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O valioso tempo dos maduros 

 

Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para a 
frente do que já vivi até agora.  
 

Tenho muito mais passado do que futuro. 

Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As 
primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o 
caroço. 

Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em 
reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos tentando 
destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. 

Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos 
inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo 
para administrar melindres de pessoas, que apesar da idade cronológica, são 
imaturas. 

Detesto fazer acareação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de 
secretário geral do coral. 

As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se 
escasso para debater rótulos, quero a essência, minha alma tem pressa. 

Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito 
humana; que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se 
considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, quero caminhar 
perto de coisas e pessoas de verdade. 

O essencial faz a vida valer a pena. 

E para mim, basta o essencial! 

 

                                                                                                        Mario de Andrade 
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                                           RESUMO 

 Introdução: Segundo projeções do IBGE, em 2020 a população idosa 
no Brasil ultrapassará a marca de 20 milhões de pessoas. Junto com o 
processo de envelhecimento ocorre o aparecimento de doenças crônicas não 
transmissíveis, aumentando assim a necessidade de cuidados com a saúde. 
Este fato tem produzido demandas crescentes por atendimento no Sistema 
Único de Saúde brasileiro, o que tem se demonstrado um desafio para todos os 
profissionais de saúde, inclusive para os cirurgiões- dentistas, pois, assim 
como o resto do organismo, a boca também envelhece. A grande demanda por 
atendimento odontológico de idosos na Atenção Básica tem exigido dos 
cirurgiões- dentistas a utilização de métodos de tratamento adequados e 
resolutivos, através da padronização de rotinas, procedimentos terapêuticos, 
diagnósticos e acolhimento desses idosos. A utilização de protocolos de 
atenção à saúde nas rotinas de trabalho, respaldada por evidências científicas, 
pode ser uma ferramenta de extrema importância na orientação de fluxos e no 
atendimento clínico do paciente idoso, pois facilita o acesso, diminui custos 
com tratamentos, reduz iatrogenias e a fragmentação do cuidado, além de dar 
segurança e respaldo legal ao profissional. O protocolo de saúde bucal de 
Vitória, como os dos municípios estudados pela pesquisadora, apesar de 
abrangente está voltado para patologias orais e para uma prática curativa da 
odontologia. Objetivo: Este estudo teve por objetivo levantar subsídios para 
atualizar o protocolo de saúde bucal de Vitória após verificar o conteúdo dos 
protocolos de saúde bucal de alguns municípios com atendimento odontológico 
consolidado para idosos na Estratégia Saúde da Família obtidos na internet, 
além de analisar e selecionar contribuições obtidas nas entrevistas dos 
profissionais, de modo que esse protocolo pudesse ser ampliado no 
atendimento aos idosos do município. Método: A pesquisa, de caráter 
descritivo e exploratório, com abordagem qualitativa, teve como cenário de 
estudo unidades de saúde de Vitória com população idosa superior a 1.8000 
pessoas. Participaram 13 cirurgiões- dentistas que se dispuseram a responder 
o roteiro de entrevista semiestruturado. Foram estudados também alguns 
protocolos disponibilizados na internet. Os dados obtidos foram analisados 
utilizando-se a técnica de análise de conteúdo de Bardin, a partir da definição 
de categorias de análise e ferramentas estatísticas simples. Resultados: Os 
resultados da pesquisa demonstraram que o atual protocolo, apesar de 
abrangente, necessita ser atualizado, com a inclusão de aspectos particulares 
inerentes a este segmento populacional. Considerações finais: Espera-se que 
este estudo contribua com o a melhoria das condições de saúde bucal dos 
idosos de Vitória e que sirva como recurso para mudanças no processo de 
trabalho do cirurgião-dentista, privilegiando a integralidade da atenção e do 
cuidado desse segmento da população. 

 
 
 
 

Palavras- Chave: Protocolo Clínico. Saúde Bucal. Idoso. Estratégia Saúde 
da Família. Políticas de Saúde. Vitória. 

 



 
 

 
 

                                                  ABSTRACT 
 
Introduction: According to projections of the IBGE, in 2020 the elderly 
population in Brazil will surpass the mark of 20 million people. Along with the 
aging process occurs the emergence of chronic non-communicable diseases, 
thus increasing the need for health care. This fact has produced growing 
demands by the Brazilian Health system, which has been shown to be a 
challenge for all health professionals, including to the dentists because, like the 
rest of the body, the mouth grow old too. The high demand for dental care by 
elderly in the Basic Attention has required of dentists using appropriate and 
permanent methods of treatment through standardization of rattans, 
therapeutic, diagnostic procedures and reception of these elderly. The use of 
protocols for health care in work routines, supported by scientific evidence, can 
be a tool of extreme importance in the orientation of streams and in the clinical 
care of the elderly patient, since it facilitates access, reduces costs with 
treatments, reduces iatrogenic and fragmentation of care, in addition to security 
and legal support to the professional. Vitoria’s Oral Health Protocol, as those of 
the municipalities studied by the researcher, despite being wide, is oriented to 
oral pathologies and facing to a healing practice of dentistry. Objective: The 
purpose of this study was to establish a basis for updating the oral health 
protocol of Vitória after verifying the content of the oral health protocols of some 
municipalities with consolidated dental care for the elderly in the Family Health 
Strategy obtained from the Internet, as well as analyzing and selecting 
contributions In the interviews of the professionals, so that this protocol could be 
extended in the care to the elderly of the municipality. Method: The research of 
descriptive and exploratory character, with a qualitative approach, had the 
backdrop of health units of study with elderly population exceeding 1.8000 
people. In this research participated 13 dentists who were willing to answer the 
semi-structured interview script. Some protocols also were made available on 
the internet. The data obtained were analyzed using content analysis technique 
of Bardin, from the definition of categories of analysis and simple statistical 
tools. Results: The survey results showed that the current Protocol, although 
comprehensive, needs to be updated, with the inclusion of particular aspects 
inherent to this population segment. Final considerations: It is hoped that this 
study contributes to the improvement of the oral health conditions of the elderly 
of Vitória and that serves as a resource for changes in the dental surgeon's 
work process, favoring the integral care and attention of this segment of the 
population. 
 
