalho 

para a Saúde. 
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