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de arriscar”. 
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RESUMO 
 

Este estudo teve como objetivo descrever o modelo de atenção exercido pelas equipes 

de saúde bucal e verificar se elas oferecem à sua população o quantitativo necessário 

de procedimentos odontológicos preventivos e curativos, permitindo, dessa forma, 

analisar a atenção à saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família do Distrito 

Sanitário VI do município de Recife-PE, no ano de 2006. Para a realização do estudo, 

foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com o coordenador de saúde bucal 

distrital, dois cirurgiões-dentistas que atuam em equipes de saúde bucal e uma 

enfermeira que atua na equipe de saúde da família, sendo abordados aspectos 

relativos às atividades realizadas pela equipe de saúde bucal. Além disso, foram 

utilizados dados secundários obtidos do Sistema de Informação Ambulatorial a fim de 

calcular os indicadores contidos no Pacto da Atenção Básica, referentes às ações e 

procedimentos odontológicos produzidos pelas equipes de saúde bucal. Os resultados 

mostraram que algumas práticas realizadas pelas equipes ainda são incipientes, como 

o diagnóstico e levantamento epidemiológico e o monitoramento e avaliação das ações. 

Dificuldades quanto à integração da equipe de saúde bucal com os demais membros da 

equipe de saúde da família e à referência e contra-referência dos pacientes também 

foram observadas. Entretanto, o avanço na visão preventiva e na prática de educação 

em saúde dos profissionais foi evidenciado através das entrevistas, porém tal fato não 

foi reforçado nos indicadores de escovação dental supervisionada. Os indicadores de 

primeira consulta odontológica também não atingem as metas pactuadas e ainda se 

observa a elevada proporção de exodontias em algumas unidades. Conclui-se que 

algumas equipes de saúde bucal apresentam dificuldades para o cumprimento das 

práticas estabelecidas pela Política Nacional de Saúde Bucal e das metas pactuadas 

para os seus indicadores. Porém já é evidente a mudança do modelo de atenção em 

saúde bucal, sendo necessário ajustes e correções nas suas práticas, além de uma 

maior participação dos demais níveis de gestão para o exercício pleno da saúde bucal 

na Estratégia de Saúde da Família. 

 

Palavras-chave: saúde bucal; odontologia em saúde pública; serviços de saúde bucal; 

programa saúde da família. 
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ABSTRACT 
 

 

The aim of this study was to describe the attention model exercised by the oral health 

teams and to verify whether they offer the population the necessary amount of 

preventive and healing odontological procedures, thus allowing to analyze the attention 

to the oral health in the Family Health Strategy of the VI Sanitary District of Recife city, in 

the state of Pernambuco, in the year of 2006. This study has used semi-structured 

interviews with the coordinator of the oral health, two surgeon-dentists of the oral health 

team and a nurse who acts in the family health team, being some aspects approached 

relative to the activities accomplished by the oral health team. Moreover, secondary data 

were used obtained from the Ambulatory Information System in order to calculate the 

indicators contained in the Pact of the Basic Attention, regarding the actions and 

odontological procedures produced by the oral health team. The outcomes have showed 

that some practices accomplished by the teams are still incipient such as the diagnosis 

and epidemic survey and the control and evaluation of the actions. Difficulties as to the 

integration of the oral health team with the other members of the family health team and 

the patient reference and contra-reference have also been observed. However, the 

progress in the preventive vision and in the education practice in the professional health 

became evidenced through the interviews, but such fact was not reinforced in the 

indicators of supervised tooth brushing. The indicators of the first odontological 

consultation have not also reached the agreed goals and the high dental extraction 

proportion is still observed in some units. It can be concluded that some oral health 

teams present some difficulties to accomplish the established practices by the National 

Politics of Oral Health and the aimed goals for their indicators. However, it is evident the 

change of the attention model in oral health, being necessary some adjustments and 

corrections in their practices, besides a larger participation of the other administration 

levels for the full exercise of the oral health in the Family Health Strategy. 

 

Keywords: oral health; public health dentistry; dental health services; family health 
program.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A incorporação da saúde bucal à Equipe de Saúde da Família (ESF) ocorreu no 

final do ano 2000, quando o Ministério da Saúde (MS) normatizou e passou a incentivar 

financeiramente a constituição de Equipes de Saúde Bucal (MARTELLI, 2001), criando-

se a possibilidade de se instituir um novo paradigma de planejamento e programação 

da atenção básica, representando a mais importante iniciativa de assistência pública, 

expandindo e reorganizando as atividades de saúde bucal de acordo com os princípios 

e diretrizes do SUS (ZANETTI, 2000). 

A escolha do Programa Saúde da Família (PSF) como estratégia de reorientação 

do modelo assistencial vigente desencadeia mudanças profundas de ordens conceitual, 

metodológica e operacional na prática profissional dos envolvidos. Com isso, a tônica 

desse processo tem sido dada a partir de novos papéis sociais e profissionais, nova 

organização do processo de trabalho e novos conhecimentos, proporcionando o 

desenvolvimento de ações humanizadas, intersetorialmente articuladas e socialmente 

apropriadas (ALBUQUERQUE, 2004; TRAD; BASTOS, 1998). 

A Estratégia de Saúde da Família propõe não apenas as atividades assistenciais, 

mas a incorporação de uma visão de promoção da saúde e prevenção das doenças. A 

prática das equipes também deve ser orientada epidemiologicamente, de forma que 

cada equipe é responsável por identificar os problemas da sua população adscrita e 

pautar as suas ações de acordo com as suas necessidades.  

Entretanto, observa-se que o histórico das práticas do cirurgião-dentista (CD) se 

caracteriza pela intervenção individual e meramente clínica para uma clientela reduzida, 

ocorrendo, por demanda espontânea, o que ainda é muito visto nos serviços públicos, 

incluindo o PSF. Segundo Narvai (1994), esse tipo de assistência reproduz o modelo 

ineficaz e de baixo impacto da prática privada com ênfase em atividades restauradoras. 

As equipes de saúde bucal ainda encontram dificuldades para realizar atividades 

como visitas domiciliares pelo dentista, ações de prevenção e promoção à saúde, bem 

como reuniões com a comunidade de abrangência (BALDANI et al., 2005). Outro 
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grande problema observado tem sido a oferta de procedimentos pelas equipes, pois a 

atenção à saúde bucal no Brasil tem-se caracterizado pela insuficiência de 

procedimentos coletivos e preventivos individuais e pela baixa cobertura de 

procedimentos curativos e de urgência (CARDOSO et al., 2002). Os princípios do PSF 

ainda são perdidos pela grande demanda reprimida e problemas administrativos, 

distanciando o serviço da proposta de melhoria da qualidade de vida da população 

(ANDRADE; FERREIRA, 2006).  

Assim, existe a necessidade de estudar alguns aspectos relevantes da Saúde 

Bucal na Atenção Básica como as práticas desenvolvidas pelas ESB e a cobertura de 

suas ações, pois, como afirma Martelli et al. (2007), ao constatarem que alguns 

municípios de Pernambuco apresentam dificuldades na estruturação da saúde bucal à 

luz da Estratégia de Saúde da Família, o monitoramento e a avaliação das ações 

desenvolvidas podem marcar o início do redirecionamento do modelo assistencial em 

Saúde Bucal. 

 Este estudo justifica-se pela importância que a saúde bucal assume na atenção 

básica e seu papel em reverter o modelo hegemônico curativista; e pela possibilidade 

de contribuir na reorganização da saúde bucal na atenção básica.  

Dessa forma, este estudo levanta os seguintes questionamentos, abaixo indicados. 

O modelo de atenção à saúde bucal está sendo desenvolvido pelas equipes 

conforme preconiza a Estratégia de Saúde da Família? 

As equipes de saúde bucal oferecem à sua população coberta a quantidade 

necessária de procedimentos curativos e ações coletivas? 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Histórico 

 

 

O Programa de Saúde da Família (PSF) é uma estratégia para a reorganização 

da atenção básica, que busca a vigilância à saúde por meio de um conjunto de ações 

individuais e coletivas, situadas no primeiro nível de atenção, voltadas para a 

promoção, prevenção e tratamento dos agravos à saúde. Com isso, o Ministério da 

Saúde (MS) pretende reorientar o modelo assistencial a partir da atenção básica, 

imprimindo uma nova dinâmica para a consolidação do SUS (SOUZA et al., 2001). A 

partir daí, o programa passa a enfocar a família como unidade de ação programática de 

saúde e não mais o indivíduo. 

A participação da saúde bucal nas atividades do PSF tem sido proposta desde 

sua criação e foi iniciada pioneiramente no município de Curitiba-PR. A partir daí, vários 

municípios têm tentado viabilizar formas de inclusão de ações de saúde bucal nos 

PSF’s, tendo em vista que não era prevista nas diretrizes do programa a participação da 

odontologia (RONCALLI et al.,1999). 

Esse programa teve sua origem em 1991 com o Programa dos Agentes 

Comunitários (PACS). Sua consolidação veio em 1994 quando foi normatizado e 

adotado como política de intervenção assistencial pelo Ministério da Saúde, que se 

propunha superar o modelo de assistência à saúde, marcado pelos serviços 

hospitalares baseados em ações curativas (RONCALLI, 2003). 

A lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 regulou as ações e serviços de saúde, 

estabeleceu os princípios do SUS que norteiam e sustentam a Equipe de Saúde da 

Família: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; igualdade da assistência à saúde; eqüidade na distribuição de recursos; 

resolutividade dos serviços (BRASIL, 1990). As bases dessa estratégia destacam que, 

ao contrário do modelo tradicional, centrado na doença e no hospital, o PSF prioriza as 
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ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da família, tanto adultos, 

quanto crianças, sadios ou doentes, de forma integral e contínua (BRASIL, 2005). 

A regulamentação da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia de Saúde da 

Família ocorreu por meio da Portaria nº 1.444, de 28 de dezembro de 2000 (BRASIL, 

2000), que estabeleceu incentivo financeiro para a reorganização da atenção à saúde 

bucal prestada nos municípios. A inserção da odontologia poderia ocorrer sob duas 

modalidades, com variações dos incentivos financeiros: a modalidade I, composta por 

um cirurgião-dentista (CD) e um atendente de consultório dentário (ACD), e a 

modalidade II, por um CD, um ACD e um técnico em higiene dentária (THD). As normas 

e as diretrizes para esse fim, por sua vez, foram regulamentadas pela Portaria GM/MS 

Nº 267 de 6 de março de 2001. Com essa Portaria, a ESF contou com a participação 

oficial de uma ESB para cada duas ESF. A partir da Portaria Nº. 673 de 30 de junho de 

2003 (BRASIL, 2003), o MS passou a financiar as ESB na proporção de 1:1 com 

relação à ESF, com cada ESB passando a cobrir, em média, 3.450 pessoas. Essas 

medidas representaram um grande avanço para a expansão da saúde bucal na atenção 

básica. 

De dezembro de 2002 até dezembro de 2005, observou-se um aumento 

considerável no número de Equipes de Saúde Bucal na estratégia de Saúde da Família 

implantadas em todo Brasil (8.342), representando um aumento de mais de 195% 

(SILVA, 2006). Apesar desse avanço, a saúde bucal ainda apresenta dificuldades para 

consolidar as características pertinentes à Estratégia de Saúde da Família. 

Quanto à operacionalização, o MS também vem a definir as características que 

espera ver consolidadas com a implantação da ESB na ESF (BRASIL, 2001):  

caráter substitutivo das práticas tradicionais exercidas nas Unidades Básicas 
de Saúde; adscrição da população; integralidade da assistência prestada à 
população adscrita; articulação da referência e contra-referência aos serviços 
de maior complexidade do sistema de saúde; definição da família como núcleo 
central de abordagem; humanização do atendimento; abordagem 
multiprofissional; estímulo às ações de promoção de saúde, à articulação 
intersetorial, à participação e ao controle social; educação permanente dos 
profissionais; além do acompanhamento e avaliação permanente das ações 
realizadas. 
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Atualmente, no país, convivem de forma antagônica ou complementar o modelo 

assistencial em processo de construção e o modelo assistencial curativista neoliberal: o 

primeiro, voltado à saúde pública, defende a articulação existente entre a demanda 

atendida, oferta de serviços e necessidade da população; o segundo está voltado para 

demanda espontânea.  

