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Introdução - Em Atenção Primária à Saúde (APS) a odontologia, integrada em uma equipe, é

compreendida por cuidados de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e

reabilitação. Deve-se ter em mente a abordagem do paciente como um todo e não somente os aspectos

relacionados aos cuidados com a cavidade bucal.

Objetivo - Identificar a importância da participação do cirurgião-dentista na APS, uma vez que a

condição bucal altera a evolução de doenças, a resposta a tratamento médico, além de ser responsável

por graves complicações sistêmicas. A boca abriga microrganismos que alteram a qualidade, quantidade

e pH da saliva que facilmente ganham a corrente circulatória, expondo o paciente a riscos de infecção.

Demonstrando a importância da atuação do cirurgião-dentista como consultor da saúde bucal, integrado

com outros profissionais, tanto em nível ambulatorial (primário e secundário) quanto em regime de

internação.

Métodos - Analisar a atuação do cirurgião-dentista que vai colaborar e agregar cuidados primários e

secundários ao que caracteriza a nova identidade do tratamento e acompanhamento do paciente na

APS.

Resultados - Através do exame clínico é possível detectar e tratar alterações nos tecidos, estruturas, as

decorrentes do envelhecimento como perda de sais minerais, mudança na coloração dos dentes,

diminuição da quantidade de saliva, percepção dos sabores ou maior sensibilidade gengival. Um ponto

relevante no que diz respeito à ligação direta da saúde bucal com a saúde geral é a incidência de

periodontite, que aumenta significativamente o risco de várias patologias como infarto do miocárdio,

acidente vascular cerebral, riscos na gestação e complicações do diabetes. Da mesma forma as

imunodeficiências, distúrbios renais, deficiências físicas e/ou mentais e câncer são exemplos de

enfermidades que colocam o indivíduo em alto risco de perda dentária e de doenças bucais como cárie,

gengivite, periodontite e mucosite. Procedimentos dentários e até mesmo uma simples escovação pode

causar bacteremia e consequente endocardite bacteriana. A radiografia panorâmica pode, precocemente,

identificar a placa de ateroma nas carótidas.

Conclusão - A atuação do dentista na APS é fundamental para promoção e prevenção da saúde,

tratamento e reabilitação, na identificação de infecções além de contribuir para diminuir o tempo de

internação, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e evitar doenças sistêmicas.


