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A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi implantada pelo ministério da saúde em
1994 com a denominação de “Programa de Saúde da Família” com o objetivo
principal de reorganizar e reorientar a Atenção Básica, substituindo uma prática
curativista e hospitalocêntrica pela vigilância em saúde. Esse modelo assistencial
preconiza o cuidado, a atenção integral e continua às famílias em seus territórios por
meio da atuação de equipes multiprofissionais. No final do ano 2000 e início de 2001
com as portarias número 1.444 e 267, respectivamente, o ministério da saúde
validou a inserção das equipes de saúde bucal (ESB) à ESF. Essa agenda se
propõe a reduzir o índice das doenças bucais e garantir o acesso gradativo das
famílias às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde bucal,
respeitando-se os princípios e diretrizes do SUS. Em Campos dos Goytacazes,
maior município do interior do Estado do Rio de Janeiro, as primeiras equipes de
saúde da família foram implantadas em 1999 e a saúde bucal foi inserida ao
programa ainda em 2001. Passados 16 anos, a inclusão dos serviços odontológicos
na Estratégia de Saúde da Família e o impacto gerado nos níveis de saúde bucal da
população local pode ser inserido num quadro de avanços, conflitos e contradições,
configurando-se num desafio para gestores, profissionais, usuários e pesquisadores.
Diante disso, o objetivo geral do presente trabalho é apresentar a trajetória, a partir
do ano de 2001, e o panorama da saúde bucal na Estratégia de saúde da Família
em Campos dos Goytacazes-RJ. Para isso, enquanto percurso metodológico da
pesquisa em fase inicial, será realizada uma revisão de referências acerca da
temática, buscando em fontes oficiais informações complementares. Espera-se, ao
longo do desenvolvimento do trabalho, provocar a reflexão sob um prisma tanto
técnico-científico quanto político-territorial, avaliando com melhor acuidade a saúde
bucal no âmbito da política social no município em questão.
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