Pereira, Pereira e Assis (2003) relatam que a prática odontológica tem raízes 

históricas na formação do cirurgião-dentista, pautada no modelo flexneriano, 

constituindo-se uma prática individual, curativa, tecnicista e especializada. A prática 

odontológica atual baseia-se nesse modelo, embora demonstre ser ineficaz, na medida 

em que não responde, em níveis significativos, aos problemas de saúde bucal da 

população, e ineficiente, uma vez que é de alto custo e baixíssimo rendimento. Os 

autores ainda acrescentam que tal prática, desde o final do século passado, vem 

carregando uma grande contradição, que é retratada na evolução técnica da 

odontologia, com novos equipamentos, medicamentos e procedimentos mais 

simplificados, porém com seu alcance social mínimo, o que torna cientificamente 

questionáveis as medidas de intervenção, fazendo com que o modelo assistencial seja 

de alta complexidade e com ênfase no enfoque curativo. 

A Odontologia foi inserida no PSF com o intuito de buscar a construção de novos 

processos de trabalho voltados para a família, considerando-a uma instituição perene 

nas relações estabelecidas pela humanidade, em que ocorrem relações pessoais e se 

transmitem valores éticos, religiosos e culturais (OLIVEIRA; SALIBA, 2005). 

Apesar de se observarem alguns avanços quanto ao modelo de atenção no SUS, 

desde a implantação do Programa de Saúde da Família, Paim (2002) afirma: “O modelo 

assistencial curativista ainda é o hegemônico, pois a maioria dos indivíduos só procura 

os serviços de saúde quando pensa que está doente. Logo, os serviços ficam restritos a 

manter uma dada oferta de atendimento”. 

Entretanto, na tentativa de conquistar a cidadania no processo de construção do 

Sistema Único de Saúde, através dos princípios Constitucionais e da descentralização/ 

municipalização, houve grandes e significativas mudanças nas práticas e nas 

concepções da odontologia brasileira. 
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2.2 Política Nacional de Saúde Bucal  

 

 

Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Bucal” (BRASIL, 2004). Essas diretrizes apontam para uma 

reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de atenção e para o 

desenvolvimento de ações intersetoriais, tendo o conceito do cuidado como eixo de 

reorientação do modelo, respondendo a uma concepção de saúde não centrada 

somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da boa qualidade 

de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco, incorporando ações 

programáticas de uma forma mais abrangente, destacando-se: 
 

• o cuidado como eixo de reorientação do modelo; 
• a Humanização do processo de trabalho; 
• a co-responsabilização dos serviços; 
• o desenvolvimento de ações voltadas para as linhas do cuidado, como por 
exemplo, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso; 
• desenvolvimento de ações complementares e imprescindíveis voltadas para 
as condições especiais de vida como saúde da mulher, saúde do trabalhador, 
portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, dentre outras. 

 

As ações de saúde bucal na estratégia da família devem expressar os princípios e 

as diretrizes do SUS e ter como objetivo ampliar o acesso da população às ações de 

saúde bucal, incluindo-as no conjunto de atividades desenvolvidas pelo PSF.  

A Portaria nº 648 de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2006d) estabelece como 

características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica: 

 

I - definição do território de atuação das UBS; 
II - programação e implementação das atividades, com a priorização de 
solução dos problemas de saúde mais freqüentes, considerando a 
responsabilidade da assistência resolutiva à demanda espontânea; 
III - desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo 
de saúde-doença da população e ampliar o controle social na defesa da 
qualidade de vida; 
IV - desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de risco e fatores 
de risco comportamentais, alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de 
prevenir o aparecimento ou a manutenção de doenças e danos evitáveis; 
V - assistência básica integral e contínua, organizada à população adscrita, 
com garantia de acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial; 
VI - implementação das diretrizes da Política Nacional de Humanização, 
incluindo o acolhimento; 
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VII - realização de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas; 
VIII - participação das equipes no planejamento e na avaliação das ações; 
IX - desenvolvimento de ações intersetoriais, integrando projetos sociais e 
setores afins, voltados para a promoção da saúde; e 
X - apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social. 

 

Além de orientar as práticas das equipes de Saúde da Família, essa portaria 

também estabelece as ações das Equipes de Saúde Bucal, definindo as competências 

para os profissionais de Saúde Bucal, incluindo cirurgião-dentista, auxiliar de 

consultório dentário e técnico de higiene dental. Seguem as atividades de 

responsabilidade do CD. 

 

I - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal. 
II - Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, 
incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. 
III - Realizar a atenção integral em saúde bucal (proteção da saúde, prevenção 
de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva, a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, 
de acordo com planejamento local, com resolubilidade. 
IV - Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de 
assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário e o segmento do tratamento. 
V - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e 
à prevenção de doenças bucais. 
VI - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 
com os demais membros da Equipe Saúde da Família, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 
VII - Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, 
ACD e ESF. 
VIII - Realizar supervisão técnica do THD e ACD. 
IX - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 

 
 

O THD e o ACD também são peças fundamentais na equipe de saúde da família 

e podem atuar sob supervisão do cirurgião-dentista, por exemplo, na triagem inicial, nos 

grupos existentes na unidade, nos grupos de atividades educativo-preventivas e de 

manutenção de saúde bucal, e, também, na atenção individual, realizando profilaxia, 

terapêutica com flúor, higiene bucal supervisionada, entre outras aplicações 

(CARVALHO et al., 2004). 

Uma característica das equipes de saúde da família deve-se ao fato de 

constituírem a principal porta de entrada do sistema de atenção, com devida integração 
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a uma rede de serviços, estabelecendo-se um sistema de referência e contra-referência 

que garanta resolutividade e possibilite o acompanhamento dos pacientes 

(GIOVANELLA; ESCOREL; MENDONÇA, 2003). Em alguns municípios brasileiros, a 

atenção à saúde bucal no PSF tornou-se “a porta de entrada” do sistema, mas sem 

conseguir organizá-lo, em face de inexistirem recursos para atendimento de maior 

complexidade (OLIVEIRA; SALIBA, 2005). 

Entretanto, para organização da demanda acumulada nos serviços, recomenda-

se a realização de levantamentos epidemiológicos, levantamento de necessidades 

imediatas e a avaliação de risco para subsidiar o planejamento com dados da realidade 

populacional. Esse processo, no entanto, precisa ser acompanhado, utilizando-se um 

sistema de informação que disponibilize os dados, produzindo informações 

consistentes, capazes de gerar novas ações. A rotina de trabalho das Equipes de 

Saúde da Família inclui processos de conhecimento do território e da população, bem 

como da dinâmica familiar e social, que se constituem em subsídios valiosos ao 

planejamento, ao acompanhamento de ações e à avaliação (BRASIL, 2006a). 

Também é fundamental o reconhecimento dos espaços sociais, como escolas, 

creches, asilos, associações, para a sensibilização desses atores, de modo que ajam 

como facilitadores do trabalho junto à população adscrita e, sobretudo, como locais 

para o desenvolvimento das ações educativo-preventivas coletivas (CARVALHO et al., 

2004). 

Segundo Mendes (1999) apud Carvalho et al. (2004):  

A equipe de saúde bucal deve ter a responsabilidade de criar e manter o 
vínculo entre comunidade e profissionais. Esse vínculo, a ser estabelecido pelo 
acompanhamento, que avança na linha longitudinal das famílias, é um dos 
grandes diferenciais do PSF, pois permite a dimensão decisiva desta estratégia 
que é o cuidado. Cuidar é mais que vigiar, portanto é, também, ampliar o 
conceito de vigilância à saúde bucal, que, para tanto, deve estar embasado em 
três pilares: território, problemas de saúde e a intersetorialidade. 

 

Para Silveira Filho (2002), “há a necessidade de organizarmos nossa Atenção 

em Saúde Bucal, através de ferramentas do planejamento estratégico que, utilizando-se 

de critérios para priorização, permitam realizar a gestão da clínica”. 
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Para concretizar a inserção da Odontologia no Programa de Saúde da Família, é 

preciso entendê-lo como uma Estratégia para consolidação do Sistema Único de 

Saúde, respeitando seus princípios “sagrados” de Participação popular, Integralidade, 

Eqüidade, Universalidade, Hierarquização e Regionalização (OLIVEIRA; SALIBA, 

2005). 

Além disso, é de grande importância que as ações coletivas de promoção e 

prevenção atinjam o maior número de pessoas e as práticas assistenciais sejam 

oferecidas em quantidade suficiente para cobrir a população adscrita pelas equipes, 

pois assim estará garantida a integralidade de assistência, entendida como um 

“conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais 

e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” 

(BRASIL, 1990).  

As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal estabelecem ainda outros 

pontos importantes dessa estratégia: 
 

Para a organização deste modelo é fundamental que sejam pensadas as 
“linhas do cuidado” (da criança, do adolescente, do adulto, do idoso), com a 
criação de fluxos que impliquem ações resolutivas das equipes de saúde, 
centradas no acolher, informar, atender e encaminhar (referência e contra-
referência). Onde o usuário, através de um acesso que não lhe deve ser 
negado, saiba sobre cada lugar que compõe a estrutura do serviço a partir da 
sua vivência nele: como uma pessoa que o conhece e se sente parte dele, e 
que é capaz de influir em seu andamento. A linha do cuidado implica um 
redirecionamento do processo de trabalho onde o trabalho em equipe é um de 
seus fundamentos mais importantes. Constituída assim, em sintonia com o 
universo dos usuários, esta linha tem como pressuposto o princípio 
constitucional da intersetorialidade e, por seu potencial de resolutividade, 
possibilita o surgimento de laços de confiança e vínculo, indispensáveis para 
melhorar a qualidade dos serviços de saúde e aprofundar a humanização das 
práticas (BRASIL, 2004). 

 
 

A importância do trabalho em equipe na ESF (Estratégia Saúde da Família) é 

ressaltada, principalmente, pelo aspecto de integralidade nos cuidados de saúde. 

Considerado um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

integralidade reveste-se, no decorrer dos anos 90 e, principalmente, neste início de 

século, de uma importância estratégica ímpar para a consolidação de um novo modelo 

de atenção à saúde no Brasil (ARAÚJO; ROCHA, 2007). 
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2.3 Indicadores de saúde bucal 

 

 

O estabelecimento de parâmetros é necessário como forma de avaliar a atuação 

das equipes de saúde e orientar o processo de trabalho. Cabe ressaltar que esses 

parâmetros devem ser construídos a partir de metas traçadas após o conhecimento da 

realidade sociocultural e epidemiológica da população. No entanto, o mais importante é 

a observação rigorosa, por parte dos gestores, da adequação desses parâmetros à 

realidade local, às possibilidades de oferta dos serviços, aos problemas a serem 

enfrentados e às demandas dos usuários em cada território (BRASIL, 2006a). 

O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, 

redefiniu, em 2006, para a área de saúde bucal, dois indicadores principais (Cobertura 

de primeira consulta odontológica programática e cobertura da ação coletiva de 

escovação dental supervisionada) e dois indicadores complementares (Média de 

procedimentos odontológicos básicos individuais e Proporção de procedimentos 

odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais). Esses 

indicadores constituem instrumento nacional de monitoramento e avaliação das ações e 

serviços de saúde bucal referentes à atenção básica (BRASIL, 2006a). 

Para a cobertura da assistência, devem ser levados em conta os recursos para 

enfrentar os problemas, a fim de se estabelecer um número mínimo de procedimentos e 

consultas que devem ser seguidos. A cada ano, o MS publica portarias com a definição 

dos indicadores que os municípios devem pactuar com seus estados para o alcance de 

metas e, por sua vez, os estados pactuam com o MS as metas estaduais. 

