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RESUMO 

Introdução: Muitas vezes a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) da UBS Boca de Barro, em Altos-PI, demonstra falta de conhecimento 
de saúde bucal. A escassez de conhecimentos na área da odontologia dificulta 
a identificação das famílias que necessitam de ações mais específicas, 
provocando a assistência odontológica tardia e aumentando a necessidade de 
consultas de urgência. Objetivo: Esse trabalho busca analisar o contexto 
associado ao baixo conhecimento dos ACS da UBS Boca de Barro em relação 
à saúde bucal e propor metas e ações para a resolução dessa problemática. 
Metodologia: Através de buscas na literatura e por meio da observação de 
atividades diárias relacionadas a UBS foram investigadas as razões do sucinto 
conhecimento dos ACS em saúde bucal. Nesse viés, buscou-se estabelecer 
uma proposta para contornar essa problemática que afeta a evolução da saúde 
bucal na área assistida. Resultado: Muitos profissionais não possuem cursos 
de formação, tendo os seus conhecimentos adquiridos apenas empiricamente. 
Assim, propõe-se o desenvolvimento de cursos e palestras, de forma periódica, 
voltados para a formação, atualização capacitação técnica. Conclusão: Dessa 
forma, os ACS podem atuar como profissionais multiplicadores de 
conhecimento e cumprir o papel de agentes modificadores da sociedade. 
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Saúde Bucal.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Often the performance of Community Health Agents (CHA) at 
UBS Boca de Barro, in Altos-PI, demonstrates a lack of knowledge in oral 
health. A lack of knowledge in the dentistry field makes it difficult to identify 
families that identify more specific actions, causing late dental care and in need 
of emergency consultations. Objective: This work seeks to analyze the context 
associated with the knowledge of CHWs from UBS Boca de Barro in relation to 
oral health and propose goals and actions for a solution of this problem. 
Methodology: Through searches in the literature and through observation of 
related activities in the UBS, they were investigated as reasons for the 
knowledge of the CHA in oral health. In this case, you can define a proposal to 
overcome this problem that affects the evolution of oral health in the assisted 
area. Result: Many professionals do not have training courses, and their 
knowledge is acquired only empirically. Thus, promote the development of 
courses and lectures, periodically, aimed at training, updating technical training. 
Conclusion: In this way, the CHA can act as knowledge multiplier professionals 
and fulfill the role of society's modifying agents. 
 
Keywords: Community Health Agents, Primary Health Care and Oral Health. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Altos é um município brasileiro localizado no estado do Piauí e que se situa a 38 km ao 

Norte-Leste de Teresina (capital piauiense). Situado a 186 metros de altitude, Altos tem as 

seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 5° 2' 24'' Sul, Longitude: 42° 27' 41'' Oeste. 

Fundado em 1922, possui uma área total de 957,62 km² e sua população foi estimada em 

40 524 habitantes, conforme dados do IBGE de 2019.  

O município conta com um hospital municipal- Instituto de Saúde José Gil Barbosa. O 

hospital do município funciona, na maioria das vezes, como um intermediário pois são poucos 

os casos de internações no local visto que possui uma infraestrutura básica para atender à 

população. O posto de saúde da FNS - Fundação Nacional de Saúde (antigo FSESP) foi 

municipalizado em 1999, sendo que neste se oferecem diversos serviços voltados à área de 

saúde. Além disso, possui uma rede de Atenção Básica composta por serviços do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), academia 

popular e 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS).  (PREFEITURA DE ALTOS) 

Inserido nesse contexto, encontra-se a UBS Boca de Barro, que conta com a presença 

de uma equipe de profissionais do Programa de Saúde da Família (PSF) para realizar 

atendimentos básicos e gratuitos nas áreas de pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem 

e odontologia. Na UBS atuam duas equipes, na qual cada uma possui um médico, um 

enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista e um técnico de saúde bucal. Além disso, 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-teresina.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922


contam com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), onde cada equipe 

possui quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

Dentro da equipe, o agente comunitário de saúde (ACS) tem se revelado o ator mais 

intrigante e, muitas vezes, é considerado o protagonista no que se refere à relação de trocas 

de experiências estabelecidas, especialmente entre os saberes populares de saúde e os 

conhecimentos médico-científicos. O ACS, principal elo entre a ESF e a comunidade, permite o 

fortalecimento do vínculo com a família, proporcionando a aproximação das ações de saúde ao 

contexto domiciliar, aumentando, com isso, a capacidade da população de enfrentar os 

problemas de saúde. (SANTOS et al.,2011) 

