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Resumo 

 
Sabe-se que o grupo operativo é uma ferramenta importante para a prática de promoção de 
saúde na atenção primária e para aumentar a adesão do paciente ao tratamento proposto, com 
o desenvolvimento de ações educativas com destaque em mudanças do estilo de vida. Tais 
momentos são excelentes oportunidades para o cirurgião-dentista abordar a promoção em saúde 
bucal sob uma ótica interdisciplinar. Descrição do Relato de Experiência: A equipe 87 do CSC 
Satilo Alves (Qd 1103 Sul) é referência para os moradores da Quadra 1303 Sul, caracterizada 
pela grande vulnerabilidade social. Para minimizar o problema de superlotação do CSC e para 
facilitar o acesso para os usuários que tinham dificuldades de se deslocar até a unidade, a equipe 
optou por fazer o acompanhamento local da sua população. Assim, em abril deste ano iniciamos 
simultaneamente os grupos de Puericultura e Hiperdia numa igreja localizada no centro da 
quadra. Mensalmente, hipertensos, diabéticos e crianças menores de 2 anos são avaliadas pela 
médica, pela enfermeira e pelas dentistas. Apesar do foco do trabalho das odontólogas ser na 
prevenção e promoção em saúde bucal, quando identificada a necessidade de tratamento, o 
usuário é encaminhado para o CSC, onde ele tem a garantia da realização do seu tratamento 
clínico. Ao longo desses 6 meses já é possível observar um menor número de emergência e/ou 
urgências odontológicas e, a longo prazo, esperamos contribuir para a melhoria na qualidade de 
vida desses usuários. Concluiu-se que as ações do cirurgião-dentista nos grupos operativos que 
acontecem na própria comunidade são eficazes e têm grande potencial de mudar 
comportamentos e garantir o cuidado integral à saúde dos usuários. 
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