Os indicadores de saúde bucal do Pacto da Atenção Básica utilizados neste 

trabalho, segundo a Portaria nº 493/GM, de 10 de março de 2006 (BRASIL, 2006c), 

são: 

a) Cobertura de primeira consulta odontológica programática: é o percentual 

de pessoas que receberam uma primeira consulta odontológica programática, realizada 

com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de um plano preventivo-

terapêutico (PPT), para atender às necessidades detectadas.  
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b) Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada: é o percentual 

de pessoas que participaram da ação coletiva escovação dental supervisionada. Tal 

ação é dirigida, necessariamente, a um grupo de indivíduos, e não à ação individual em 

que atividades educativas são realizadas no âmbito clínico para uma única pessoa. 

Expressa o percentual de cobertura correspondente à média de pessoas que tiveram 

acesso à escovação dental com orientação/supervisão de um profissional treinado, 

considerando o mês ou meses em que se realizou a atividade, em determinado local e 

ano, visando à prevenção de doenças bucais, mais especificamente, cárie dentária e 

doença periodontal. 

c) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais: consiste no 

número médio de procedimentos odontológicos básicos, clínicos e/ou cirúrgicos, 

realizados por indivíduo, na população residente em determinado local e período. 

Possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, estimando-se, assim, em 

que medida os serviços odontológicos básicos do SUS estão respondendo às 

necessidades de assistência odontológica básica de determinada população. 

Conforme a necessidade dos municípios, esses devem discutir e pactuar, junto à 

população e aos profissionais de saúde bucal, outros indicadores que sejam utilizados 

para o monitoramento e a avaliação dos serviços de saúde com vistas à melhoria no 

desempenho desses serviços, seja reorientando as ações desenvolvidas ou 

incorporando novas práticas sanitárias na rotina dos profissionais, a fim de obter 

melhorias nas condições de saúde da população.  

Atualmente, o sistema de informação mais utilizado para o acompanhamento e a 

avaliação dos serviços de saúde constitui o Sistema de Informação Ambulatorial - 

SIA/SUS. Esse sistema foi implantado em 1991, dentro de uma lógica 

predominantemente contábil de controle de gastos com a assistência ambulatorial. A 

unidade de registro de informações é o procedimento ambulatorial realizado, de acordo 

com os atos profissionais (consulta, aplicação de flúor, escariação, restauração, 

exodontia etc.). Dessa forma, a consulta ao SIA/SUS permite um acompanhamento da 

programação da produção ambulatorial odontológica e a construção dos indicadores 

quantitativos das ações desenvolvidas, orientando a avaliação da organização da 
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saúde bucal nos municípios (BARROS; CHAVES, 2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar a Atenção à Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família do Distrito 

Sanitário VI do município do Recife-PE, em 2006. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Descrever o modelo de atenção à Saúde Bucal desenvolvido pela Estratégia de 

Saúde da Família do Distrito Sanitário VI do município do Recife-PE; 

b) Analisar a cobertura das ações odontológicas realizadas pelas equipes de saúde 

bucal do Distrito Sanitário VI do município do Recife-PE. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 

 Para estudar a Saúde Bucal dentro da Estratégia de Saúde da Família, foi 

realizado um estudo descritivo, utilizando uma abordagem qualitativa, para descrição do 

modelo de atenção à Saúde Bucal adotado pelo distrito sanitário VI, com seus serviços 

disponíveis, características da população atendida, além das práticas realizadas pelas 

equipes de saúde bucal como diagnóstico e levantamento epidemiológico, acesso aos 

serviços, ações de promoção e prevenção, integração com a equipe de saúde da 

família, referência e contra-referência, e monitoramento e avaliação das ações.  

Além disso, também foi realizada a análise descritiva da cobertura das ações 

realizadas pelas equipes de Saúde Bucal utilizando os seguintes indicadores: cobertura 

da primeira consulta odontológica programática, cobertura da ação coletiva “escovação 

dental supervisionada”, média de procedimentos básicos individuais e proporção de 

exodontias em relação às ações odontológicas básicas individuais.  

 

 

4.2 Área de estudo 

 

O território do Recife é subdividido, desde 1988, em 

94 bairros, mediante decreto N° 14.452/88. Para efeito de 

planejamento e gestão, foram instituídas seis regiões 

politico-administrativas (RPA), sendo cada uma dessas 

subdivididas em três microrregiões, que agregam bairros 

com maiores semelhanças territoriais. Na saúde, cada RPA 

corresponde a um Distrito Sanitário. 

Segundo dados do IBGE (2000), o Distrito Sanitário VI 

apresenta uma população de 353.798 habitantes, dos quais 
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aproximadamente 46,4% são do sexo masculino e 53,6% do sexo feminino. Sua área é 

de 3.902 hectares, o que corresponde a 17,8% da área total do Recife, e apresenta 

uma densidade demográfica de 90,7 habitantes por hectare. O distrito possui cerca de 

35.852 famílias cadastradas, 96,407 domicílios e uma densidade domiciliar de 3,67 hab/ 

domicílio.  

O distrito sanitário VI ainda divide-se em três microrregiões, contendo os 

seguintes bairros:  

Microrregião 6.1: Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep, Pina. 

Microrregião 6.2: Ibura, Jordão. 

Microrregião 6.3: Cohab. 

 

 

4.3 População de estudo  

 

 

A população de estudo é composta por um (1) coordenador de saúde bucal, dois 

(2) cirurgiões-dentistas que atuam em equipes de saúde da família e uma (1) 

enfermeira da Estratégia de Saúde da Família.  

 A população também é constituída pelo universo de procedimentos 

odontológicos realizados pelas equipes de saúde bucal do Distrito Sanitário VI da 

cidade do Recife. 

 

 

4.4 Período de estudo 

 

 

O período de estudo corresponde ao ano de 2006. Faz-se uma ressalva a 

respeito do período de estudo utilizado para analisar o indicador de escovação dental 

supervisionada. Conforme a portaria n° 95 do Ministério da Saúde de 14 de fevereiro de 

2006 (BRASIL, 2006b), a partir da competência de março de 2006, o procedimento 

coletivo dividiu-se em vários outros procedimentos, dentre eles a ação coletiva de 
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escovação dental supervisionada. Dessa forma, como essa ação somente passou a ser 

registrada a partir de março de 2006, achou-se conveniente acrescentar mais dois 

meses para que esse indicador seja estudado pelo período de um ano como os demais 

indicadores. Assim, os dados obtidos para trabalhar a ação coletiva “escovação dental 

supervisionada” correspondem ao período entre março de 2006 e fevereiro de 2007. 

 

 

4.5 Coleta dos dados 

 

 

Para a descrição do modelo de atenção em saúde bucal e das práticas 

realizadas pelas equipes foram utilizadas informações disponibilizadas pelo próprio 

distrito, além de dados secundários obtidos da pesquisa “Analisando a política de 

atenção básica no Recife-PE: um olhar sobre a estratégia saúde da família e o 

programa de saúde ambiental”, desenvolvida pelo Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães – CPqAM / FIOCRUZ, sob a coordenação do Prof. José Luiz, em que um 

dos eixos trata da Saúde Bucal dentro da Estratégia de Saúde da Família. Esses dados 

consistem em entrevistas semi-estruturadas, realizadas com a coordenadora de saúde 

bucal do DS VI, além de dois CDs e uma enfermeira, inseridos na ESF (selecionados 

de equipes consideradas padrão-ouro para saúde bucal pela coordenação distrital), 

sobre questões que abordam não apenas seu conhecimento sobre os pressupostos 

básicos do PSF e de saúde pública, mas também sobre suas ações e práticas 

assistenciais no âmbito da Estratégia de Saúde da Família.  

Os dados sobre os procedimentos odontológicos realizados nas unidades foram 

obtidos pelo Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema Único de Saúde 

(SIA/SUS), banco de dados nacional alimentado pelo SUS. Os códigos dos 

procedimentos odontológicos utilizados foram: 

• 03.021.01 (primeira consulta odontológica programática);  

• 03.011.02 (escovação dental supervisionada);  

• 0302201 a 0305101 (procedimentos odontológicos básicos individuais) mais os 
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procedimentos do grupo 10 que, a partir da NOAS/01, passaram a compor o elenco 

de procedimentos odontológicos básicos individuais, 10.041.01 (necropulpectomia 

de dente decíduo/permanente), 10.051.15 (glossorrafia) e 10.051.36 (ulectomia);  

• 03.041.02 (exodontia de dente permanente). 

Foi escolhida a “quantidade apresentada” pelas unidades, pois esse modo de 

registro contém todos os procedimentos informados ao sistema, independente do teto 

estipulado para as unidades de saúde, facilitando a análise.  

 Segundo Barros e Chaves (2003), a consulta ao SIA-SUS permite um 

acompanhamento da programação da produção ambulatorial odontológica e a 

construção de alguns indicadores quantitativos das ações desenvolvidas, orientando a 

avaliação da organização da saúde bucal nos municípios. 

 Também foram coletados dados do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB), referentes à população coberta pelas unidades, pois esse sistema possibilita 

verificar o número de pessoas cadastradas pelas equipes de saúde da família. Assim, 

juntamente com os dados do SIA/SUS, foi verificado se a quantidade de procedimentos 

está cobrindo adequadamente a população de cada unidade de saúde da família.  

 

 

4.6 Análise dos dados  

 

 

Para a análise das entrevistas, foi tomado como base o método de análise de 

conteúdo (MINAYO, 2000), realizando-se os seguintes passos: 1. ordenação dos 

dados: todo o material coletado nas entrevistas, já transcrito, foi utilizado para a 

obtenção de fragmentos das falas que permitam a elaboração de uma síntese das 

entrevistas; 2. classificação dos dados: a partir dos fragmentos das falas selecionados, 

foi elaborada uma categorização de eixos temáticos para análise dos dados, 

identificando convergências, divergências e complementaridades; 3. análise final dos 

resultados. As entrevistas serviram para dar o suporte necessário à descrição do 

modelo de atenção em saúde bucal adotado pelo distrito sanitário VI. 
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Com a finalidade de preservar a identidade dos entrevistados, as entrevistas 

receberam a seguinte codificação ao serem inseridas no presente trabalho: E1, E2, E3, 

E4.  

Já os dados do SIA/SUS foram tabulados pelo programa Tabwin 3.2, e, 

juntamente com os dados da população cadastrada nas unidades, foram aplicados às 

fórmulas dos indicadores, sendo produzidas as informações relativas à produção das 

unidades de saúde da família que possuam equipes de saúde bucal, organizando-as, 

em seguida, em planilhas eletrônicas no Excel (Windows). Os resultados foram 

apresentados na forma de percentagens e proporções em tabelas.  

Com o objetivo de não identificar as dezoito unidades de saúde da família do 

distrito sanitário VI que participaram do estudo, seus nomes foram alterados com 

códigos que variaram de USF1 até USF18. 

 Para o cálculo dos indicadores, foram utilizadas as seguintes fórmulas contidas 

na Portaria n° 493/GM de 10 de março de 2006 (BRASIL, 2006c) e os parâmetros 

estabelecidos pelo município do Recife para cada indicador. 

a) COBERTURA DE PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA (META: 20%) 

 

 

 

b) COBERTURA DA AÇÃO COLETIVA “ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA” (META: 10%) 

 

 

 

c) MÉDIA DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS BÁSICOS INDIVIDUAIS (META: 0,6) 

 
 

 

x 100 
Número total de primeiras consultas odontológicas programáticas realizadas em 

determinado local e período 
População no mesmo local e período 

x 100 
Média anual de pessoas participantes na ação coletiva Escovação Dental 

Supervisionada realizadas em determinado local e período 
População no mesmo local e período 

Número de procedimentos odontológicos básicos individuais realizadas em 
determinado local e período 

População no mesmo local e período 
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Utilizou-se, também, o indicador “Proporção de exodontias em relação às ações 

odontológicas básicas individuais”, contido no Pacto da Atenção Básica, que apesar de 

não expressar a cobertura das ações, mostra se as unidades estão priorizando ações 

básicas individuais mutiladoras no lugar de práticas individuais mais preventivas. 