Justamente por se constituir como o profissional mais próximo da comunidade, o ACS 

detém as maiores possibilidades de que sua ação se traduza em transformações que efetivem 

a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Para tanto, seu trabalho deve ser articulado 

ao dos demais membros da equipe desde a identificação de indivíduos/famílias/áreas expostos 

a situações de risco e orientação para utilização dos serviços de saúde até o encaminhamento 

e agendamento de consultas/exames. (PIRES et al., 2007) 

Além do desenvolvimento de atividades de promoção da saúde, de prevenção das 

doenças e dos agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações 

educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, os ACS exercem ainda 

relevante papel na divulgação de informações sobre saúde bucal. (SANTANA, 2018) 

Contudo, COSTA et al., 1998, observaram que o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS) que incorporaram a saúde bucal às suas ações têm apresentado 

deficiências na capacitação das equipes, sem conseguir envolver as comunidades atendidas 

nem avaliar efetivamente as ações.  

Muitas vezes a atuação desses profissionais demonstra falta de conhecimento de 

saúde bucal e isso pode prejudicar questões que tangem a determinantes de saúde; o 

tratamento em equipe de saúde bucal na identificação das famílias mais vulneráveis que 

necessitam de ações mais específicas e melhorar o acesso e a utilização dos serviços básicos 

de saúde para evitar a assistência odontológica tardia e reduzir a necessidade da consulta de 

urgência. (FRAZÃO et al., 2006) 

Dessa forma, este projeto de intervenção tem por objetivo analisar o contexto 

associado ao baixo conhecimento dos ACSs da UBS Boca de Barro em relação à saúde bucal 

e propor metas e ações para a resolução dessa problemática.  

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) somavam, em agosto de 2018, 263.756 

trabalhadores, presentes em 98% dos municípios brasileiros, integrando as equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Instituídos no Sistema Único de Saúde (SUS) em 1991, por 

meio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), têm contribuído para a 

extensão de cobertura e a estruturação da Atenção Primária à Saúde (APS) no País.  

(MOROSINI, 2018) 



Dentro do contexto da Atenção Primária à Saúde, o Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) irrompe como um componente importante, tanto na perspectiva da vigilância, incluindo a 

detecção de ambientes propícios a problemas de saúde e a orientação de medidas 

preventivas; como no manejo dos casos em que não foi possível evitá-los. O ACS passa a ser 

um personagem de grande significância para o nível primário de atenção à saúde, devido a sua 

proximidade com a comunidade configurando-se no elo entre a equipe de saúde e a população 

(SANTANA,2009), contribuindo, na implementação de intervenções preventivas ao contexto 

domiciliar. 

Por essa maior proximidade, eles são capazes de reconhecer e apontar as 

necessidades das famílias adstritas no território, buscando, com a equipe de saúde, melhorias 

para a qualidade de vida e o bem-estar dessa coletividade. (GALAVOTE, 2011) 

Uma mudança marcante para o trabalho do ACS é quando esse trabalhador passa a 

integrar uma equipe multiprofissional e sua atuação é remetida às necessidades da 

organização do trabalho, a partir da dinâmica das unidades de atenção à saúde, na qual 

predomina as consultas médica, de enfermagem e odontológica, quando houver. Em plano 

complementar, encontram-se os procedimentos realizados pelos técnicos e auxiliares de 

enfermagem e de saúde bucal. É nesse contexto que o seu papel de mediador entre os 

serviços, os profissionais de saúde e os moradores dos territórios é exaltado, e a alusão ao 

ACS como elo entre serviços e a comunidade torna-se uma ideia que, apesar de vaga, 

propaga-se como uma síntese de seu papel no SUS, convergindo com a maioria dos perfis 

internacionais do trabalhador comunitário em saúde. (OLANIRAN, 2017) 

No que se refere ao âmbito da estratégia saúde da família (ESF) e do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), a educação em saúde configura-se como prática 

prevista para todos os profissionais que neles atuam. O ACS assume, no cenário do sistema 

de saúde do país, um papel privilegiado, uma vez que o cotidiano demonstra que o mesmo é o 

trabalhador da área que mais convive com os problemas sociais (SEABRA, 2006). 