  
 

Keywords: Clinical Protocol. Oral Health. Elderly. The family health 
strategy. Health Policies. Victory. 
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Introdução 

 

O mundo está envelhecendo, e segundo o Plano de ação internacional 

sobre o envelhecimento, promulgado pela Organização das Nações Unidas em 

2002, quando chegarmos em 2050, pela primeira vez na humanidade haverá 

mais idosos que menores de 15 anos. E ainda, de acordo com projeções do 

IBGE, em 2020 a população idosa no Brasil ultrapassará a marca de 20 

milhões de pessoas. Segundo Veras (2009, p. 549), o Brasil hoje é um “jovem 

país de cabelos brancos”. 

Segundo Schneider e Irigary (2008, 25940: 583-593), não se consegue 

determinar o início da velhice no homem, isto é, este envelhece e fica idoso de 

modos distintos dependendo da influência de fatores como gênero, classe 

social, padrões de saúde próprios e coletivos da sociedade em que vive dentre 

outros. Por ser de determinação complexa, podem-se estabelecer diferentes 

idades para o homem; cronológica, biológica, psicológica e social. Segundo a 

OMS, o limite de idade para o indivíduo ser considerado idoso é de 65 anos em 

nações desenvolvidas e 60 anos em países emergentes. Não se pode negar o 

envolvimento direto do envelhecimento populacional com os processos de 

transição demográfica e epidemiológica observados no mundo.  

No Brasil esse fenômeno foi fruto de importantes mudanças nos padrões 

de saúde/doença da população associado a fatores históricos, 

socioeconômicos, demográficos e ambientais, observando-se, igualmente, um 

intenso processo de 1transição demográfica e 2epidemiológica no país. De uma 

sociedade rural tradicional passamos para uma sociedade urbana e moderna, 

acrescida de profundas mudanças sociais.  

O Século XX testemunhou marcantes quedas nas taxas de natalidade e 

mortalidade infantil paralelamente ao grande desenvolvimento da indústria 

farmacêutica que contribuiu para o tratamento ou cura de doenças infecciosas 

                                            
1
 Por transição demográfica entende-se a dinâmica do crescimento populacional, decorrente 

dos avanços da medicina, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, taxas de 

natalidade e outros fatores. 

2
 Transição epidemiológica refere-se às modificações dos padrões de morbidade, invalidez e 

morte que caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com 

outras transformações demográficas, sociais e econômicas. 



7 
 

 
 

e parasitárias antes consideradas fatais, além da vacinação em massa da 

população que também foi importantíssima na erradicação e controle de muitas 

doenças outrora causadoras de muitas mortes. Outros fatos importantes como 

a inserção da mulher na sociedade, os novos rearranjos familiares, o 

incremento de novas tecnologias e o fenômeno da globalização também estão 

contribuindo para acelerar o processo de envelhecimento da população 

brasileira. 

Hoje se observa que muitas doenças que antes levavam grande parte 

da população ao óbito passaram a ser tratáveis, aumentando a expectativa de 

vida dos adultos jovens, que convivem com os fatores de risco para doenças 

crônico-degenerativas e suas complicações, sobrecarregando o sistema de 

saúde, pois implica diretamente na utilização desses serviços por décadas por 

esse segmento populacional. 

Contudo, o país ainda apresenta fases distintas dos processos de 

transição demográfica e epidemiológica devido às suas enormes diferenças 

geográficas e profundas desigualdades sociais, ampliando assim as 

contradições no território nacional. 

O aumento da população de idosos no país tem se traduzido em 

inquietações significativas para a sociedade, e, segundo Ciosak (2011,45, 

p.1763-8), devido à escassez de recursos públicos destinados à saúde, é 

imprescindível a compreensão do processo saúde-doença para que sejam 

adotadas estratégias de cuidado e fortalecimento do idoso, da família e do 

cuidador, através de medidas e ações de promoção e prevenção em saúde a 

fim de restaurar o equilíbrio dos atores envolvidos no processo. 

 Nessa perspectiva, percebe-se a importância das políticas públicas de 

saúde bucal específicas para o idoso, da utilização de práticas de cuidado e da 

melhoria do processo de trabalho, de modo que o modelo de atenção proposto 

pelo SUS e principalmente pela Estratégia de Saúde da Família possa 

proporcionar uma abordagem integral e interdisciplinar do idoso, que leve em 

conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que 

influenciam em sua saúde, o que tem se apresentado como um desafio 

importante a ser enfrentado pelo Sistema Único de Saúde brasileiro.  

 Durante décadas a Odontologia esteve à margem das políticas públicas 

de saúde; Cerveira (2003) em sua dissertação de mestrado observa que os 
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poucos registros sobre a política de saúde bucal na primeira metade do século 

XX, revelam-na vinculada a ações curativas voltadas, prioritariamente, às 

gestantes, pré-escolares e escolares. Portanto, devido a esse antigo modelo de 

atenção à saúde que dificultava o acesso, os idosos de hoje tiveram 

pouquíssimos benefícios com os avanços científicos da Odontologia. Esse 

antigo modelo mutilador, que raramente tratava a 3cárie dentária e a doença 

4 periodontal em idosos foi o grande causador de extrações em série, 

provocado como consequência o 5 edentulismo, o que resultou em grande 

número de idosos portadores de prótese totais e/ou parciais ou que delas 

necessitam.  