 

 

 

Sabe-se que os indicadores são pactuados de acordo com a realidade 

socioeconômica e cultural de cada região. Entretanto, devido ao fato de o município do 

Recife não estabelecer meta para o indicador de proporção de exodontias, tomou-se 

como parâmetro as metas utilizadas em Teresina-PI (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE TERESINA, 2006), também pelo fato de ter sido realizada em uma capital 

do Nordeste. O município utilizou uma meta pactuada de 7,13%. 

 

 

4.7 Recursos humanos e materiais 

 

 

A equipe é composta por Fernando Castim Pimentel, aluno do curso de 

Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva do Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães – CPqAM/FIOCRUZ e Petrônio José de Lima Martelli, orientador e professor 

desta instituição. Por se tratar de uma pesquisa com dados secundários, as despesas 

com materiais foram mínimas e de inteira responsabilidade do aluno.  

 

 

4.8 Aspectos éticos 

 

 

Este trabalho não implica problemas éticos, pois foram utilizados dados 

secundários retirados do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, 

          Número total de exodontias de dentes permanentes 
Número total de ações básicas individuais 

x 100 
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disponibilizado pelo DATASUS/Ministério da Saúde. A parte qualitativa também trata de 

dados secundários obtidos da pesquisa “Analisando a política de atenção básica em 

Recife – PE: um olhar sobre a Estratégia de Saúde da Família e o Programa de Saúde 

Ambiental”, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Pesquisas 

Aggeu Magalhães – CEP/CPqAM/FIOCRUZ N° 78/05, na qual os profissionais foram 

esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, tendo sua identidade preservada e 

convidados a assinar termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto de pesquisa 

se orientou conforme a Resolução 196/96 CNS/MS e submetido à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Aggeu Magalhães. Todos os parâmetros bioéticos da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde foram respeitados, iniciando-se o 

estudo após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CPqAM/FIOCRUZ, processo 

nº 059/2007, aprovado em 14/11/2007. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Descrição do modelo assistencial 

 

 

Em 2006, a atenção básica à saúde bucal do DS VI apresentava-se com vinte e 

nove Unidades de Saúde da Família, nas quais se distribuíam sessenta e quatro ESF e 

vinte e três ESB, além de sete unidades tradicionais, sendo seis com saúde bucal. A 

média complexidade dispõe de duas policlínicas, a do Ibura e a do Pina. Na policlínica 

do Ibura, funciona a parte de ambulatório das especialidades, no caso odontopediatria e 

endodontia (apenas para dentes anteriores, de pré-molar a pré-molar) e o serviço de 

urgência 24 horas. Na policlínica do Pina, existem dois endodontistas, um 

odontopediatra e um periodontista. Já a referência para alta complexidade corresponde 

ao Hospital Geral de Areias, com referência para cirurgia e traumatologia bucomaxilo-

facial. 

Patriota (2006) mostrou, em seus estudos no Recife, o crescimento do número 

de unidades no DS VI, no período de 2000 a 2005, a transformação em ESF e a 

evolução na produção dessas unidades. Em 2000, o distrito VI possuía 15 unidades de 

saúde, dentre elas policlínica, unidade tradicional e clínica especializada, e 

apresentavam uma produção de 189.645 procedimentos odontológicos. Em 2005, essa 

produção teve um pequeno aumento (199.689) impulsionado pelo crescimento do 

número de unidades de saúde, as quais passaram para 27, dentre essas 19 eram USF. 

A autora ainda evidenciou que, no mesmo período referido, os procedimentos 

básicos preventivos superaram os procedimentos curativos, apresentando, em 2005, 

uma proporção de 60,7% e 39,3%, respectivamente. Ao levantar os dados referentes 

ao ano de 2006, através do SIA/SUS, observou-se que os procedimentos preventivos 

ainda superam os procedimentos curativos, na mesma proporção encontrada. Do total 

de procedimentos encontrados no ano de 2006 (137.966), as ESB foram responsáveis 

por 41% dos mesmos, enquanto os outros tipos de unidades realizaram 59%, o que 
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mostra que, mesmo com a expansão de ESB, as unidades tradicionais ainda são 

responsáveis pela maior parte da produção odontológica do distrito sanitário VI. 

 Em relação ao perfil da população atendida pelas ESB entrevistadas, observa-se 

a distribuição abaixo. 

 Quanto ao gênero, percebe-se que as mulheres procuram mais atendimento do 

que os homens. “Eu estou observando isso porque no BDA a gente coloca. Eu estava 

observando que é mais mulher” (informação verbal, E3).  

 Já em relação à faixa etária, observa-se que a clientela varia entre crianças e 

adultos, dependendo da unidade: “é mais criança” (informação verbal, E1, E2). “A 

maior parte eu acho que é adulto” (E3). “Eu acho que é mais criança e adulto jovem” 

(informação verbal, E4). 

 Quanto às condições socioeconômicas, a maior parte da clientela atendida “são 

pessoas de renda de salário mínimo para baixo” (E2). Da mesma forma, o nível de 

escolaridade também é baixo, segundo entrevistas 1 e 3, com apenas o “primeiro grau 

incompleto” (E2 e E4). 

 

 

5.1.1 Diagnóstico e levantamento epidemiológico 

 

 

Os levantamentos epidemiológicos constituem um importante instrumento para o 

planejamento das ações. Quando questionados sobre a realização de diagnóstico com 

a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação das 

ações em saúde bucal, os entrevistados responderam que “A maioria das unidades 

não. [...] Só as primeiras equipes, mas essas que entraram recentemente não fizeram” 

(E1). 

[...] a gente não tem tempo e nem estrutura para fazer um levantamento 
epidemiológico. Mas, na medida do possível, a gente faz um diagnóstico da 
área juntamente com as médicas e enfermeiras. [...] Agora, não é aquele perfil 
epidemiológico que a gente vê nos livros, por que aquilo ali tem que ter 
calibração. Aquilo ali que é o ideal a gente não faz não. Em nenhum momento. 
Não tivemos orientação também. Até por que eu acho que tem que vir de cima. 
Uma organização para estruturar aquela forma [...] O que a gente faz dá um 
perfil epidemiológico mais ou menos (E2). 
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Pereira, Pereira e Assis (2003) também observaram em seus estudos que os 

CDs demonstraram não se preocupar com um planejamento de ações que possam criar 

condições de mudança social, levando-se a concluir que não existe um planejamento 

sistemático das atividades odontológicas na rede. A programação e o planejamento de 

ações devem estar baseados no diagnóstico das condições de saúde e necessidades 

de tratamento da população adscrita, bem como do modelo de atenção em saúde bucal 

vigente, permitindo estabelecer prioridades e alocar recursos de forma direcionada à 

modificação positiva das condições de saúde da população, por meio de práticas mais 

efetivas (MOTA; CARVALHO, 1999). 

A rotina de trabalho das Equipes Saúde da Família deve incluir processos de 

conhecimento do território e da população, como: realização e atualização de 

mapeamento da área de abrangência com identificação das áreas de risco e 

vulnerabilidade; cadastro das famílias e atualização constante das informações; 

identificação de pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade; análise 

situacional da área de abrangência; acompanhamento mensal das famílias, a partir de 

visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde e equipe (quando 

necessário), bem como análise de informações e indicadores de saúde da área de 

abrangência; interlocução com conselho local ou municipal de saúde; e 

desenvolvimento de mecanismos de escuta da comunidade (BRASIL, 2006a). 

 Apesar do diagnóstico de área e o levantamento epidemiológico não serem 

realizados por algumas equipes e realizados de forma parcial por outras, observou-se 

nas entrevistas que as equipes do distrito sanitário VI delimitam sua área de 

abrangência para a organização da clientela, o que, segundo Emmi e Barroso (2006) 

afirmam, é a partir dessa delimitação, que é possível identificar, com mais facilidade, os 

principais problemas de saúde que afetam aquela comunidade, permitindo ser 

elaborado diagnóstico e avaliação permanente para desenvolver ações de saúde 

coerentes com a realidade vivida.  
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5.1.2 Acesso  

 

 

 Um tema ainda muito discutido pelos gestores, profissionais de saúde e 

comunidade é a questão do acesso da população aos serviços de saúde. Nota-se, 

através das entrevistas, que o distrito sanitário VI apresenta diversos obstáculos para 

estender, de forma organizada, os serviços de saúde a todos os seus habitantes. 

 O primeiro problema a se discutir refere-se à avaliação do acesso, na medida em 

que o indicador de primeira consulta odontológica programática se apresenta com 

alguns vieses, no momento do seu registro: “[...] nós ainda temos muita dificuldade de 

ampliar o acesso. A gente tá tendo muita dificuldade nisso, que o indicador é a primeira 

consulta odontológica, até por que tem registro errado de primeira consulta” (E1). Esse 

aspecto será melhor discutido mais adiante na análise dos indicadores de saúde bucal. 

 Outra questão que se constitui um problema real, não só encontrado no Distrito 

VI, mas também em todo Brasil, é a questão da grande demanda reprimida. Essa 

demanda dificulta a organização dos serviços, pois, em muitos casos, a comunidade 

está acostumada à lógica do atendimento nas filas, o que leva a uma resistência na 

forma de marcação por agendamento.  

 

Se o dentista está na unidade, a comunidade só vê a lógica do atendimento. É 
uma das dificuldades que a gente tem é estabelecer como este paciente vai 
chegar, que seria através da primeira consulta odontológica, que seria através 
de um levantamento sócio-epidemiológico, mas, na prática, algumas unidades 
até tentaram fazer isso e tiveram problema e, por pressão da comunidade, 
voltaram  àquela lógica de fila pra marcação. [...] Uma unidade que nós temos 
problema é Três Carneiros. Mesmo, tendo moradores que são do Conselho 
Municipal, mas querem que atendam pela ordem de chegada e não pela 
necessidade de risco” (E1). 

 

Leal e Tomita (2006) afirmam que a assistência odontológica ocorre de maneira 

desigual, não organizada e os indicadores empíricos que mostram a baixa efetividade 

desse sistema são as filas de usuários à espera de atendimento.  

Considerando o acesso às consultas de Saúde Bucal nas unidades de 

Alagoinhas - BA, observadas por Rodrigues e Assis (2005), a marcação também se dá 

pela demanda espontânea, através de fila e distribuição de ficha por ordem de 
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chegada, sendo agendados pelo auxiliar administrativo cerca de 8 usuários por dia, 

mais as urgências, que são, em média, de duas a três, diariamente.  

Porém outras unidades do distrito sanitário VI conseguiram organizar a sua 

demanda: “a parte de marcação de consulta, as agentes vão e marcam tudo direitinho, 

não fica aquele tumulto. Antes, eles ficavam na porta, tudo esperando na fila. E tinha 

gente que comprava o lugar na fila” (E3). 

Assim, percebe-se ser possível garantir o acesso da população frente à 

demanda que se acumula em nossos serviços. As Diretrizes da Política Nacional de 

Saúde Bucal (BRASIL, 2004) reforçam que o agendamento é um item importante na 

reordenação da atenção odontológica que visa a substituir práticas centradas no 

paradigma cirúrgico-restaurador-mutilador por práticas que considerem o indivíduo 

como um ser integral, configurando uma evolução no atendimento quando comparado 

àquele por livre demanda. 

Além de garantir o acesso, é necessário reorganizar e qualificar a recepção nos 

serviços de saúde. Essa deve apenas orientar o fluxo do usuário no serviço, já que a 

decisão sobre o seu ingresso na assistência é da equipe. A ordem de chegada não 

deve ser o principal critério para o atendimento dos casos, mas a sua gravidade ou o 

sofrimento do paciente (BRASIL, 2006a). 