Na visão de parte dos gestores e prestadores de serviços, o ACS tem como tarefa 

central o simples repasse de orientações informais sobre a saúde da população que visita e, na 

opinião de muitos usuários desses serviços cabe-lhes, principalmente, facilitar o acesso à 

Unidade de Saúde da Família. Mas o ACS é peça fundamental na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), por estar mais próximo dos problemas que afetam a comunidade, por ser o 

profissional que constrói e fortalece o elo entre a comunidade e a Equipe de Saúde, além de se 

destacar pela liderança nata e pela facilidade de se comunicar com os membros da 

comunidade. Por isso, simplificar o seu papel na saúde é, no mínimo, desconhecer o avanço 

que sua atuação proporcionou ao SUS. (GOUVEIA, 2015). 

No contexto da saúde bucal, os ACS oferecem mecanismos capazes de facilitar o 

desenvolvimento de ações que promovam benefícios para os usuários atendidos, por meio de 

ações de educação em saúde bucal, pelo agendamento de consultas odontológicas ou ainda 

pelo aumento da utilização dos serviços básicos de saúde, a fim de evitar a assistência 

odontológica tardia e reduzir a necessidade de consultas de urgência. Dessa maneira, é 



essencial que os agentes possuam saberes suficientes para a realização de práticas 

educativas, além de estarem preparados para solucionar ou encaminhar quaisquer dúvidas 

sobre saúde bucal apresentadas pelos moradores da sua área de abrangência, colaborando 

para o enfrentamento dos problemas de saúde pela população (SANTANA, 2018) 

Diante disso, fala-se do Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde, que se 

baseia em um perfil de atividades complexas, localizadas na interface entre a área social - com 

ênfase na educação e na comunicação - e a clínica/epidemiologia. Do ponto de vista do 

conhecimento e da perspectiva política, requisita a compreensão dos determinantes sociais e 

da dinâmica de produção da vida e dos problemas de saúde específicos dos territórios, bem 

como prevê o desenvolvimento da capacidade de articulação com as instituições de saúde e de 

outros setores. Tem interface com a clínica, mas predomina a direcionalidade da prevenção e 

da promoção da saúde. (MOROSINI, 2018) 

Contudo, a formação original do ACS, vinculada inicialmente às categorias de 

enfermagem e médica, contribui para o distanciamento de relações entre dentistas e ACS, 

mesmo quando vinculados à mesma ESF, podendo comprometer a formação e dificultando a 

realização de ações de saúde bucal entre estes, o que as torna menos efetivas (NUNES, 2002) 

Considerando que a construção do conhecimento é um dos elementos que contribui 

para a população aumentar suas habilidades no controle dos determinantes e condicionantes 

do processo saúde-doença, bem como se tornar mais apta ao enfrentamento dos problemas de 

saúde bucal, faz-se necessário investigar os fatores que exercem influência sobre o maior ou o 

menor conhecimento em saúde bucal dos ACS, importantes atores sociais na divulgação de 

informações e de saberes. (SANTANA, 2018) 

Segundo SANTANA, 2018 quanto maior o grau de escolaridade dos ACS, maiores as 

condições para apreender novos conhecimentos, tornando possível uma melhor capacitação 

para orientar, de forma mais eficaz, as famílias sobre a responsabilidade e o autocuidado com 

a saúde. O maior nível de escolaridade pode refletir positivamente também nos processos 

interacionais com a equipe e a comunidade, bem como na ampliação da criticidade e da 

criatividade dos ACS. 