Ainda segundo relatório Minas Gerais (2006) e Moreira et al. (2005), 

vários fatores também podem afetar o acesso do idoso ao tratamento 

odontológico, dentre eles: a dependência de familiares, as barreiras físicas, a 

dificuldade de locomoção por problemas de saúde, a falta de priorização dessa 

faixa etária pelos serviços odontológicos, fatores socioeconômicos e culturais, 

medo e tabus, descrédito na resolubilidade dos serviços públicos de saúde, a 

crença de que portadores de próteses totais não necessitam mais de 

acompanhamento odontológico, e a auto percepção da saúde bucal.  

 

 

 

A compreensão da situação sistêmica, emocional, cognitiva, social e 
econômica do idoso é importante para a formulação de um plano 
preventivo/terapêutico adequado à sua realidade. A intensidade das doenças 
bucais, o estado de conservação dos dentes e a prevalência de edentulismo 
são reflexos, principalmente, da sua condição de vida e do acesso às ações e 
serviços em saúde bucal, com forte componente social. É possível manter 

                                            
3  Doença multifatorial, infecciosa, transmissível

 
e dieta dependente, que produz uma 

desmineralização das estruturas dentárias. 

 

4 Patologia oral causada, principalmente, pela presença da placa bacteriana patogênica. É 

caracterizada por inflamação e (ou) infecção dos tecidos que envolvem e suportam os dentes: 

gengiva, ligamento periodontal e o osso alveolar. 

 

5
Ausência de dentes em determinada área da boca. 
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íntegros os dentes durante o envelhecimento. Para tanto, é necessário que a 
prevenção seja traduzida em atitudes e práticas durante toda a vida.  

(SAÚDE BUCAL - Caderno de Atenção Básica, nº 17 Brasília – DF, 2008). 

 

O paciente idoso ou geriátrico é considerado um paciente complexo, 

portanto, seu atendimento deve ser meticuloso e feito com muita atenção e 

cuidado, com a compreensão da individualidade que esse grupo populacional 

demanda o que inviabiliza e exclui qualquer abordagem de caráter 

universalizante, pois, assim como o resto do organismo, a boca também 

envelhece. 

O acompanhamento de idosos tornou-se um desafio para os 

profissionais de saúde, tendo em vista o aumento acelerado da expectativa de 

vida dos brasileiros e a falta de qualificação adequada dos profissionais de 

saúde em geral e, particularmente, dos cirurgiões-dentistas. O acesso dos 

idosos brasileiros ao oportuno e integral atendimento em saúde bucal, provido 

pelos serviços de saúde tem se mostrado deficiente por vários motivos, 

principalmente pela existência de poucos protocolos direcionados ao 

atendimento desse segmento, que considerem as características e, em grande 

parte, subjetivas dessa população. A proposta de reorganizar e melhorar o 

processo de trabalho do cirurgião-dentista da ESF através da adoção de um 

protocolo de saúde bucal para idosos vai ao encontro das políticas públicas 

inclusivas e ao Pacto Pela Vida, como orienta o SUS.  

Seguir um protocolo de atendimento clínico atualizado é de suma 

importância para que o diagnóstico, planejamento e execução do plano de 

tratamento possam ser realizados de forma segura e eficaz, viabilizando assim 

uma assistência odontológica adequada para os idosos e, consequentemente, 

melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, em conformidade com todas 

as políticas voltadas para a pessoa idosa. O protocolo existente em Vitória, 

apesar de abrangente, está voltado, de um modo geral, como em outros 

municípios brasileiros, para as principais patologias orais e para uma prática 

curativa da odontologia. Este estudo poderá servir de base para a atualização 

do Protocolo de Saúde Bucal do município, e, induzirá, esperamos, discussões 

em equipe, que ajudarão o acompanhamento dos idosos pelas equipes da 

ESF.  
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 O presente estudo encontra-se dividido em quatro partes. Inicialmente 

são abordados a questão norteadora, os pressupostos e os objetivos . Os itens  

subsequentes foram escritos após uma pesquisa profunda em busca do 

conhecimento sobre o processo de envelhecimento populacional, a transição 

demográfica e epidemiológica, além da saúde bucal do idoso e construção de 

protocolos. 

 Desta forma, na Parte I, sobre referencial teórico, está subdividida em: 

envelhecimento da população brasileira: uma abordagem inicial; o 

envelhecimento populacional em Vitória; o SUS e as políticas de saúde do 

idoso; principais políticas odontológicas para o idoso: uma aproximação 

histórica; a odontologia na ESF no município de Vitória: breve historia; o 

envelhecimento e a saúde bucal do idoso; algumas lacunas a assistência 

odontológica ao idoso: aspectos subjetivos.  

 A Parte II, sobre protocolos clínicos, aborda as possíveis dificuldades na 

criação e implementação de um protocolo; benefícios no uso de protocolos e 

protocolos para a saúde bucal. 

 Na Parte III são descritos os procedimentos metodológicos, incluindo a 

fundamentação teórica sobre abordagem qualitativa, descritiva e exploratória; o 

tipo de amostragem; os sujeitos da pesquisa e os critérios de inclusão; os 

instrumentos utilizados para coleta de dados primários e secundários, além da 

descrição das técnicas para a análise dos dados coletados. Quanto ao cenário 

de estudo, foi feita uma breve descrição do município de Vitória com suas 

características sócio-demográficas, sua organização política, assim como o 

processo de territorialização do município e sua divisão em regiões de saúde , 

incluindo a implantação e expansão da ESF e ESB. 

