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Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende às necessidades atuais sem comprometer a 

possibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades. Em um 

mundo contemporâneo globalizado que enfrenta dilemas cruciais no que tange a preservação 

ambiental e a busca pelo desenvolvimento sustentável, verifica-se que, a classe odontológica 

ainda se mostra indiferente com as questões ambientais. A partir disso, este trabalho visa 

analisar o contexto da Odontologia em Saúde Coletiva em municípios do Recôncavo da Bahia 

referente a práticas de preservação do meio ambiente, na perspectiva de elaborar um plano de 

ação que favoreça o desenvolvimento de práticas compartilhadas sustentáveis. Apresenta 

como objetivos específicos: descrever o contexto da Odontologia em saúde coletiva em 

municípios do Recôncavo da Bahia; averiguar os interferentes que atuam sobre as práticas 

odontológicas sustentáveis nesses; identificar, nesse contexto, estratégias utilizadas na área 

odontológica da saúde coletiva que favorecem à preservação do meio ambiente; verificar as 

interações da Odontologia na Saúde Coletiva com outros setores que possibilitem um 

compartilhar de práticas sustentáveis. Será elaborado com base em um estudo descritivo 

quali-quantitativo, tendo como técnica de coleta de dados um questionário com questões 

(escala de avaliação-Likert), que será aplicado aos cirurgiões-dentistas da área estudada e a 

realização de uma entrevista estruturada com representantes dos órgãos ligados à questão da 

sustentabilidade. As variáveis serão trabalhadas através da técnica do desvio qualitativo, 

utilizando-se o Grau de Intensidade Relativo. Espera-se que o estudo possa trazer elementos 

para contibuir com  a elaboração de um plano de ação que favoreça o desenvolvimento de 

práticas compartilhadas sustentáveis no contexto da Atenção primária. 
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