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A consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) proporcionou uma melhor qualidade de 

vida para o cidadão brasileiro, abrindo portas para a saúde bucal e proporcionando a muitos o 

tratamento de doenças bucais com a assistência odontológica. É evidente que mesmo com 

tantos esforços, o SUS ainda enfrenta muitos desafios, dentre eles está à falta de investimento 

que acarreta em sua precarização. No presente trabalho buscou  artigos científicos que 

relatassem a importância do papel do Cirurgião-Dentista nas atividades de saúde bucais 

relacionadas à promoção e à prevenção da saúde, com o objetivo de compreender o que é 

metodologia científica, conhecer métodos aplicáveis à pesquisa e contribuir para o 

conhecimento desta área de atuação profissional. Este foi fundamentado em artigos científicos 

retirados dos seguintes bancos de dados: Google acadêmico; Lilacs (Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde); Scielo (Scientific Electronic Library Online) e 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). A pesquisa incluiu artigos dos últimos seis anos, 

publicados em português e que estavam disponíveis na integra. A busca foi realizada pelo 

acesso online e manual, no período de 12 de agosto de 2016 a 24 de agosto de 2016. Após 

leitura dos textos, foram escolhidos para este trabalho dois artigos por terem maior afinidade 

ao tema proposto. Assim, realizou-se a análise crítica das informações, principalmente as 

relacionadas ao conteúdo metodológico. Os artigos apresentados forneceram subsídios para 

que pudéssemos desenvolver nossa opinião a respeito dos contextos voltados a assistência 

odontológica, dos conhecimentos e saberes específicos sobre o Sistema Único de Saúde. 

Pôde-se observar que para cada trabalho desenvolvido é utilizado um determinado tipo de 

metodologia para assim compor os resultados finais. Em fim, para a criação de um bom 

trabalho científico verifica-se que é preciso empregar a melhor metodologia para que este se 

torne pertinente e venha mostrar as suas reais pesquisas desenvolvidas. 
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