 Na Parte IV são apresentados os resultados e discussão da pesquisa, as 

características dos sujeitos da pesquisa e as categorias apriorísticas definidas 

para análise do conteúdo das entrevistas, concluindo com as considerações 

finais do trabalho. 
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1. Questão norteadora 

 

Quais os principais elementos a serem contemplados para a atualização 

do protocolo de Saúde Bucal do município de Vitória/ES em relação ao 

atendimento/acompanhamento ao idoso? 

 

 

2. Pressupostos 

 

 O protocolo clínico em Saúde Bucal existente no Município de Vitória 

para o atendimento da população idosa cadastrada na Estratégia Saúde 

da Família, além de defasado, pois foi adotado em 2009, não apresenta 

questões subjetivas e sociais, fundamentais para o adequado 

acompanhamento dos idosos. 

 

 Os protocolos clínicos em Saúde Bucal selecionados para estudo não 

incluem aspectos subjetivos e sociais que atendam à complexidade 

clínica atual referente à população idosa.  

 

 

 Os cirurgiões dentistas das equipes de Saúde da Família do Município 

de Vitória/ES têm dificuldades para discutir com as equipes de saúde 

das respectivas unidades sobre as situações complexas, subjetivas e 

sociais, que perpassam o atendimento clínico à população idosa. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo geral  

 

 Levantar subsídios para atualização do Protocolo Clínico de Saúde 

Bucal de Vitória/ES, de modo que este possa ser ampliado para o atendimento 

a idosos cadastrados na ESF do município. 

 

 

 3.2 Objetivos específicos 

 

 Verificar se o conteúdo dos protocolos clínicos de Saúde Bucal de 

municípios de pequeno, médio e grande porte que tenham ESB na ESF 

e atendimento consolidado específico à população idosa selecionados 

oferecem subsídios que possam contribuir para a atualização do 

Protocolo de Saúde Bucal de Vitória/ES. 

 

 

 Analisar e selecionar nas entrevistas dos profissionais de saúde bucal 

da ESF de Vitória as contribuições que possam ser inseridas no 

processo de atualização do protocolo clínico odontológico existente no 

Município, no sentido de ampliá-lo para que possa ser usado no 

atendimento clínico da população idosa.     
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PARTE I 

 

Este estudo será pautado no direito à saúde, tutelado pela Constituição 

Federal em seus artigos 6º e 196 e que deve ser efetivado por meio da 

integralidade de assistência: diretriz prevista no artigo 198, inciso II, da 

Constituição Federal e o princípio expresso no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 

8.080 de 1990. 

Segundo a Constituição, em seu artigo 196, a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que 

visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (SAMPAIO, 2002, p. 699-700). 

 

A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a 
deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 
rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso 

às ações. Referencial teórico e serviços que a promovem, 

protegem e recuperam. (SILVA, 2001, p. 808). 

 

O direito constitucional à saúde pública possui a integralidade de 

assistência como diretriz prevista no artigo 198, inciso II, da Constituição 

Federal de 1988 e como princípio expresso no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 

8.080 de 1990 e se constitui um dos pilares de sustentação do Sistema Único 

de Saúde desde sua criação. 

Por assistência integral compreende-se como um conjunto de ações e 

serviços que buscam informar, prevenir e tratar as doenças e agravos à saúde, 

garantindo ao indivíduo a proteção do seu potencial biológico e psicossocial e a 

recuperação de sua saúde (TAVARES, 2008; MARTINS, 2008, p.308-16). 

Observa-se, entretanto, a frequente violação desses direitos constitucionais 

assegurados por lei, principalmente em relação à saúde pública e, em especial, 

no que tange a integralidade do atendimento ao idoso, sendo considerada 

como um dos nós críticos do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente 

quando é observada a referência e contrarreferência entre os três níveis de 
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atenção para uma população com um histórico de desassistência e com 

agravos de saúde multifatoriais devido à baixa oferta de serviços. 

Os itens constantes desse capítulo apresentam em seus conteúdos uma 

breve contextualização teórica articulada ao tema dessa pesquisa, abordando, 

de forma sucinta e objetiva, os principais aspectos do envelhecimento 

populacional, o SUS e as políticas de saúde do Idoso, as principais políticas 

odontológicas voltadas para o idoso, o atendimento odontológico do Idoso e a 

relação entre o envelhecimento e a saúde bucal do Idoso. 

Como referencial teórico será estudado autores diretamente ligados ao 

tema saúde do idoso e à saúde bucal do idoso, ao processo de transição 

demográfica brasileira, a protocolos odontológicos, às políticas públicas do 

Ministério da Saúde voltadas para esse segmento e outros a ele relacionados. 

 

 

4.1 Envelhecimento da população brasileira: uma abordagem inicial  

 

Segundo Veras (2009, p. 548-54) “o prolongamento da vida é uma 

aspiração de qualquer sociedade, contudo, só pode ser considerada uma 

conquista verdadeira se adicionar qualidade de vida aos anos adicionais do 

indivíduo”.  

De acordo com Chaimowicz (2013, p.16), o século XXI sofrerá 

transformações em sua estrutura populacional. Este fenômeno não é repentino 

e nem ocorrerá isoladamente, será globalizado, à exceção de alguns países 

africanos. Ainda segundo o autor, vários fatores determinam o envelhecimento 

populacional de um país, os quais podem ser sintetizados em três fases 

distintas. 

