
PET ODONTO UFPR VISITA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

SAMBAQUI – RELATO DE EXPERIÊNCIA

O SUS (Sistema Único de Saúde) tem na Atenção Básica uma

estratégia de reorientação do modelo assistencial.

A Atenção básica constitui-se em “um conjunto de ações de

saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange a

promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da

saúde, situadas no primeiro nível de atenção do sistema de

saúde”.

A Saúde da Família (ESF) é a estratégia prioritária para

reorganização da Atenção Básica no Brasil, importante tanto

na mudança do processo de trabalho quanto na precisão do

diagnóstico situacional, alcançada por meio da adscrição de

clientela e aproximação da realidade sócio-cultural da

população e postura pró-ativa desenvolvida pela equipe.

A Política de Saúde Bucal tem no Brasil Sorridente a

possibilidade de mudança do modelo assistencial no campo

da Saúde Bucal.

OBJETIVOS

 Integrar a atividade acadêmica com os serviços de Saúde

Pública.

 Conhecer e observar a rotina da Unidade de Saúde

Sambaqui no Distrito Sanitário do Bairro Novo em Curitiba PR.

A aplicação dos princípios do SUS na ESF na Odontologia.

MÉTODOS

Efetivou-se por meio de visita à Unidade de Saúde onde o

grupo PET Odonto teve contato com:

 a equipe de trabalhadores,

 espaço físico disponível,

 atividades de assistência e promoção da saúde realizadas

 mapa da área de abrangência e conhecimento do território.

Observou-se que a Odontologia dentro da ESF adota como

modelo de atenção as diretrizes básicas do conceito da Atenção

Primária a partir do conhecimento de seus princípios

ordenadores:

 o primeiro contato, que é o pronto-atendimento,

 a longitudinalidade por meio do vínculo estabelecido entre a

equipe de saúde bucal e a comunidade,

 e a integralidade e abrangência procurando adequar-se às

necessidades da comunidade pela atenção individual e coletiva.
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