Para que a organização do serviço alcance os resultados desejados, é preciso 

que haja o envolvimento da equipe com a comunidade, informando-a e orientando-a 

quanto ao ingresso no sistema. 

 “[...] A gente ainda encontra muita resistência da comunidade, talvez até por que 

ela não compreenda como é (o acesso) [...]”. É de grande importância que as equipes 

de saúde da família possam “esclarecer a comunidade como deve ser esse acesso” 

(E1). 

 “Um dos problemas que surge é que a comunidade não entende, por que eles 

moram numa rua próxima e não pode ser atendido naquela unidade. Moram tão 

próximo e tão longe” (E1). 

Trad et al. (2002) observaram em seus estudos que, quanto maior o nível de 

informação do usuário sobre objetivos, atividades e regras de funcionamento do PSF, 
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maior o grau de satisfação em relação ao programa. O nível de informação está 

condicionado pelo grau de escolaridade do usuário e a eficácia das estratégias de 

comunicação e informação em saúde utilizada pela equipe. 

 

 

5.1.3 Ações de promoção e prevenção 

 

 

 Historicamente, as práticas da saúde bucal no setor saúde indicam que ela foi 

desenvolvida a distância, sendo feita praticamente entre quatro paredes, restrita à 

prática do cirurgião-dentista com seu equipamento odontológico (BRASIL, 2006a). Há 

um grande esforço para a superação desse modelo de atenção voltado para práticas 

curativistas, tanto por parte de muitos gestores que têm uma visão mais ampla do 

conceito de saúde, quanto por parte de muitos profissionais comprometidos e dispostos 

a reverter essa forma ultrapassada de cuidar da saúde da população. Entretanto, 

muitos profissionais ainda insistem em ver o cirurgião-dentista voltado apenas ao 

atendimento clínico:  

A gente tenta criar a lógica da promoção. Tem alguns gerentes das USF que 
não têm esse entendimento. Eles acham que se o dentista está na unidade e 
não está atendendo, ele não tá fazendo nada. Na visão deles, o dentista é pra 
estar dentro do consultório só fazendo restauração, ambulatório [...] e que ele 
não tem que estar fazendo visita domiciliar, que não precisa estar indo numa 
escola fazer uma palestra (E1). 
 

 Devido a isso, muitos cirurgiões-dentistas inseridos na Estratégia de Saúde da 

Família dão continuidade a esse tipo de prática curativista, privando a população dos 

cuidados de promoção e prevenção. “A atenção à saúde bucal no Brasil tem-se 

caracterizado pela insuficiência da oferta de procedimentos coletivos e preventivos 

individuais” (CARDOSO et al., 2002). Barros e Chaves (2003) reforçam esse fato 

afirmando que, apesar de se ter uma proposta de reorganização, a prática profissional 

continua amarrada ao atendimento cirúrgico-restaurador, sem alcançar melhorias nas 

condições de saúde da comunidade. 

 Para superar esse tipo de modelo assistencial, as equipes realizam ações 

coletivas de promoção e prevenção voltadas para escolares e outros grupos 
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populacionais. Quando questionados sobre o tipo de atividades que promovem, 

encontraram-se as seguintes respostas: 

Escovação, orientação, palestra, flúor [...] Ações assim, de prevenção, de 
palestras em colégio. Uma vez a gente fez uma ação aqui no mercado público, 
aqui na igreja. A gente faz palestra, a gente passa aquele vídeo “Dr. dentuço”, 
e depois conversa e depois faz a escovação e a aplicação de flúor (E3). 

 

Por exemplo, quando tem campanha de vacinação, eles articulam com o 
médico e o enfermeiro e vão participar também [...] tem umas unidades que 
trabalham com teatrinho, com marionetes, mas são poucas [...] atividades de 
promoção em algum evento. [...] A dentista da USF Bernardo Van Leer tá 
montando, junto com a nutricionista da escola, um programa pra aliar merenda 
com a orientação de escovação, por que não adianta a criança só escovar. 
Você tem que ver, que é uma atribuição do dentista do Saúde da Família que é 
avaliar a dieta, do que é que aquela criança está se alimentando (E1). 

 

Emmi e Barroso (2006) avaliaram as ações de saúde bucal no programa saúde 

da família no distrito de Mosqueiro-PA e, ao questionarem os usuários sobre os fatores 

que melhoraram e que consideram de relevância após a inclusão das ESB, observaram 

que os mais citados foram as orientações sobre higiene bucal, seja através de 

palestras, nas visitas em casa ou na própria consulta. 

Os procedimentos coletivos programados, incluídos na agenda de trabalho, 

podem ser executados em qualquer local ou espaço social do território. Ainda que 

coordenados e, inicialmente, realizados pela ESB, eles podem ser mantidos pelo 

agente comunitário de saúde ou pessoal auxiliar de odontologia. Dentre tais 

procedimentos, destacam-se a discussão com a comunidade sobre as formas de 

intervenção nos determinantes sociais que constituem riscos comuns às doenças mais 

prevalentes, ações de educação em saúde geral e de saúde bucal nas famílias e ações 

preventivas, de acordo com a necessidade do grupo: higiene bucal supervisionada, 

controle de placa, aplicação terapêutica de flúor e aplicação de cariostático 

(CARVALHO et al., 2004). 

As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal expõem que: 

As ações de promoção da saúde incluem também trabalhar com abordagens 
sobre os fatores de risco ou de proteção simultâneos tanto para doenças da 
cavidade bucal quanto para outros agravos (diabete, hipertensão, obesidade, 
trauma e câncer) tais como: políticas de alimentação saudável para reduzir o 
consumo de açúcares, abordagem comunitária para aumentar o autocuidado 
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com a higiene corporal e bucal, política de eliminação do tabagismo e de 
redução de acidentes (BRASIL, 2004). 

 

É fundamental que os profissionais passem todas as informações necessárias ao 

seu público-alvo, a fim de conscientizá-los sobre a importância da saúde bucal na vida 

de cada um. O Caderno da Atenção Básica n°17, referente à Saúde Bucal, estabelece 

que as ações educativas coletivas devem abordar os seguintes assuntos: (1) as 

principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem; (2) a importância 

do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentifrício fluoretado e o uso do 

fio dental; (3) os cuidados a serem tomados para evitar a fluorose; (4) as orientações 

gerais sobre dieta; (5) a orientação para auto-exame da boca: (6) os cuidados imediatos 

após traumatismo dentário; (7) a prevenção à exposição ao sol sem proteção; e, (8) a 

prevenção ao uso de álcool e fumo. 

Araújo e Dimenstein (2006) perceberam que CD’s do Rio Grande do Norte 

relataram dificuldades em praticar as atividades preventivas na comunidade. Alguns 

expressam a falta de material para realizar educação em saúde, ou que não sabem 

como realizá-la. Porém esses fatores não justificam a ausência dessas ações, pois há 

facilidade no acesso aos manuais de orientação do Ministério da Saúde, às faculdades 

de Odontologia, além de diversas maneiras de construir esses instrumentos educativos, 

inclusive com a participação da comunidade. 

 Ao se estabelecer um comparativo entre as práticas tradicionais com as práticas 

exercidas pela Estratégia de Saúde da Família, percebe-se que, no distrito sanitário VI, 

houve um grande avanço em relação aos serviços realizados pelos profissionais, com 

práticas menos mutiladoras e mais preventivas, beneficiando a população atendida.   
 

[...] quando eu faço reunião com os dentistas do saúde da família com os 
dentistas das unidades tradicionais a gente vê a diferença. Eles têm mais essa 
visão de ver o paciente como um todo. De não ver só a questão do 
atendimento. [...] A gente vê bem a diferença de como o pessoal do saúde da 
família é diferente (E1). 

 

“Antes não tinha assim um tratamento [...] Era mais assim exodontia e tal. Agora 

não, a gente faz uma avaliação geral, analisa se precisa de uma cirurgia, a gente 

encaminha” (E3). 
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 “Então, a visão que eu tenho hoje e que eu vejo aqui com os dentistas da 

unidade é que eles têm uma visão muito preventiva” (E4). 

 

 

5.1.4 Integração com a Equipe de Saúde da Família 

 

 

  Ao entrar no mérito da integração da equipe de saúde bucal com os demais 

membros da equipe de saúde da família, questionando-se sobre o acompanhamento e 

desenvolvimento de atividades em conjunto, com o objetivo de aproximar e integrar 

ações de saúde de forma multidisciplinar, observou-se que  

eles (equipe) tentam. Algumas unidades conseguem fazer isso. Por exemplo, 
quando tem campanha de vacinação, eles articulam com o médico e o 
enfermeiro e vão participar também. [...] o diagnóstico de área, alguns grupos, 
a referência do paciente e atividades de promoção em algum evento [...] (E1). 

 

  Entretanto, percebe-se que outras unidades relatam apenas algumas atividades 

pontuais, demonstrando não haver uma integração de forma contínua:  

“É a gente faz a reunião” (E3). 

 “A gente faz grupo em conjunto. Tem grupo de hipertenso e diabéticos, de 

gestante. Então, muitas vezes a gente aproveita a reunião das enfermeiras e dos 

médicos e faz a parte da gente” (E2). 

Também se observaram algumas dificuldades no desenvolvimento das ações 

integradas, devido à falta de entrosamento da ESB com o restante da equipe e, muitas 

vezes, pela falta de experiência da ESB em lidar com a forma de atuação da Estratégia 

de Saúde da Família. 

“A equipe (Saúde da Família) participa. Eu não estou muito entrosado, mas a 

gente estava pensando em fazer o grupo de idoso (E3). 

“O que os dentistas reclamam muito é que eles se sentem à parte, e não parte” 

(E1). 
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[...] a saúde bucal ainda não atinou que não é desagregado do saúde da 
família. É como se a equipe de saúde bucal fosse uma coisa e a equipe de 
saúde da família fosse outra, a parte. [...] eu acho que é a falta de experiência 
em lidar com o saúde da família [...] O dentista também tem que se adaptar ao 
saúde da família, mas para isso acontecer é preciso que o nível central tenha 
essa visão (E4).  

 

 Este profissional ainda acrescenta, quando perguntado se as atividades da USF 

são programadas de maneira conjunta entre a ESB e a ESF: “Não. São totalmente 

desvinculadas”. 

A Estratégia de Saúde da Família organiza-se a partir de uma equipe 

multiprofissional cujo campo disciplinar de atuação é o território-família-comunidade, 

onde cada um dos profissionais de saúde desenvolve ações de saúde, ora comuns 

(como as ações de planejamento, busca ativa etc), ora devendo ser preservadas as 

suas especificidades. No trabalho em equipe, ninguém perde seu núcleo de atuação 

profissional, devendo-se considerar as diferenças existentes entre as intervenções de 

cada área (BRASIL, 2006a). 

A atuação da equipe de saúde bucal, conforme as Diretrizes da Política Nacional 

de Saúde Bucal (2004): 

não deve se limitar exclusivamente ao campo biológico ou ao trabalho técnico–
odontológico. A equipe deve interagir com profissionais de outras áreas, de forma a 
ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do indivíduo como um todo, 
atenta ao contexto socioeconômico-cultural no qual ele está inserido. A troca de 
saberes e o respeito mútuo às diferentes percepções devem acontecer 
permanentemente entre todos os profissionais de saúde para possibilitar que 
aspectos da saúde bucal também sejam devidamente apropriados e se tornem objeto 
das suas práticas. A ESB deve ser — e se sentir — parte da equipe multiprofissional 
em unidades de saúde de qualquer nível de atenção. 

 

Entretanto, pode-se dizer que não é uma tarefa fácil conciliar/integrar as ações 

dos diferentes profissionais das unidades de saúde da família, pois segundo BRASIL, 

(2004), esses profissionais nem sempre estão preparados e com disposição para agir 

de forma integrada. O trabalho do CD raramente se insere em práticas partilhadas com 

profissionais de outras áreas, uma vez que desenvolvem suas ações de forma 

autônoma, independente e individualizada (TEIXEIRA, 2006). 