  A primeira fase, de “Elevada Mortalidade e Fecundidade” durou até o 

início do século XX, quando a expectativa de vida das pessoas em países 

como França e Japão não passava de 45 anos. No Brasil, três a cada 100 

brasileiros morriam ao ano, apesar da alta taxa de fecundidade. Esses óbitos 

ocorriam principalmente em crianças, causados por doenças transmissíveis 

associadas à pobreza e desnutrição. A Expectativa de vida ao nascer não 

passava de quarenta anos, e menos de um quarto dos brasileiros chegava aos 
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sessenta anos de idade (Chaimowicz, 2013, p.13-55). Na segunda fase, 

caracterizada pela “Queda Da Mortalidade E Crescimento Populacional”, 

observa-se a queda da mortalidade, especialmente a infantil, resultando 

diretamente no aumento da expectativa de vida, haja vista que o maior 

obstáculo para alcançar os 60 anos era superar as doenças da infância. Na 

terceira fase observa-se a “Queda da Fecundidade e Envelhecimento 

Populacional” e ocorre principalmente em consequência de mudanças 

socioculturais associadas ao crescimento da população urbana e ao advento 

de contraceptivos (CHAIMOWICZ, 2013, p.13-55). 

No Brasil assiste-se hoje um quadro de transição epidemiológica um 

pouco diferente dos experimentados por outros países latino-americanos. 

Mesmo entre as regiões e os estados brasileiros vemos padrões diferentes de 

transição epidemiológica devido a gritantes diferenças socioeconômicas 

existentes na população do país. Segundo o autor acima citado, não há 

substituição, mas superposição entre as etapas: doenças transmissíveis e 

crônico-degenerativas agora associadas aos acidentes e mortes por causas 

violentas. Houve uma redução drástica de doenças imunopreveníveis como 

sarampo, pólio, tétano, difteria, etc. Contudo esta não foi acompanhada pela 

redução de doenças transmissíveis como dengue, cólera, hepatites, 

hanseníase, etc., com a emergência de outras como a AIDS, por exemplo. 

Atualmente tem-se observado uma queda progressiva na mortalidade de 

idosos jovens (de 60 a 74 anos), com um aumento da proporção de idosos com 

mais de 80 anos entre os próprios idosos. No Brasil esta queda pode ser 

explicada por melhoria nas condições de vida nessa faixa etária, pela oferta de 

saneamento básico; melhoria na renda familiar e alimentação, além de outras 

políticas públicas que favorecem esse segmento populacional; acesso ao 

tratamento de doenças antes consideradas fatais, principalmente para a 

população de baixa renda; redução da morbimortalidade em idosas jovens por 

neoplasias através de ações de prevenção. 

Observa-se também a “feminização do envelhecimento” com um aumento da 

proporção de mulheres dentre a população idosa, pela maior longevidade 

destas em relação aos homens. Tal fenômeno pode ser explicado pela maior 

exposição dos homens a fatores de risco como álcool, fumo, acidentes de 

trabalho e homicídios; pelo aumento da mortalidade masculina por câncer de 
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pulmão e doenças cardiovasculares; pela diminuição da mortalidade materna 

perinatal e por câncer de útero no século XX, dando maiores chances das 

mulheres alcançarem a terceira idade e pela proteção cardiovascular por 

fatores hormonais até alguns anos após a menopausa. 

O rápido processo de envelhecimento por que vem passando a 

população brasileira, como pode ser observado na figura1 a seguir, e, a 

possibilidade de envelhecer ativamente tem demandado do governo brasileiro 

a implementação de inúmeras políticas públicas voltadas para esse segmento 

populacional. 

 

Figura 1   

 

Fonte: Rodolfo F. Alves Pena em Geografia humana do Brasil. Dados: IBGE 

 

          Além do acelerado processo de envelhecimento pelo qual passa o país, 

a própria população idosa também está envelhecendo devido às melhores 

condições de vida e acesso à saúde e em breve veremos florescer uma 

população de idosos muito idosos, formando a chamada 4ª idade, como se 

pode observar na figura 2 a seguir. 
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Figura 2 

 

     

 As Doenças e Agravos Crônicos Não Transmissíveis ou DANTs (Quadro 

1) constituem as principais causas de morbimortalidade, incapacidades e de 

sequelas nos seres humanos à medida que estes envelhecem, contribuindo 

enormemente para a elevação de gastos com saúde tanto para os seus 

portadores e /ou suas famílias como para o Estado. No Brasil, tais doenças 

prevalentes da terceira idade, são responsáveis respectivamente, por 31,3% 

das mortes por doenças do aparelho circulatório, 16,3% das mortes por câncer, 

5,2% das por diabetes e 5,8% das mortes por doenças respiratórias crônicas, o 

que explica o grande impacto que causam no sistema público de saúde do 

país. Contudo, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis possuem uma 

característica positiva, são passíveis de prevenção, pois estão em relação 

direta com hábitos de vida adquiridos ao longo do tempo e, segundo o ”PLANO 

DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DCNT) NO BRASIL 2011-2022”, lançado 

pelo Ministério da Saúde em 2011 (Quadro 2), “A prevenção e o controle das 

DCNT e seus fatores de risco são fundamentais para evitar um crescimento 
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epidêmico dessas doenças e suas consequências nefastas para a qualidade de 

vida e o sistema de saúde no país.” 

 Como podemos observar na figura 3 a seguir, as Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis mais impactantes para a saúde pública tanto no Brasil como em 

todo o mundo são decorrentes em sua maior parte de hábitos ou fatores de 

risco modificáveis como tabagismo, consumo nocivo de bebida alcoólica, 

inatividade física e alimentação inadequada. 

 

Figura 3 

 

 

 

  

 

 

No quadro 1  podemos observar os principais fatores de risco 

causadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. 

