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MAIRI-BA

REGIÃO CENTRO-NORTE DO ESTADO DA 

BAHIA

295 km de distância da Capital (Salvador)

SAÚDE BUCAL:
• Coordenação da SB;

• 7 equipes de Saúde Bucal;

• 1 Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO) tipo I;

• LRPD



PANDEMIA COVID-19

• Organização do serviço de saúde bucal 

• Discussão do plano de contingência e protocolos 

do Ministério da saúde;

• Reunião com a gestão e equipes de saúde bucal 

para discussão e implementação das ações;

• Atendimentos odontológicos eletivos suspensos, 

permanecendo urgência/emergência na AB e 

CEO; 

• Atuação dos profissionais nas ações da vigilância 

sanitária



AÇÕES

• Treinamento de ASB e profissionais de 

serviços gerais em relação aos protocolos 

de segurança;

• Telemonitoramento COVID-19;

• Cuidado à saúde bucal das gestantes e  

pacientes que apresentam doenças 

crônicas;

• Participação em estudo do CONASS (Guia 

orientador para  enfrentamento da 

pandemia)

• Educação em saúde: participação em rádio 

local para informar a população o novo 

fluxo; distribuição de kits de higiene oral.



ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES

Monitoramento do indicador: “Proporção de gestantes com 

tratamento odontológico realizado”

• Consulta presencial ou teleatendimento, a cada trimestre; ASB 

participa da busca ativa. 

• Teleorientação e Telemonitoramento (RESOLUÇÃO CFO-

226/2020);

• Teleatendimento odontológico (RESOLUÇÃO CFO-228/2020); 

• Teleconsultoria odontológica (RESOLUÇÃO CFO-226/2020), 

através do Telessaúde ou especialistas do CEO;

• Teleinterconsulta.



RETORNO DOS ATENDIMENTOS ELETIVOS

• Reunião com os dentistas para construção de 

protocolo;

• Agendamento através do telefone da unidade de 

saúde;

• Realização de triagem através do 

teleatendimento;

• Espaçamento entre as consultas em 

procedimentos que geram aerossóis;

• Utilização de EPI’s.

• Alta demanda.



AÇÕES APÓS A VACINA

• Atividade educativa na comunidade e Unidade de Saúde;

• Atendimento de odontopediatria no CEO;



AÇÕES APÓS A VACINA 

• Avaliação de necessidades dos escolares;
• Mutirão de atendimento para crianças em idade escolar;
• Mutirão de atendimento em prótese dental (agendado).
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