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Entende-se que o estágio supervisionado em campo é uma importante etapa da vida acadêmica 

para a formação do profissional da área de saúde.  Observa-se que após esse período, o estudante 

é destinado ao mercado de trabalho de forma mais preparada e experiente para o exercício da 

profissão escolhida. Vale ressaltar a importância da integração do profissional de saúde bucal 

na inserção dos serviços na unidade básica de saúde, uma que vez as diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal (PNSB), em 2004, propõe uma reorganização dessas ações no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  O presente trabalho tem como objetivo relatar experiências 

vividas ao decorrer do estágio curricular supervisionado em uma Unidade de Saúde da Família 

no município de Governador Mangabeira – Ba, por discentes do 7°semestre da  Faculdade 

Maria Milza (FAMAM) juntamente com a equipe de Saúde Bucal do município. Tais atividades 

envolveram à abordagem sobre os fatores de risco e de proteção aos agravos. Foram 

desenvolvidas atividades de educação em saúde bucal, visita domiciliar, palestras nas escolas, 

sala de espera, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor, assim como também, 

atendimento à população. Observou-se a aceitação e interesse da comunidade pelos temas 

discutidos nas palestras, e um certo desconhecimento, o que ressalta a importância das ações 

educativas. Estima-se ter contribuído para a propagação das ações de promoção e prevenção 

das doenças bucais e consequente manutenção da saúde oral. Além disso, a experiência com 

este trabalho proporcionou aos acadêmicos um aprendizado através do qual houve um 

crescimento na formação profissional humanizada voltada para uma promoção de saúde 

contextualizada. 
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