 

 

 

 

 

Fonte: PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O 

ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS (DCNT) NO BRASIL 2011-2022 / MS 

2011 
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Quadro 1:  DCNT e fatores de risco em comum 

DCNT e fatores de risco em comum 

DCNT Fatores de risco 

  Tabagismo Alimentação 
não saudável 

Inatividade 
física 

Uso nocivo de 
álcool 

Doenças cardiovasculares x   x   x   x   

Câncer 

x   

A prevenção e o 
controle das 

DCNT e seus 
fatores de risco 

são 
fundamentais 
para evitar um 
crescimento 
epidêmico 

dessas doenças 
e suas 

consequências 
nefastas para a 

qualidade de 
vida e o sistema 

de saúde no 
país. 

x   x   

Diabetes x  x   x   x   

Doenças respiratórias crônicas x   x   x   x   

Fonte: PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS (DCNT) NO BRASIL 2011-2022 / MS 2011 

 

A quadro 2 mostra os principais desfechos relacionados aos fatores de 

risco modificáveis ou não e os intermediários. 
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Quadro 2:  Principais desfechos relacionados aos fatores de risco modificáveis 

ou não e os intermediários 

 
Causalidade das DCNT 

Determinantes sociais 

  

Fatores não modificáveis 

Sexo 

Genética 

Idade 

  

  

  

Fatores de risco modificáveis 

Tabagismo 

Alimentação não saudável 

Uso nocivo de álcool 

Inatividade física 

  Fatores de risco 
intermediários 

  

Hipertensão 

Dislipidemia 

Sobrepeso 

Obesidade 

Intolerância à Glicose 

 

  Desfechos 

  

  

D. coronariana 

D. cerebrovascular 

D. vascular periférica 

D. renal crônica 

DPOC/enfisema 

Diabetes 

Cânceres 

  

Fonte: PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

(DCNT) NO BRASIL 2011-2022/ MS 2011 

 

 

4.1.1 O Envelhecimento populacional em Vitória 

 

 

Vitória como a maioria dos municípios brasileiros também passa por um 

processo de envelhecimento populacional que pode causar mudanças nas 

estruturas sociais, econômicas e políticas do município, com pode-se observar 

na comparação dos dados censitários da figura 4. E, considerando que este 

envelhecimento populacional pode causar mudanças nas suas estruturas 

sociais, econômicas e políticas, o município de Vitória desde 22 de Dezembro 

de 2003 criou a Lei 6043/03 que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso, 

cujo objetivo, como descrito no parágrafo 1º, é assegurar os direitos sociais ao 
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idoso residente no Município de Vitória, estabelecendo formas que promovam 

sua autonomia, independência, integração, melhoria da qualidade de vida e 

participação efetiva na sociedade, em conformidade com a Lei nº 8.842, de 04 

de janeiro de 1994, que estabeleceu a Política Nacional do Idoso, e com a Lei 

nº 4.946, de 15 de julho de 1999, que criou o Conselho Municipal do Idoso.  

A prefeitura de Vitória, embasada pela Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) direciona a responsabilidade pelos projetos, programas, 

benefícios e serviços às pessoas idosas à Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SEMAS), que por sua vez divide-se em dois tipos de proteção, 

conforme o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) são elas: Proteção 

Social Básica e Proteção Social especial. 

  A Proteção Social Básica no município de Vitória está estruturada a 

partir dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e dos serviços 

de responsabilidade da Gerência de atenção à pessoa idosa e à pessoa com 

deficiência, nos Centros e nos Grupos de Convivência (BORBA, 2011, p.102). 

As ações desenvolvidas sob a forma de serviços, programas, projetos e 

benefícios da assistência social são estruturadas para prevenir situações de 

vulnerabilidade e risco social e fortalecer os vínculos familiares e comunitários, 

destinando-se principalmente à população que vive em situação vulnerável em 

decorrência da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 

aos serviços públicos) e da fragilidade dos vínculos afetivos e de pertencimento 

social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2014).  

No que se refere ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

este se constitui numa unidade pública integrante da Proteção Social Básica do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS), sendo responsável pela oferta do 

Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), atuando com famílias e 

indivíduos em seu contexto comunitário, por meio de programas, projetos e 

serviços voltados, principalmente, para a orientação e o convívio sociofamiliar. 

As famílias são acompanhadas por visitas domiciliares, reuniões e atividades 

socioeducativas. As ações desenvolvidas têm como objetivo fortalecer vínculos 

familiares e comunitários; promover o acesso à renda; contribuir para a 

autonomia e emancipação social das famílias; atuar de forma preventiva, 
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evitando que as famílias atendidas tenham os direitos violados, recaindo em 

situações de risco social (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, 2014).  

 

 

Figura 4 

 

  

O quadro 3 a seguir refere-se a dados obtidos no site do IBGE e mostra 

a distribuição de idosos por faixa etária a partir de 60 anos no Município de 

Vitória/ES em 2014. 
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Quadro 3:  Distribuição de idosos por faixa etária a partir de 60 anos no 

Município de Vitória/ES em 2014. 

 

 

FAIXA ETÁRIA 

   

TOTAL 

 

HOMEM  

 

MULHER 

 

60 a 64 anos 

 

3.452 

 

5.913 

 

7.539 

 

65 a 69 anos 

 

9.474 

 

4.109 

 

5.365 

 

70 a 74 anos 

 

7.353 

 

2.954 

 

4.399 

 

75 a 79 anos 

 

5.560 

 

2.058 

 

3.502 

 

80 a 89 anos 

 

5.551 

 

1.904 

 

3.647 

 

90 a 99 anos 

 

926 

 

236 

 

690 

 

100 anos ou mais 

 

41 

 

08 

 

33 

 

Total 

 

42.357 

 

17.182 

 

25.175 

 Fonte: População estimada IBGE / SEGES/ elaboração- SEMUS / CIS  

 

 

 

4.2 O SUS e as políticas de saúde do idoso 

 

           O maior desafio na atenção integral à saúde da pessoa idosa, como um 

direito constitucionalmente adquirido, consiste em permitir ao idoso ter 

possibilidades de viver com a melhor qualidade de vida possível. Nesse 

contexto, o presente capítulo aborda as principais políticas publicas de saúde 

voltadas para o idoso desde a 1ª Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, 

identificando a partir desse evento, os principais avanços legais, de forma a 

fornecer ferramentas para a efetiva construção da cidadania e garantir direitos 

adquiridos para esse segmento populacional. 