Além disso, os ACS mais velhos tendem a ter seus conceitos sobre o processo saúde-

doença definidos, podendo ser resistentes a novos conceitos sobre a promoção de saúde em 

sua área de abrangência. Em contrapartida, em se tratando dos agentes mais jovens, os 

conceitos de saúde e de doença podem não ser tão enraizados, por isso esses ACS são mais 

aptos a aceitar as mudanças e as novidades. (FERRAZ, 2005) 

Ademais, constatou-se que a presença do CD na equipe de saúde contribuiu de forma 

significativa para um maior nível de conhecimento sobre saúde bucal dos ACS, uma vez que o 

dentista, fazendo-se presente nas unidades, pode esclarecer as dúvidas, favorecendo a 

desmonopolização do conhecimento odontológico e levando-o até os lares das famílias. Com 

isso, colabora-se para o aumento da autonomia da população e sua corresponsabilidade na 

preservação e na promoção das condições de saúde bucal, além de possibilitar ações mais 

efetivas e eficientes, baseadas no vínculo. A literatura assinala ainda que a atuação de equipes 



de saúde bucal pode refletir em mudanças nas condições da saúde bucal da população, uma 

vez que é possibilitado que os ACS ampliem seus conhecimentos para a identificação dos 

problemas dos usuários, permitindo o encaminhamento adequado destes. (SANTANA, 2018) 

É importante falar que após quase dez anos da aprovação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso técnico dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), essa formação 

ainda não é uma realidade na maior parte do Brasil. A maioria dos ACS tem apenas o curso 

introdutório. Outros começaram a trabalhar sem ter nenhum tipo de formação. Isso dificulta a 

identificação de problemas e a busca por soluções na saúde bucal, fragilizando a atenção 

primaria. (FIOCRUZ, 2013) 

Para a saúde bucal, a promoção de saúde e as novas formas de se fazer ações 

cotidianas representa ao mesmo tempo um avanço significativo e um grande desafio. 

Obtiveram-se ganhos no campo do trabalho em equipe, melhorias nas relações com o usuário, 

incrementos nas medidas de caráter coletivo e modificações da gestão, implicando uma nova 

forma de se produzir cuidado em saúde bucal. Um dos grandes desafios da odontologia na 

atualidade, que historicamente construiu suas práticas individualizadas e centradas na figura 

dos cirurgiões-dentistas, é deslocar o foco da atenção centrada na doença para a formulação 

de estratégias pautadas na promoção da saúde, que busquem dar respostas adequadas à 

demanda nas situações de agravo, aliada a uma definição de prioridades e de organização 

para esta demanda com ênfase na abordagem integral dos usuários, tornando-os sujeitos das 

ações de saúde (MOURA, 2010). 

Como os ACS são os membros da equipe de saúde que atuam em maior proximidade 

com a comunidade e desempenham relevante papel como veículo multiplicador de 

conhecimentos e informações, mediando o saber popular e o técnico-científico, constitui-se 

como um grande pilar no que tange ao fornecimento de informações odontológicas junto do 

cirurgião-dentista. Em face de sua ligação com a comunidade onde atua, o ACS imprime novas 

cores ao fazer saúde e, em especial, ao fazer saúde pública e coletiva (BUCHABQUI., 2002). A 

saúde bucal, parte integrante da saúde geral dos indivíduos, configura-se de primordial 

relevância para que os agentes de saúde dominem seus conhecimentos básicos visando à 

promoção, prevenção e recuperação na microárea de atuação. (MOURA, 2010). 

A visita domiciliar, realizada pelo ACS, possibilita a descoberta de causas "distais" 

(saneamento, educação, moradia, trabalho, nutrição, lazer, etc.) nas cadeias do processo 

saúde-doença que influenciam na saúde bucal dos indivíduos, em virtude de permitir a 

visualização de fatores sociais e familiares no âmbito e contexto vivido pelos usuários  (TRAD 

2006). Todavia, a grande maioria dos agentes de saúde não foi capacitada e não assistiu a 

palestras educativas sobre odontologia e muitos não se sentem capacitados para informar à 

população sobre saúde bucal. Tal fato pode ter sido uma consequência da inserção tardia do 

cirurgião-dentista (CD) na equipe de saúde da família. Torna-se necessário o treinamento dos 

ACS para realizarem procedimentos técnicos em saúde bucal, como técnicas de higiene bucal, 

detecção precoce de cárie, doença periodontal e câncer bucal, entre outros, sob pena de 

comprometer a qualidade e efetividade das ações desenvolvidas. (MOURA, 2010). 



