Desafios do GT de saúde bucal coletiva da Abrasco
EIXO 1 – CONSTITUIR REDES DE PESQUISAS E FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE
SBC
● Consolidar-se como espaço de debate, reflexão e disseminação de conhecimentos
científicos e práticas de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da saúde
bucal coletiva.
● Criar redes de comunicação efetivas e afetivas para compartilhamento das
experiências e que contribuam na discussão de temas da saúde bucal coletiva.
● Estimular a organização de redes de atividades com a participação de pesquisadores
membros do gt.
● Reconhecer e fortalecer o diálogo tanto no interior como entre as grandes áreas de
pesquisa na saúde coletiva: Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Epidemiologia e
Políticas e Planejamento.
● Estimular parcerias interinstitucionais para o desenvolvimento de estudos
multicêntricos com temas de saúde bucal coletiva que possam ser prioritários para
políticas.
● Avaliar e Monitorar Política Nacional de Saúde Bucal discutindo desafios e propor
avanços.
● Discutir e propor sobre o tema da formação em Odontologia no país.
EIXO 2: AGENDA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E PRODUÇAO
CIENTÍFICA e TÉCNICA
● Debater e propor agenda de necessidades de pesquisas de saúde bucal coletiva no
âmbito nacional
● Relacionar e divulgar resultados da agenda das pesquisas no país que impactem em
políticas públicas de saúde bucal coletiva.
● Fomentar o reconhecimento, fortalecimento e expansão dos programas de
pós-graduação em saúde bucal coletiva.
● Posicionar-se junto aos órgãos de fomento para que a agenda de pesquisa seja
contemplada em editais de financiamento de projetos de pesquisa em nível nacional.
● Debater sobre a produção bibliográfica (revistas científicas) e técnica ( revistas e
processos de serviços) de SBC
EIXO 3: INSERÇÃO INSTITUCIONAL
● Ampliar a integração com as pautas políticas e institucionais do Abrasco
● Propor e organizar a temática da saúde bucal coletiva nos eventos organizados pelo
Abrasco.
● Participar ativamente da organização da Reunião Científica de Saúde Bucal Coletiva
programada para ocorrer tri anualmente
● Interagir e reforçar a aproximação com outros GTs da Abrasco e com instituições que
tenham interface com a saúde bucal coletiva ENATESPO, ABENO e SBPQO.
● Ampliar a interlocução com fóruns e entidades correlatas de expressão nacional, em
especial ENATESPO, ABENO e SBPQO, visando o reconhecimento, disseminação e
consolidação dos princípios da pesquisa e da prática da saúde bucal coletiva.

