
  

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DA 

COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE BUCAL - CISB 

TRIÊNIO 2019-2021 

 

DATA: 25 e 26 de novembro de 2019  

 

 

No dia vinte e cinco de novembro de 2019, às 9:30 horas, deu-se início a 
primeira reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB), Triênio 
2019-2021, com a presença das representantes da Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia (SBFa) Profa Dra Melissa Nara de Carvalho Picinato Pirola e 
a fonoaudióloga Talita Freitas Paiva. Inicialmente foi realizada a apresentação 
dos presentes e a relação de cada membro da comissão com a Saúde Bucal. 
Em seguida, foi apresentada a análise de conjuntura na perspectiva de 
compreender a realidade do cenário no Brasil, com objetivo de construir em 
coletivo a atuação do controle social na defesa do SUS e na intervenção dos 
processos políticos nas questões que envolvem a Saúde Bucal no Brasil. Na 
sequência, a Coordenadora Nacional de Saúde Bucal (CGSB), Dra Rogéria, 
apresentou o panorama e desafios para a organização da rede de atenção à 
Saúde Bucal. No dia vinte e seis de novembro de 2019, deu-se continuidade 
à reunião, sendo apresentada pela coordenadora da CISB, Joana Batista 
Oliveira Lopes, a política de saúde bucal inserida no SUS, nos três níveis de 
atenção, como direito de cidadania. Na sequência, foram analisadas e 
discutidas as propostas relacionadas à saúde bucal na 16a Conferência 
Nacional de Saúde e no planejamento estratégico do Conselho Nacional de 
Saúde. Após ampla discussão, foi elaborado um plano de trabalho da 
comissão, sendo que as fonoaudiólogas representantes da SBFA propuseram 
sugestões para a atuação multidisciplinar na Saúde Bucal. As representantes 
defenderam o atendimento integral e interdisciplinar entre Odontologia e 
Fonoaudiologia na Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) junto à 
coordenação de saúde bucal do Ministério da Saúde. A reunião foi encerrada 
às 17 horas. 
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