
Nem só de “tapar buracos” e “arrancar dentes” vive o dentista.  

 

Frente ao trabalho com a equipe de Saúde bucal 

da Unidade de Saúde, era frequente a procura pelos 

pacientes, pelo atendimento curativo, sendo que este se 

baseia na premissa de que o paciente já está com os 

agravos de determinada doença bucal, e precisa então, 

voltar a uma condição de saúde. Por isso, a importância 

da orientação constante de que, estar em saúde, é 

permanecer em constante vigilância. 

Nas Atividades coletivas de saúde, a orientação 

começou realmente pela base, esclarecendo antes de 

tudo, qual o papel das Unidades Básicas de saúde frente 

ao SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, além dos 

atendimentos básicos como extração, restaurações, limpezas entre outros, o profissional deve 

focar na informação, com excelência. 

Quando refiro a excelência, entende-se pela forma como esta informação chegará ao 

paciente, visto que muitos, ainda permanecem em total ignorância (falta de informação), 

neste caso precisando de um vocabulário menos cientifico, enquanto alguns já bem 

esclarecidos,poderão não ser atingidos,senão com uma linguagem mais cientifica . 

Um tema como o sangramento gengival foi amplamente discutido, o mais importante 

neste caso, é conscientizar a população para o fato de que uma gengiva que “sangra”, requer 

de mais higienização, e não menos. Muitos utilizam a gengivite para justificar “parar de 

escovar”, porém, a causa da gengivite é justamente a não remoção da placa de bactérias que 

envolvem os dentes. O acúmulo de placa provoca inflamação dos tecidos gengivais.  

A cárie, ainda é bastante frequente nas crianças de dentição mista, quando a criança 

possui a dentição decídua (dente de leite) e alguns dentes permanentes na boca. A falta de 

informação pode chegar a tanto, de nós profissionais ainda escutarmos que os dentes de leite 

não devem ser motivos de preocupação, pois será futuramente trocado, grande engano. O 

consumo de doce, balas, pirulitos, aliado a negligencia de alguns pais, é uma das causas da 

cárie na infância, seja na primeira infância (0 a 3 anos), ou em qualquer estágio. 

Mais do que os atendimentos como “tapar buracos”, “arrancar dentes”, a população 

está necessitando de atenção, de uma conversa sobre saúde, para deixar a ignorância, e 

começar a entender não sobre doenças, e sim sobre como permanecer em vigilância constante 

ao estado de saúde bucal de cada um. E nós profissionais da saúde devemos ser fonte de 

informações e acolhimento para o paciente, respeitando sua individualidade e a historia.  
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