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RESUMO
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é uma ferramenta de grande importância para a
prevenção e promoção de saúde na comunidade, tendo em vista que a saúde bucal é
imprescindível para o bem-estar geral do indivíduo, até mesmo na prevenção de agravantes
não advindos da cavidade oral, este profissional exerce um papel fundamental em conjunto
com o cirurgião dentista, principalmente por manter contato direto com a comunidade. O
intuito desta pesquisa foi avaliar o nível de conhecimento e prática em saúde bucal realizado
pelo ACS, em unidades básicas de saúde no município de Pimenta Bueno-RO. Para tal, foi
realizada uma pesquisa do tipo qualitativa, transversal, campo, descritiva, aprovada pelo
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal
(FACIMED) pelo parecer de número 2.239.234, os dados foram coletados através de um
questionário contendo 15 perguntas de múltipla escolha com temas relacionados à saúde bucal
e a prática da mesma. Foram convidados a participar da pesquisa 39 ACSs no exercício da
profissão, destes, aceitaram participar e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) 30 ACSs. Os dados coletados foram transferidos para uma planilha no
programa Microsoft Excel 2010, tabulados e analisados. Após a análise dos dados, observouse que os ACSs, em sua maioria, têm consciência que a educação em saúde bucal é uma de
suas atribuições, porém, 80% (24) destes profissionais não receberam capacitação sobre a
mesma, e 90% (27) consideram seu conhecimento regular. Das atividades realizadas em saúde
bucal por estes na comunidade, a principal é a orientação para gestantes e bebês (60%), e a
prevenção ao câncer bucal (10% responderam), sendo esse um resultado alarmante. Portanto,
conclui-se que, os ACSs não têm conhecimento suficiente em saúde bucal, e
consequentemente a transmissão do mesmo para a comunidade acontece de forma deficiente.
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