Por influência do capitalismo e por preconceito contra a velhice muitos 

ainda acreditam que se "investe nos jovens e se gasta com idosos". Em 14 de 

dezembro 1978 a Organização das Nações Unidas, através da Resolução 
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33/52 convocou uma Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, que foi 

realizada em 1982 na cidade de Viena na Áustria onde foi concebido um Plano 

Internacional sobre o Envelhecimento (ONU, 1982). 

             Vinte anos após a 1ª Assembleia, em 1991, a ONU realizou em Madri a 

II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento e elaborou um plano de ação 

que ficou conhecido como "Plano de Madri", com uma proposta de 

continuidade de construção de uma sociedade digna para todas as idades e 

com determinações específicas para o bem-estar na velhice:                                                                                                     

uma sociedade para todas as idades possui metas para dar aos idosos a 

oportunidade de continuar contribuindo com sociedade. “[...] Para trabalhar 

nesse sentido é necessário remover tudo que representa exclusão e 

discriminação contra eles [...]” (PLANO DE AÇÃO INTERNACIONAL SOBRE O 

ENVELHECIMENTO (Parágrafo 19), MADRID (2002)). 

Deve-se registrar neste período a realização da Conferência 

Internacional sobre a Atenção Primária de Saúde, realizada na cidade de Alma 

Ata, URSS, em setembro de 1978, que produziu um relatório final considerando 

que a Atenção Primária à Saúde deveria estar voltada para os problemas de 

saúde das comunidades, proporcionando serviços de promoção, prevenção, 

cura e reabilitação, conforme as necessidades apresentadas pela população. 

Tais serviços, segundo as conclusões da conferência, deveriam ser apoiados 

por sistemas de referência e contrarreferência, integrados e funcionais, 

responsáveis pela garantia da continuidade do cuidado e  priorizando os mais 

necessitados. Fortalecida pelas conclusões da Conferência de Alma Ata, a 

prática assistencial da Medicina Comunitária iniciou o processo de 

consolidação e influenciou o surgimento da “Odontologia Simplificada, que se 

colocava como uma nova opção frente à dicotomia prevenção-cura” (NARVAI, 

1994). 

No Brasil, as políticas de saúde em relação aos idosos se iniciam na 

década de 80 com a implantação do SUS. Contudo, tais políticas ainda eram 

baseadas no modelo médico hegemônico, voltadas principalmente para o 

atendimento médico individual e direcionada às doenças crônico-

degenerativas. 

Em 1994, a Política Nacional do Idoso (PNI), criada pela Lei nº 8.842 

estabeleceu os direitos básicos da pessoa idosa com proteção social e 
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reconhecendo a família como o principal cuidador em detrimento das 

instituições de longa permanência, de acordo com o art. 16 da Declaração dos 

direitos Humanos. Esta lei assegura vários benefícios aos idosos na área da 

promoção e assistência social, da assistência à saúde, educação, trabalho e 

previdência social, habitação e urbanismo, justiça, cultura, esporte e lazer 

(BRASIL. Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1.994). Ainda em 1994 o Ministério da 

Saúde lança o Programa de Saúde da Família (PSF), como Política Nacional 

de Atenção Básica (BRASIL, Ministério da Saúde. Programa de Saúde da 

Família (PSF). Brasília: Ministério da Saúde, 1994), com caráter organizativo e 

substitutivo do modelo assistencial vigente. De acordo com o MS, a família 

passa a ser o objeto da atenção, no ambiente em que vive, permitindo que 

além da compreensão, haja participação e responsabilização de todas as 

partes envolvidas no processo saúde- doença. 

A Política Nacional do Idoso (PNI), regulamentada pelo Decreto nº 1.948 

de 1996, assegurou direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e 

reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS 

(BRASIL, 1.996). Em 10 de dezembro de 1.999, a Portaria nº 1395/GM aprova 

a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), com uma proposta para que os 

municípios promovam a elaboração ou readequação de seus planos, 

programas, projetos e atividades voltadas para o idoso em conformidade com 

as diretrizes estabelecidas pela portaria. 

Com a elaboração e publicação do Estatuto do Idoso em 2003 (BRASIL, 

2003), promoveu-se a regulamentação dos direitos das pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos. O Estatuto do Idoso, mais abrangente que a PNI, 

objetivou reforçar o dever da família, sociedade e Estado no amparo e respeito 

aos idosos, além de estabelecer deveres e medidas punitivas para quem 

desobedecê-lo, pois, segundo Gomes (2009,p.35) é uma forma legal de 

proteção e regulamentação dos direitos da pessoa idosa. 

Aprovada pela Portaria MS/GM nº 2.528 de 19 de outubro de 2006, a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) atualizou a antiga Portaria nº 

1.395/GM de 10/12/1999, estabelecendo como finalidades primordiais a 

recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência dos 

indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para 
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esse segmento populacional, em consonância com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2006). 

Em 2006, o documento do então Ministro do Estado da Saúde, Saraiva 

Felipe, orientou a construção do PACTO PELA SAÚDE para a superação das 

dificuldades encontradas no processo de consolidação do SUS, propondo a 

implantação da Caderneta do Idoso, um instrumento de cidadania com 

informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um 

melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde (BRASIL, 

Normas e Manuais Técnicos, 2006). 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela Portaria 

nº 648/GM de 28 de março de 2006 teve como princípio norteador a 

transformação da saúde, de modo que a produção de cuidados pudesse 

reduzir a vulnerabilidade de adoecimento, as chances de incapacidade, o 

sofrimento crônico e a morte prematura de indivíduos suscetíveis e da 

população em geral. Dentre suas principais estratégias foram incluídas a 

Saúde do Idoso e a Saúde Bucal. O Ministério da Saúde estabeleceu ainda 

através dessa portaria que o Programa Saúde da Família fosse a estratégia 

prioritária para a reorganização da Atenção Básica. 