 Dessa forma, o trabalho em equipe, para a ESB, representa uma maneira de 

romper com o modelo hegemônico e incorporar o conceito ampliado de saúde, 
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partilhando, com outros profissionais, o cuidado com a saúde da sua população através 

dos pressupostos da Estratégia de Saúde da Família. 

 

 

5.1.5 Referência e contra-referência 

 

 

  Quando questionados a respeito da referência dos pacientes aos serviços de 

média e alta complexidade, ficam evidentes algumas dificuldades, tanto na falta de 

pactuação para alguns serviços no município, quanto na clara demanda acumulada, 

principalmente para a especialidade de endodontia. 

Aqui no distrito, nós já estamos trabalhando assim: temos as unidades 
tradicionais, e elas estão aqui porque muitas servem de referência, algumas 
tem periodontia, odontopediatria, então a gente colocou no meio, como 
referência. E as policlínicas [...] A gente tá tentando tirar dessas unidades a 
demanda espontânea....Agora, como a gente ainda não tem uma pactuação 
com os hospitais, até a média complexidade nós conseguimos encaminhar. 
Mas, para os hospitais, ainda é demanda espontânea (E1). 

 

  “A dificuldade é vaga. E ainda tem que ligar por que tem uma quantidade de 

vagas por mês e são poucas para a quantidade de pacientes que precisam fazer o 

tratamento endodôntico” (E3). A entrevistada 2 (E2) ainda acrescenta que “[...] a 

comunidade fica chiando por que a gente manda e demora um ano”.  

 Andrade e Ferreira (2006) reforçam esses achados ao afirmarem que, não se 

resolvendo as necessidades no serviço local, não há um esquema de referência/contra-

referência, e os problemas ficam sem solução, já que não há como os usuários 

pagarem um tratamento no serviço privado. Dessa forma, a odontologia não consegue 

solucionar os problemas bucais de sua população em função da grande demanda 

acumulada. 

 A forma como esse encaminhamento é feito também deve ser levada em 

consideração, pois quanto mais rápido e confiável for esse encaminhamento, maiores 

as chances do paciente seguir o fluxo correto da referência. Segundo o Caderno da 

Atenção Básica n° 17, o encaminhamento deverá ser feito por meio de formulários de 
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referência/contra-referência, acompanhados ou não de exames complementares e 

radiografias (BRASIL, 2006a). Observa-se, nas unidades do DS VI, que as equipes 

procuram realizar o encaminhamento dos pacientes da maneira preconizada, através 

da marcação e entrega da guia de encaminhamento. 

“Daqui a gente liga, marca e o ACS leva, na casa do paciente, a marcação” (E2). 

“A gente liga e marca. E aí, a agente de saúde leva até o paciente. Leva uma 

guia de encaminhamento” (E3). 

Outro ponto importante a se discutir trata do acompanhamento do paciente 

referenciado que, muitas vezes, não retorna à unidade de origem para o seguimento 

e/ou conclusão do tratamento, fato bastante freqüente na prática das equipes de saúde 

do distrito VI. O ideal seria que, após o término do tratamento, o paciente fosse 

encaminhado para a unidade de saúde de origem para conclusão do tratamento e 

manutenção, com o formulário de contra-referência devidamente preenchido onde 

conste a identificação do profissional, diagnóstico e tratamento realizado (BRASIL, 

2006a). 

 “Quando essa referencia é feita aqui dentro do distrito ele consegue 

acompanhar. Agora, aquilo que não depende da gente, da rede própria, a gente não 

consegue acompanhar não” (E1). 

“Retornam concluído o tratamento, muito pouco. Muitos retornam e a gente tem 

que dá outra alternativa, por que não deu para solucionar. A queixa é grande da 

comunidade em relação à endodontia” (E2). 

É, geralmente ele retorna. Por exemplo, quando é um canal ele retorna para a 
gente restaurar. O problema é que as vagas são poucas e muitas vezes não dá 
tempo do paciente ir. Quando vê ele já extraiu, por que não tem paciência ele 
vai num lugar ai e manda tirar (E3). 

 

Vilarinho, Mendes e Prado Júnior (2007) afirmam, em seus estudos, realizados 

em Teresina-PI, que os CD’s não têm um conhecimento minucioso sobre a resolução 

dos problemas encaminhados para os serviços de referência e também que o CEO 

(nesta data o município contava com apenas um) não consegue atender totalmente à 
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demanda, havendo uma descontinuidade da atenção odontológica nos níveis 

secundário e terciário.  

Além da grande demanda, a baixa capacidade de oferta dos serviços de atenção 

secundária e terciária compromete o estabelecimento de adequados sistemas de 

referência e contra-referência em saúde bucal. A expansão da rede assistencial de 

Atenção Secundária e Terciária não acompanhou, no setor odontológico, o crescimento 

da oferta de serviços de atenção básica (BRASIL, 2004; MEDEIROS, 1998).  

 

 

5.1.6 Monitoramento e avaliação das ações 

 

 

A avaliação em saúde tem como propósito fundamental dar suporte a todo 

processo decisório no âmbito do Sistema de Saúde e, por isso, deve subsidiar a 

identificação de problemas e a reorientação de ações e serviços desenvolvidos, avaliar 

a incorporação de novas práticas sanitárias na rotina de profissionais e mensurar o 

impacto das ações implementadas pelos serviços e programas sobre o estado de 

saúde da população (BRASIL, 2006a). 

A gente procura saber se aquela ação que está sendo realizada no PSF se ela 
está transformando aquela realidade, através do indicadores de gestão que 
são pactuados. Tem outros pontos de avaliação. [...] A gente tenta fazer isso. 
As vezes a gente consegue. Os profissionais do PSF eles têm muitas fichas, 
muitas coisas burocráticas para preencher. Então se você pede o 
acompanhamento dos indicadores é uma coisa a mais. Tem época que você 
consegue com maior facilidade. Mas tem época que eles estão mais 
sobrecarregados, então demoram mais para dar essa informação. As vezes 
consegue, mas vem fora de prazo. É pra coletar mensalmente, ai você vai 
conseguir bimestral ou trimestralmente, por conta dessas informações que não 
estão vindo da unidade (E1). 

 

Percebe-se, através dessa fala, que há o interesse em acompanhar e avaliar a 

produção das equipes. Entretanto, esse esforço acaba esbarrando no descompromisso 

de muitos cirurgiões-dentistas e/ou no atraso do envio desses dados, devido à grande 

quantidade de fichas que esses profissionais têm que preencher. A depender da 

disponibilidade e interesse dos profissionais das ESB no envio dos dados, torna-se, 
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dessa forma, difícil e desgastante a tarefa de acompanhar e avaliar a Saúde Bucal em 

uma determinada localidade, principalmente no distrito sanitário VI. 

Em muitos municípios brasileiros, a ausência da rotina de monitoramento e 

avaliação das ações de saúde ainda é um problema sério a ser enfrentado pelos 

gestores. Leal e Tomita (2006) observaram, em seus estudos realizados em dois 

municípios do estado de São Paulo, a falta de mecanismos de acompanhamento, 

controle e avaliação das ações realizadas pelos serviços odontológicos municipais.  

Na tentativa de avançar nessa questão, é interessante que os profissionais de 

saúde, gerentes de unidades ou profissionais das equipes de Saúde da Família, 

utilizem os sistemas de informação disponíveis, dentre eles o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 

como uma maneira mais ágil e prática de conseguir as informações necessárias, pois 

os processos avaliativos devem ser incorporados às práticas dos serviços de saúde, 

não só para o planejamento, mas para a tomada de decisão. 

 

5.2 Análise dos indicadores 

 

 

 Os seguintes indicadores foram estudados com o objetivo de verificar o 

desempenho das ações desenvolvidas pelas equipes de Saúde Bucal em relação ao 

cumprimento das metas pactuadas. 

 

 

5.2.1 Primeira consulta odontológica programática 

 

 

O indicador da cobertura de 1° consulta odontológica tem grande importância por 

estimar o acesso da população aos serviços odontológicos para assistência individual 

no âmbito do SUS. Considerando que a meta pactuada pelo município do Recife, no 
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período do estudo, foi de 20% para esse indicador, percebe-se, através da tabela 1, 

que nenhuma das Unidades de Saúde da Família do Distrito Sanitário VI conseguiu 

atingir o referido valor. De uma forma geral, os dados mostram que as unidades 

ofereceram, em média, esse tipo de procedimento a 6,68% de sua população, não 

atingindo nem 50% do esperado. 

 

 

Unidade 
N° Primeiras 

consultas 
Pop Indicador (%) 

USF 1 1.545 12.781 12,09 
USF 2 931 17.613 5,29 
USF 3 957 11.591 8,26 
USF 4 1.012 12.241 8,27 
USF 5 299 12.480 2,40 
USF 6 284 5.305 5,35 
USF 7 531 8.065 6,58 
USF 8 198 4.373 4,53 
USF 9 507 7.550 6,72 
USF 10 543 5.678 9,56 
USF 11 190 2.133 8,91 
USF 12 556 7.008 7,93 
USF 13 556 7.347 7,57 
USF 14 285 11.026 2,58 
USF 15 1.329 13.153 10,10 
USF 16 372 5.739 6,48 
USF 17 341 13.063 2,61 
USF 18 602 8.092 7,44 

Média   6,68 

 

 

 

Aparentemente, os resultados nos levam a crer que os procedimentos de 

primeira consulta odontológica oferecidos pelas Equipes de Saúde Bucal do Distrito 

Sanitário VI, não são suficientes para cobrir 20% (valor pactuado) da sua população 

cadastrada. 

Tabela 1. Indicadores de cobertura da primeira consulta odontológica programática 
por Unidade de Saúde da Família do DS VI de Recife – 2006. 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS - DATASUS; 
           Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB/Recife. 
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Ressalta-se que esse índice é passível de incongruências, seja pela questão do 

sub-registro ou por um superdimensionamento desses procedimentos. Além disso, 

Martelli (2001) observou, no município de Camaragibe-PE, profissionais pouco 

estimulados para o registro diário dos procedimentos executados, principalmente para o 

registro de primeira consulta.  

Vale lembrar que, muitas vezes, o registro da primeira consulta odontológica não 

é feito com a finalidade de diagnóstico e acompanhamento do paciente, sendo 

registrados quando são realizados outros tipos de procedimentos. Esse fato pode ser 

observado em duas situações: a primeira ocorre em atendimentos pontuais, como as 

urgências. A portaria n° 91/GM de 10 de janeiro de 2007 é clara quando estabelece que 

“o registro da primeira consulta odontológica não se refere a atendimentos eventuais 

como os de urgência/emergência que não têm seguimento previsto”. A segunda 

situação é observada na seguinte fala:  
 

A gente está tendo muita dificuldade nisso, que o indicador é a primeira 
consulta odontológica, até por que tem registro errado de primeira consulta de 
muitos profissionais que vieram de unidade tradicional e fizeram adesão ao 
PSF. Então na unidade tradicional, como é que eles fazem? Toda vez que o 
paciente volta, registra-se a primeira consulta. Então, a gente está tendo ainda 
muita dificuldade com esse indicador de acesso (E1). 
  

Patriota (2006) também observou, no seu estudo sobre a saúde bucal na cidade 

de Recife, que muitos profissionais não realizam o procedimento de primeira consulta 

odontológica programática, mas, apenas procedimentos específicos, os quais 

solucionam a queixa principal do paciente, sem se preocuparem com o diagnóstico 

geral para a programação de atendimento das necessidades de saúde bucal.   

É necessário que seja realizado treinamento com os profissionais das Equipes 

de Saúde Bucal, com vista a padronizar o conceito de “primeira consulta odontológica 

programática”, aprimorando, assim, os registros desse indicador. 
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5.2.2 Ação coletiva “escovação dental supervisionada” 

 

 

O segundo indicador analisado refere-se à cobertura da ação coletiva 

“escovação dental supervisionada”, o qual expressa a proporção de pessoas que 

tiveram acesso à escovação dental com orientação/supervisão de um profissional de 

saúde. 