Compreendendo a saúde bucal como um dos componentes da saúde em sua 

expressão mais ampla, SOUZA ET AL, 2001, elaboraram uma proposta baseada na busca de 

mecanismos que visam à melhoria do quadro epidemiológico, por meio da ampliação das 

ações em saúde bucal. Respaldados pelas características da atuação do ACS e pela rápida 

expansão do programa ocorrida no país e buscando construir novos processos de trabalho 

voltados para a família, os autores apontaram os ACS como mecanismos capazes de prover 

facilidades ao processo de desenvolvimento das ações em atenção primária e também em 

saúde bucal. Assim, a atenção primária avança e em consequência disso a qualidade de vida 

da população também evolui. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho em questão trata-se de um projeto de intervenção a ser realizado na UBS 

Boca de Barro. A principal inquietação que motivou o desenvolvimento deste estudo foi saber 

como melhorar o sucinto conhecimento em saúde bucal dos Agentes Comunitários de Saúde 

para reduzir os problemas odontológicos da população da área adstrita.  

O estudo surgiu a partir de observações constatadas ao analisar o trabalho dos ACS da 

área. Por meio de atividades diárias realizadas dentro e fora da UBS foi observado que eles 

possuem maiores conhecimentos ligados a enfermagem e poucos referentes a saúde bucal, 

dificultando o desenvolvimento de ações que promovam benefícios para os usuários atendidos, 

por meio de ações de educação em saúde bucal, pelo agendamento de consultas 

odontológicas ou ainda pelo aumento da utilização dos serviços básicos de saúde, provocando 

assistência odontológica tardia e aumentando a necessidade de consultas de urgência .  

Para a construção desse projeto foram utilizados dados e informações retirados da 

Biblioteca Virtual em Saúde - BVS (http://www.bireme.br), da plataforma LILACS - Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências as Saúde e da plataforma Scielo, além de sites 

governamentais. Foram utilizados os seguintes descritores: agentes comunitários de 

saúde, atenção primária à saúde e saúde bucal. 

 

3. PLANO OPERATIVO 

 

Para resolução da problemática abordada, propõe-se a execução do Plano Operativo 

abaixo conforme o quadro 01. 

 

Quadro 01: planejamento de resolubilidade de situação problema. 
 
 
 

Situação 

problema 

Objetivos Metas/Prazos Ações/Estratégias Responsáveis 



 
O sucinto 

conhecimento 
sobre saúde bucal 

dos Agentes 
Comunitários de 
Saúde da UBS 

Boca de Barro, em 
Altos-PI.  

 
1. Desenvolver 

reflexões acerca 
do processo de 
trabalho do ACS 
em saúde bucal. 

 
2. Definir 

medidas para 
promover a 

conscientização 
dos ACS para 

agirem na 
valorização da 
saúde bucal. 

 
3. Listar 

mecanismos 
capazes de 
expandir os 

conhecimentos 
dos ACS no 
cenário da 

odontologia. 
 

 
Realização de 

reuniões 
mensais (com 

início no 
primeiro 

semestre de 
2020) 

 
 
 

Realização de 
um curso 
semestral 

sobre saúde 
bucal para os 

ACS (com 
início no 
primeiro 

semestre de 
2020) 

 

 

 
Desenvolvimento de cursos, 

oficinas e palestras, de 
forma periódica, voltados 

para a formação, 
atualização capacitação 

técnica dos ACS na Atenção 
Básica da UBS Boca de 

Barro, sobretudo na Saúde 
Bucal. 

 
Devem ser realizadas 

reuniões bimestrais entre os 
membros da equipe de 

saúde bucal e os ACS a fim 
de avaliar conhecimentos, 
planejar as atividades e 

providenciar os materiais 
necessários para o 
desenvolvimento de 

atividades educativas. 
 
