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Durante muitos anos, no Brasil, a inserção da saúde bucal e das práticas odontológicas no 

Sistema Único de Saúde (SUS) deu-se de forma paralela e afastada do processo de 

organização dos demais serviços de saúde. Atualmente, essa prática vem sendo revertida, 

observando-se o esforço para promover uma maior integração da saúde bucal nos serviços de 

saúde em geral, a partir da conjugação de saberes e práticas que apontem para a promoção e 

vigilância em saúde e para revisão das práticas assistenciais que incorporam a abordagem 

familiar e a defesa da vida.O processo de construção de uma atenção odontológica domiciliar 

propicia uma ampla cobertura para os pacientes que possuem dificuldades no alcance de 

tratamentos e prevenção que estão atualmente restritos a atendimentos ambulatoriais pela 

incapacidade de recursos disponíveis, bem como implementação de políticas públicas 

relacionadas ao tema. São inúmeras limitações dos cirurgiões dentistas na assistência 

domiciliar desde a falta de profissionais qualificados, as estruturas físicas inadequadas de 

atendimento e a falta de preparo para o atendimento de pacientes com necessidades especiais 

que são um dos principais problemas para serem superados pela comunidade odontológica. 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem como objetivo analisar a percepção e nível de 

capacitação dos cirurgiões dentistas de um município do recôncavo da Bahia com relação ao 

atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais (PNE) no Sistema Único de 

Saúde, além de avaliar como ocorre os atendimentos à portadores de necessidades especiais 

no SUS, verificar a funcionalidade do atendimento domiciliar e avaliar o nível de informação 

do cirurgião dentista para o adequado atendimento para os PNE. Para isso será realizado um 

estudo descritivo que traz uma abordagem qualitativa, através de uma observação sistemática 

e entrevista estruturada, direcionadas aos Cirurgiões Dentistas das Unidades Básicas de Saúde 

dos municípios do Recôncavo da Bahia. Espera-se que esse estudo possa contribuir para o 

aprimoramento da assistência odontológica domiciliar ou clínica voltada para os portadores de 

necessidades especiais, bem como contribui positivamente para a atenção ainda mais 

consistente para a atenção da saúde bucal.  
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