Na tabela 2, observa-se que o melhor resultado de cobertura dessa ação foi 

apresentado pela USF 2 (5,23), não sendo ainda suficiente para atingir a meta 

pactuada pelo município (10%). As demais unidades demonstraram indicadores muito 

abaixo do determinado, com destaque para quatro unidades (USF 8, USF 11, USF 14 e 

USF 17), que não apresentaram nenhum registro para esse tipo de atividade no período 

de um ano. No conjunto das unidades de Saúde da Família analisadas, os resultados 

mostraram uma cobertura média de 0,84% da população adscrita, presumindo-se, 

então, que as equipes de saúde bucal apresentam uma grande deficiência para 

oferecer esse tipo de ação preventiva.  

A portaria nº 493 de 13 de março de 2006 (BRASIL, 2006c) define que a 

escovação dental supervisionada é uma ação coletiva fundamental e de importante 

significado quanto à capacidade do sistema de saúde em desenvolver ações coletivas, 

e que a ausência da ação ou percentuais baixíssimos indicam que a assistência está 

sendo priorizada. 

Tal fato é reforçado por Patriota (2006), ao observar que, na maioria dos distritos 

sanitários, a cobertura das ações de natureza coletiva, no conjunto dos demais 

procedimentos odontológicos, é ainda incipiente e apresenta uma cobertura 

insignificante. 

Outro aspecto também deve ser levado em consideração: que o registro da ação 

é por pessoa/mês e que a média anual é calculada somando-se o número de pessoas 

participantes da atividade em cada mês e dividindo-se pelo número de meses em que a 

atividade foi realizada (BRASIL, 2006c). Essa forma de cálculo apresenta um grande 

viés, pois um local que realize a atividade apenas em um mês no ano poderá ter 
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percentual de cobertura semelhante a outro que a realize em todos os meses do ano. 

Na tabela 2, pode-se observar que várias unidades realizaram/acompanharam a 

atividade de escovação por poucos meses, evidenciando que essas ações não têm um 

seguimento e são realizadas em períodos pontuais pelas equipes de saúde bucal, 

denotando um caráter campanhista das ações. 

 

 

Unidade 
N° escovações 

supervisionadas 
N° meses 
realizados 

Pop Indicador (%) 

USF 1 201 5 12.781 0,31 
USF 2 1844 2 17.613 5,23 
USF 3 11 1 11.591 0,00 
USF 4 300 3 12.241 0,82 
USF 5 15 1 12.480 0,12 
USF 6 80 2 5.305 0,00 
USF 7 178 2 8.065 1,10 
USF 8 0 0 4.373 0,00 
USF 9 28 1 7.550 0,37 

USF 10 1237 8 5.678 2,72 
USF 11 0 0 2.133 0,00 
USF 12 160 3 7.008 0,76 
USF 13 1137 6 7.347 2,58 
USF 14 0 0 11.026 0,00 
USF 15 191 2 13.153 0,00 
USF 16 3 1 5.739 0,05 
USF 17 0 0 13.063 0,00 
USF 18 479 6 8.092 0,99 

Média       0,84 

 

 

Para uma análise mais ampla, contudo, outras informações devem ser 

agregadas, como, por exemplo, a realização de outros tipos de ações coletivas 

(bochecho fluorado, aplicação tópica de flúor-gel, exame bucal com finalidade 

epidemiológica, atividade de educação em saúde), além das visitas domiciliares, as 

quais demandam bastante tempo da equipe. Os profissionais que priorizam outros tipos 

de atividades coletivas passam a oferecer os procedimentos de escovação 

Tabela 2. Indicadores de cobertura da ação coletiva “escovação dental supervisionada” 
por Unidade de Saúde da Família do DS VI de Recife – 2006. 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS - DATASUS; 
           Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB/Recife. 
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supervisionada em menor quantidade, o que pode explicar os baixos valores de 

cobertura desse indicador.  

Patriota (2006) observou que o motivo para apresentação de baixos valores de 

produção “per capita” no distrito sanitário V de Recife, deveria estar relacionado à 

ausência de registro de produção odontológica em quatro unidades de Saúde da 

Família com equipe de saúde bucal implantada. Tal ausência de registro poderia 

também estar ocorrendo nas quatro unidades do DS VI, as quais não apresentaram 

registro para esse tipo de procedimento.  

Outra provável hipótese para a baixa cobertura dessa ação deve-se ao fato de, 

apesar de muitos profissionais terem vindo das unidades tradicionais, alguns não se 

adequaram ao perfil da Estratégia de Saúde da Família, refletindo na baixa produção de 

atividades coletivas, em especial, a escovação dental supervisionada. 

A grande demanda acumulada por procedimentos clínicos também se constitui 

um grave obstáculo à realização de ações coletivas, como foi evidenciado 

anteriormente, sendo reforçado na fala a seguir: “A gente tenta criar a lógica da 

promoção. Só que, como a demanda por ação curativa ainda é muito grande, a 

demanda maior é pra atendimento (E1)”. Oliveira e Saliba (2005) também constataram 

que as equipes de saúde bucal de Campos dos Goytacazes não conseguem atender as 

necessidades da população adscrita, devido à grande demanda por atenção 

odontológica. Barros e Chaves (2003) reforçam que a prática profissional continua 

amarrada a uma demanda reprimida e crescente de atendimento cirúrgico-restaurador, 

sem alcançar melhorias nas condições de saúde da comunidade. 

 

 

5.2.3 Média de procedimentos básicos individuais 

 

 

Esse indicador expressa a concentração de ações com procedimentos clínico-

cirúrgicos, realizados por pessoa pelos serviços odontológicos básicos do SUS. A 

seguinte tabela (3) mostra a distribuição desse indicador por unidade de Saúde da 

Família que contém ESB. Evidencia-se que todas as unidades apresentam indicador 
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abaixo da meta pactuada pelo município do Recife (0,6), apresentando uma média de 

0,26 procedimentos/habitante/ano.  

 

Unidades 
Procedimentos básicos 

individuais Pop Indicador 

USF 1 4.982 12.781 0,39 
USF 2 2.648 17.613 0,15 
USF 3 5.294 11.591 0,46 
USF 4 3.568 12.241 0,29 
USF 5 2.193 12.480 0,18 
USF 6 707 5.305 0,13 
USF 7 2.274 8.065 0,28 
USF 8 603 4.373 0,14 
USF 9 2.645 7.550 0,35 
USF 10 2.145 5.678 0,38 
USF 11 82 2.133 0,04 
USF 12 1.110 7.008 0,16 
USF 13 2.480 7.347 0,34 
USF 14 1.017 11.026 0,09 
USF 15 6.004 13.153 0,46 
USF 16 935 5.739 0,16 
USF 17 2.527 13.063 0,19 
USF 18 1.255 8.092 0,16 

Média   0,26 

 

 

Dessa forma, observa-se que, apesar da grande demanda por procedimentos 

clínicos, visto nas entrevistas, esse tipo de procedimento ainda se mostra em 

quantidade insuficiente oferecido pelas equipes de saúde bucal, seja pela questão do 

sub-registro, ou pelo tempo gasto com as ações educativas, preventivas e visitas 

domiciliares.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Indicadores da média de procedimentos básicos individuais por Unidade 
de Saúde da Família do DS VI de Recife – 2006. 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS - DATASUS; 
           Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB/Recife. 
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5.2.4 Proporção de exodontias em relação às ações odontológicas básicas individuais 

 

 

Esse indicador, apesar de não expressar cobertura de ações odontológicas, é de 

grande importância para se avaliar o tipo de prática que está sendo realizada em um 

determinado local, especialmente nas unidades de saúde.  

 

 

 

Unidades N° exodontias 
Procedimentos 

básicos 
Indicador 

USF 1 431 4.982 8,65 
USF 2 152 2.648 5,74 
USF 3 276 5.294 5,21 
USF 4 215 3.568 6,03 
USF 5 94 2.193 4,29 
USF 6 39 707 5,52 
USF 7 168 2.274 7,39 
USF 8 38 603 6,30 
USF 9 306 2.645 11,57 

USF 10 74 2.145 3,45 
USF 11 12 82 14,63 
USF 12 169 1.110 15,23 
USF 13 131 2.480 5,28 
USF 14 74 1.017 7,28 
USF 15 407 6.004 6,78 
USF 16 156 935 16,68 
USF 17 32 2.527 1,27 
USF 18 283 1.255 22,55 

Média     7,20 

 

 

A tabela 4 mostra a distribuição de exodontias por unidade de Saúde da Família. 

Os resultados variaram entre 1,27 e 22,55%, apresentando uma média de 7,20%. 

Observou-se que 44,4% das unidades (8) apresentaram resultados superiores a 7,13%, 

o que mostra que as práticas mutiladoras ainda são realizadas em USF, onde as ações 

preventivas deveriam ser prioritárias. 

Tabela 4. Proporção de exodontias em relação aos procedimentos básicos 
individuais por Unidade de Saúde da Família do DS VI de Recife – 2006. 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS - DATASUS; 
           Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB/Recife. 
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Esses dados vão de encontro ao que foi observado nas entrevistas. “A questão 

de vir a fazer uma extração só se for em último caso” (E4). “Antes não tinha assim um 

tratamento [...] Era mais assim exodontia e tal” (E3). Percebe-se dessa forma, que, 

apesar de haver uma significativa mudança nas práticas assistenciais realizadas por 

muitas equipes, outras ainda apresentam resquícios de um modelo hegemônico 

mutilador. 

Araújo e Dimenstein (2006) observaram nos PSF’s do Rio Grande do Norte que, 

enquanto em alguns locais são realizadas mais restaurações fotopolimerizáveis, em 

outros, só há exodontia, caracterizando a falta de organização na utilização dos 

recursos e a permanência de um modelo conflitante com a Estratégia de Saúde da 

Família. 

Um importante fator a ser considerado na análise desse indicador refere-se à 

resolutividade do serviço de referência do distrito sanitário VI, mencionado 

anteriormente. “[...] a comunidade fica chiando por que a gente manda e demora um 

ano. Quem tem condições de pagar ainda paga, mas quem não tem termina perdendo 

o dente por que volta pra gente e a gente vai ter que extrair” (E2). Essa dificuldade, 

apesar de não justificar alguns índices elevados de exodontias apresentados por 

algumas unidades, tem uma grande relevância, pois como o CD pode tentar preservar 

algum elemento dentário comprometido se a sua referência não consegue ser 

resolutiva frente à demanda acumulada? 

 

 

5.2.5 Indicadores ideais 

 

 

A fim de discorrer sobre algumas das possíveis causas que influenciam os 

baixos valores de cobertura dos indicadores acima citados, depois da questão do sub-

registro ou de incongruências nos índices, encontramos o grande número de pessoas 

cobertas pelas equipes de saúde bucal, que, em muitos casos, é responsável por uma 

população até 3,7 vezes maior do que a cobertura ideal por equipe. Observa-se uma 

relação desfavorável entre o número de ESF e ESB. Através da tabela 4, é possível 
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* Utilizou-se “x” a fim de não identificar a equipe. 

perceber uma considerável diferença na proporção de equipes de saúde da família e 

equipes de saúde bucal: a maior parte das unidades (10) apresenta uma relação 2 ESF 

:1 ESB, enquanto duas unidades apresentam uma relação 3:2, cinco unidades com 

relação 3:1 e apenas uma unidade mostra uma relação adequada de 1:1. Dessa forma, 

a proporção média entre as equipes fica em torno de 2 ESF para 1 ESB, gerando, 

assim, uma demanda muito grande para atendimento odontológico, visto que as 

equipes de saúde bucal são responsáveis pela população coberta da sua unidade, 

podendo ela conter uma ou até quatro equipes de saúde da família. 