 

 

Prefeitura 

Municipal de Altos 

Secretaria de 

Saúde de Altos 

Cirurgiões-

dentistas do 

município em 

questão 

Agentes 
Comunitários de 

Saúde 
 

Técnicos de 
Saúde Bucal 

 
Médicos da UBS 

 
Enfermeiros da 

UBS 

 

Diante do exposto, propõe-se o desenvolvimento de cursos e palestras, de forma 

periódica, voltados para a formação, atualização capacitação técnica dos ACS na Atenção 

Básica da UBS Boca de Barro, sobretudo na Saúde Bucal. Para isso, será realizada uma 

oficina de problematização e uma de elaboração de propostas de enfrentamento, com base na 

construção compartilhada do conhecimento entre ACS e cirurgiões-dentistas. Serão utilizadas 

metodologias participativas e dialógicas, privilegiando o saber dos ACS sobre sua prática 

profissional. Além disso, serão realizadas reuniões bimestrais entre os membros da equipe de 

saúde bucal e os ACS a fim de planejar as atividades e providenciar os materiais necessários 

para o desenvolvimento de atividades educativas. A integração ensino-serviço ganha 

concretude a partir da parceria com a prefeitura e com a secretaria de saúde de Altos, a qual 

viabiliza a participação dos ACS liberando-os do serviço no dia das oficinas. As oficinas são 

divididas em três momentos: exposição dialogada, com explicações teóricas do cirurgião 

dentista. Em seguida, acontece a vivencia da temática seja, seja por meio de simulação 

realística, estudo de caso ou outra estratégia que permita ao ACS problematizar a temática a 

partir de seu cotidiano. E, por último, a síntese do debate e esclarecimento das dúvidas. O 

projeto iniciará no primeiro semestre do ano de 2020, com previsão de ser aplicado durante 

todos os anos subsequentes. 

 

 

4. PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO OPERATIVO 
 

Este plano operativo exige um acompanhamento contínuo e que permita a implantação 



de procedimentos que monitorem e avaliem os resultados obtidos a cada etapa realizada, 

promovendo assim uma maior eficácia desse projeto de intervenção 

Para isso, o acompanhamento será realizado com periodicidade bimestral, através de 

questionários orais ou escritos feito pelos dentistas da UBS para os ACS durante as oficinas de 

problematização. Esses questionários servirão de base para identificação de eventuais 

dificuldades e deficiências de conhecimento que esses profissionais apresentam, para que 

dessa forma sejam executadas ações educativas direcionadas.  

O acerto das perguntas realizadas indicará um domínio em determinada área, 

enquanto os temas com maiores índices de erros indicarão baixo conhecimento sobre o 

assunto e serão essas áreas de menor conhecimento que serão trabalhadas nas atividades 

bimestrais e semestrais. 

Os resultados também serão verificados através da observação feita pelos dentistas 

sobre o trabalho dos agentes de saúde ao realizarem visitas domiciliares junto. A divulgação 

dessas informações será feita a cada reunião, 

Ao todo, são 8 ACS e espera-se que todos participem deste projeto de forma assídua. 

Para finalizar o plano, é necessário o estabelecimento alguns indicadores de 

monitoramento. São eles:  

a) Identificação dos Agentes que pretendem participar do projeto 

b) controle da frequência na reuniões, questionários e cursos 

c) explanação dos assuntos menos acertados nos questionários 

 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Os Agentes Comunitários de Saúde, quando capacitados com base nas concepções da 

Promoção da Saúde, poderão se constituir em um poderoso agente de construção da 

cidadania da população. (FRACOLLI, 2011). 

Contudo, pode-se observar que na maioria dos estudos os ACS apresentaram pouco 

conhecimento em saúde bucal, desta forma se faz necessária uma melhor capacitação efetiva 

acerca desse assunto, para que eles atuem como profissionais multiplicadores de 

conhecimento e cumpram o papel de agentes modificadores da sociedade, capazes de 

conscientizar a população a respeito da importância dos cuidados com a saúde bucal bem 

como da saúde em geral. (BORTOLI, 2017) 

O resultado desta investigação sugere a necessidade da criação de cursos de 

capacitação e educação permanente para os ACS no âmbito da saúde bucal. Além de 

proporcionar momentos de discussão, análise e reflexão para que os ACS se percebam 

fazendo parte da equipe. (BORTOLI, 2017) 

A educação permanente em saúde é uma estratégia viável que permite problematizar o 

serviço com os profissionais, seus olhares sobre o trabalho, incluindo os produtos das relações 

em equipe e os problemas encontrados na comunidade e no processo como um todo. É 

preciso que a equipe de saúde seja cuidada para que possa produzir cuidados”. O conjunto 

precisa se fortalecer e se sentir fortalecido. (COSTA, 2011) 
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