Percebe-se, através da entrevista 3, não só a desproporção entre as equipes de 

saúde bucal e saúde da família, como também a defasagem de pessoal auxiliar na 

ESB: “A equipe x* tem dois anos, e a minha tem um ano. Antes, ele atendia sozinho as 

três equipes. Agora cada um atende uma equipe e meia. [...] E não faz nem um mês 

que chegou mais uma atendente (ACD), por que antes era só uma atendente para os 

dois”. 

Inicialmente, a ESB era referência para duas ESF, então cada ESB cobria, em 

média, 6.900 pessoas, o que representava um fator limitante ao processo de 

implantação das ESB e impunha aos profissionais de saúde bucal um volume de 

demanda de procedimentos clínicos curativos que comprometia a incorporação da 

filosofia da estratégia de Saúde da Família no processo de trabalho desses 

profissionais (SILVA, 2006). Nota-se, ainda na tabela 4, que as equipes de saúde bucal 

do Distrito Sanitário VI cobrem uma média de 6.885 pessoas, em uma relação 

aproximada de 2:1.  

Em meados de 2003, editou-se a Portaria GM/MS nº 673 em 03 de julho de 

2003, que equipara a presença de uma equipe de saúde bucal para uma equipe de 

saúde da família. Assim, cada ESB passou a cobrir, em média, 3.450 pessoas nos 

municípios com proporção de 1:1. Desse modo, o cálculo da porcentagem de cobertura 

da ESB torna-se mais fidedigno. 
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Unidade ESF ESB Pop. Coberta 

USF 1 3 1 12.781 
USF 2 3 2 17.613 
USF 3 3 2 11.591 
USF 4 2 1 12.241 
USF 5 3 1 12.480 
USF 6 2 1 5.305 
USF 7 2 1 8.065 
USF 8 2 1 4.373 
USF 9 2 1 7.550 

USF 10 2 1 5.678 
USF 11 2 1 2.133 
USF 12 2 1 7.008 
USF 13 3 3 7.347 
USF 14 3 1 11.026 
USF 15 4 2 13.153 
USF 16 2 1 5.739 
USF 17 3 1 13.063 
USF 18 3 1 8.092 

Total 46 23 165.238 

Média 2 ESF para 1 ESB 6.885 

 

 

O fato de uma ESB poder estar vinculada ao território de mais de uma Equipe de 

Saúde da Família, além de dificultar a integração dessas equipes, correndo o risco de 

dividir o PSF, ainda tem como desafio a pressão de uma demanda reprimida maior do 

que a capacidade dos serviços, a inviabilidade do vínculo com a população adscrita e a 

impossibilidade de executar um trabalho planejado. O elevado número de indivíduos 

cobertos pela ESB é uma das maiores dificuldades do programa (CARVALHO et al., 

2004). 

Alguns autores também observaram a desproporção de equipes de saúde bucal 

na Estratégia de Saúde da Família em outros municípios. A Fundação Municipal de 

Saúde de Teresina (2006) calculou um total de 212 Equipes de Saúde da Família.  

Somando-se as atuais equipes que ainda não têm o profissional dentista na equipe e a 

expansão programada, calculou que eram necessários mais 134 profissionais de 

Tabela 5. Relação entre Equipes de Saúde da Família x Equipes de Saúde 
Bucal do DS VI de Recife – 2006. 

Fonte: DEAB / Secretaria de Saúde do Recife. 
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odontologia para atender às necessidades básicas da população do município, 

evidenciando que esse município opera com uma relação acima de 2 ESF: 1 ESB.  

Rodrigues e Assis (2005) afirmam que a oferta de procedimentos odontológicos 

é insuficiente para o atendimento de uma demanda que sempre teve dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde bucal. Na visão desses autores, para aumentar a oferta, 

seria necessário, pelo menos, uma equipe de saúde bucal para cada uma de saúde da 

família. 

Assim, é provável que a grande quantidade de pessoas cobertas pelas equipes 

de saúde bucal, originada pela desigual relação entre as equipes, tenha exercido 

grande influência nos baixos valores dos indicadores mostrados pelas unidades do DS 

VI, as quais trabalham cobrindo uma população que, em geral, é o dobro da sua 

capacidade real.  

É necessário que o município do Recife invista na implantação de novas ESB, 

utilizando-se da portaria n° 673, a qual permite a equiparação entre ESF e ESB, a fim 

de proporcionar à população adscrita uma maior cobertura de procedimentos 

odontológicos. 

Entretanto, não se pode afirmar que a equiparação das equipes na proporção de 

1:1 garantirá o cumprimento das metas pelas unidades, pois segundo Baldani et al. 

(2005), existe dificuldade, por parte de algumas equipes, em desempenhar todas as 

atividades pertinentes a elas como, por exemplo, visitas domiciliares pelo dentista, 

ações de prevenção e promoção à saúde, bem como reuniões com a comunidade de 

abrangência, o que significa que, mesmo com a introdução de uma relação equipe de 

saúde bucal/ equipe de saúde da família de 1:1 a partir de junho de 2003, as 

dificuldades provavelmente continuarão a ocorrer. 

A fim de encontrar uma forma mais fiel de analisar as unidades de saúde da 

família (ESB), procurou-se utilizar, para o cálculo dos indicadores pactuados, o número 

médio de pessoas cobertas por equipe (estabelecido na Portaria n° 673), que é de 

3450. Nesse caso, uma unidade que possuísse apenas uma ESB, independente de 

relação 2:1 ou 3:1, teria sua produção (1° consulta, escovação supervisionada ou 



 

 

57 

57 

procedimentos básicos individuais) dividida por 3.450. Do mesmo modo, outra unidade 

que possua duas ESB teria sua produção dividida por 6.900, e assim por diante. 

A tabela 6 apresenta os indicadores, exibidos anteriormente, recalculados, 

utilizando as populações consideradas ideais para cobertura de cada unidade.  

Observa-se, no caso da primeira consulta odontológica, que duas unidades 

ultrapassaram a meta estabelecida de 20%, enquanto algumas permaneceram mais 

próximas e outras mais distantes desta. Para o indicador de escovação supervisionada, 

apenas a USF 2 ultrapassou a meta, o que reforça o fato de a maioria das unidades 

não priorizarem esse tipo de ação. O indicador da média de procedimentos básicos 

individuais foi o que apresentou melhores resultados, sendo as metas alcançadas por 

nove unidades. 

 

 

 

Unidades Pop 
1° consulta 

odontológica 
Escovação 

supervisionada 
Média de procedimentos 

básicos individuais 

USF 1 3450 44,78 1,17 1,44 
USF 2 6900 13,49 13,36 0,38 
USF 3 6900 13,87 0,16 0,77 
USF 4 3450 29,33 2,90 1,03 
USF 5 3450 8,67 0,43 0,64 
USF 6 3450 8,23 1,16 0,20 
USF 7 3450 15,39 2,58 0,66 
USF 8 3450 5,74 0,00 0,17 
USF 9 3450 14,7 0,81 0,77 

USF 10 3450 15,74 4,48 0,62 
USF 11 3450 5,51 0,00 0,02 
USF 12 3450 16,12 1,55 0,32 
USF 13 10350 5,37 1,83 0,24 
USF 14 3450 8,26 0,00 0,29 
USF 15 6900 19,26 1,38 0,87 
USF 16 3450 10,78 0,09 0,27 
USF 17 3450 9,88 0,00 0,73 
USF 18 3450 17,45 2,31 0,36 

 

 

Tabela 6. Indicadores ideais atingidos pelas equipes de saúde bucal do DS VI de Recife – 2006. 

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS – DATASUS. 
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A importância desses resultados é reafirmada pelas Diretrizes da Política 

Nacional de Saúde Bucal, a qual estabelece que as secretarias municipais de saúde, 

como forma de avaliar a atuação das equipes de saúde bucal e orientar o processo de 

trabalho, devem estabelecer parâmetros para acompanhamento das ações dessas 

equipes. Além disso, os processos avaliativos devem ser incorporados às práticas dos 

serviços de saúde, potencializando a utilização de instrumentos de gestão como o 

Pacto de Indicadores, o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e o Sistema 

de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) para tomada de decisões e formação 

dos sujeitos envolvidos nos processos (BRASIL, 2006a). 

Padilha et al. (2005) relatam a necessidade do aprimoramento dos instrumentos 

de acompanhamento das ações dos profissionais: “é fundamental o uso de indicadores 

que permitam uma avaliação do desempenho das equipes e da evolução da situação 

da saúde bucal como um todo”.  

Entretanto, é preciso que profissionais de saúde bucal estejam atentos para o 

preenchimento correto de todos os procedimentos e atividades realizadas, pois, 

segundo Mota e Carvalho (1999), as informações só podem contribuir para o 

desenvolvimento de modelos de atenção à saúde mediante a análise dos seus dados, 

adequado preenchimento dos instrumentos, registro e armazenamento seguros, fluxo 

de dados até o processamento no tempo estabelecido, sua consolidação, análise e 

difusão. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Constatou-se, através do presente estudo, que várias equipes de saúde bucal 

apresentaram dificuldades para o cumprimento das práticas estabelecidas pela Política 

Nacional de Saúde Bucal e das metas pactuadas para os seus indicadores. 

A falta de conhecimento das necessidades locais, refletida nos precários 

diagnóstico e levantamento epidemiológico, e a deficiência no monitoramento e 

avaliação das atividades têm dificultado a obtenção de uma adequada assistência 

odontológica à população, pois essas práticas constituem ferramentas indispensáveis 

para o planejamento e a organização das ações em saúde bucal. 

 O acesso da população aos serviços de saúde da família necessita melhorias, 

como evidenciado pela cobertura do indicador de primeira consulta odontológica 

programática. Alguns aspectos devem ser levados em consideração nesses resultados, 

como o registro incorreto ou sub-registro do indicador de primeira consulta 

odontológica, considerado pelo Ministério da Saúde como o principal indicador de 

saúde bucal do Pacto pela Saúde. A presença de filas para marcação e/ou consultas 

em detrimento do agendamento, presente em algumas unidades, também se traduz em 

um precário indicador de acesso. 

A existência de grande demanda reprimida por atendimento cirúrgico-

restaurador, tanto na atenção básica, como na referência para os serviços de média e 

alta complexidade, impede que o modelo hegemônico curativista seja completamente 

substituído por aquele centrado nos princípios doutrinários e organizativos do SUS. 

A prevenção e a promoção da saúde se fazem presentes entre as ações de 

saúde, atuando como importantes fatores para melhoria da assistência à saúde bucal e, 

conseqüentemente, na qualidade de vida da população. Porém a ação coletiva 

escovação dental supervisionada parece não ter sido priorizada pelas equipes de saúde 

bucal, devido aos irrisórios resultados dos indicadores por equipe. As equipes devem 

estar realizando outros tipos de atividades coletivas como aplicação de flúor ou 

educação em saúde nas escolas e demais espaços, como visto nas entrevistas, ou os 
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indicadores apresentam-se sub-registrados, visto que, em quatro unidades, não são 

observados dados para esse tipo de procedimento no período de um ano.  

 Algumas unidades mostraram uma boa média de procedimentos básicos 

individuais. Outras demonstraram que, dentre esses procedimentos, as exodontias 

representam uma elevada proporção, dificultando, assim, a incorporação dos princípios 

da Estratégia de Saúde da Família e, conseqüentemente, a reversão do modelo 

tradicional de atenção à saúde.  

O grande número de pessoas sob a responsabilidade das equipes de saúde 

bucal, conseqüência da relação de uma equipe de saúde bucal para duas de saúde da 

família, forma ainda vigente na maioria das unidades do DS IV, dificulta o papel das 

equipes em oferecer os procedimentos preventivos e curativos adequadamente à sua 

população coberta. 

 Portanto, apesar das dificuldades encontradas no presente estudo, já é evidente 

a mudança do modelo de atenção em saúde bucal, sendo necessários ajustes e 

correções nas suas práticas através do desenvolvimento de rotinas de controle e 

avaliação, além de uma maior participação dos demais níveis de gestão para o 

exercício pleno da saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família. 
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