Em 2008, o Ministério da Saúde, com base na revisão de prioridades, 

objetivos e metas do Pacto pela Vida, estabeleceu indicadores de 

monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde, determinando a “Atenção ao 

Idoso” como uma de suas prioridades. 

A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprovou a revisão da 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) anterior, estabelecendo a revisão 

de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), além de implantar equipes de atenção básica para populações 

específicas, como as Equipes do consultório na rua e as Equipes de Saúde da 

Família Ribeirinhas e Fluviais. 

Esta portaria flexibilizou carga horária e o cadastramento dos médicos das 

equipes de modo a oferecer assistência médica em locais menos favorecidos e 

com dificuldades de fixação desse profissional, propôs o estimulo a educação 

permanente e criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) tipos I e 

II, além de expandir a Atenção Odontológica para populações menos 
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assistidas, como ribeirinhos, população de rua e grupos específicos, contudo 

não menciona ou inclui os idosos como população mais vulnerável ou com 

necessidades específicas de assistência.  

 

 

4.3 Principais políticas odontológicas para o idoso: uma aproximação 

histórica 

 

O presente capítulo aborda, resumidamente, as principais políticas 

odontológicas para o idoso, desde a criação do Ministério da Saúde em 1953, 

até a inclusão da Estratégia em Saúde Bucal nas equipes de Saúde da Família, 

de modo a compreender a atuação do cirurgião-dentista e as novas propostas 

da odontologia na organização dos serviços de saúde bucal no SUS. 

Com a criação do Ministério da Saúde em 1953, a Odontologia passa a 

ocupar espaço na estrutura administrativa no então chamado Serviço Nacional 

da Fiscalização da Odontologia. Dois fatos marcaram este período: a 

implantação, pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), do Sistema 

Incremental de Atenção ao Escolar e ainda no mesmo período tem início a 

fluoretação das águas de abastecimento público no Brasil, em Aimorés (MG) e 

Baixo Guandu (ES).  

A década de 70 foi marcada pela escassez de recursos públicos e pela 

exclusão da população não trabalhadora da assistência pública à saúde, 

provocando um descrédito da população para com os serviços de saúde 

pública no país e uma crise no modelo assistencial vigente. Tal fato só 

começou a ser revertido com a abertura política que culminou com o 

Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira. Outro fato importante ocorrido 

nesta década foi a realização da Conferência Internacional de Saúde de Alma-

Ata em 1978 que preconizou o paradigma da Medicina Comunitária e 

influenciou o surgimento da “Odontologia Simplificada”, que se colocava como 

uma nova opção frente à dicotomia prevenção-cura (NARVAI, 1994). 

Nas décadas de 70-80, o atendimento odontológico era oferecido por 

livre demanda e caracterizava-se pela ineficiência e ineficácia, com uma prática 
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empobrecida, serviços de má qualidade e recursos humanos inadequados 

(RONCALLI, 2003). 

As deliberações aprovadas pela 1ª Conferência Nacional de Saúde 

Bucal realizada de 10 a 12 de outubro de 1986, logo após a realização da 

histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, não só reafirmaram as principais 

proposições do Movimento da Reforma Sanitária, como consagraram a Saúde 

Bucal como parte indissociável da saúde geral do indivíduo e, portanto, um 

direito do cidadão e deram sustentação para a inclusão da Saúde Bucal no 

Sistema Único de Saúde. Tanto a 1ª Conferência Nacional de Saúde Bucal de 

1986 quanto à 2ª Conferência realizada de 25 a 27/09/1993, apesar de 

abordarem a dificuldade de acesso, a precariedade dos serviços públicos 

odontológicos, a inserção da odontologia no Sistema Único de Saúde e de 

manifestarem a importância da integralidade, não fizeram qualquer referência 

ao atendimento odontológico específico para a população idosa. 

A Portaria nº 1.444, de 28 de dezembro de 2.000, assinada pelo então 

Ministro da Saúde José Serra e regulamentada pela Portaria nº 267 de 06 de 

março de 2001, estabeleceu o incentivo financeiro para a reorganização da 

Atenção à Saúde Bucal nos municípios brasileiros por meio do Programa de 

Saúde da Família e que tem a atenção ao idoso como uma das principais 

prioridades.   

Esta portaria é responsável pela criação do incentivo financeiro das 

ações em saúde bucal e pela inserção de profissionais desta área no Programa 

de Saúde da Família, ampliando assim o acesso da população às ações de 

promoção, prevenção e recuperação de doenças e agravos, através da 

reorganização da Saúde Bucal na Atenção Básica, e, desta forma, impactando 

positivamente os índices epidemiológicos relacionados à área, além de 

priorizar a equidade no que se refere aos idosos (BRASIL, 2000). 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde de 2002 (NOAS-SUS 

01/2002) traz como diretrizes a promoção de maior equidade na alocação de 

recursos e no acesso às ações de saúde em todos os níveis de atenção e 

estabelece a regionalização com hierarquização de serviços, instituindo o PDR 

como instrumento de ordenação do processo através da instituição de regiões 

de saúde, garantindo assim o acesso aos cidadãos a um conjunto de ações e 

serviços, incluindo o controle das doenças bucais mais comuns. O Pacto pela 
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Vida de 2006 foi constituído por um conjunto de compromissos sanitários e 

registra a Saúde do Idoso e a Estratégia de Saúde da Família, dentre outros, 

como prioridades para o fortalecimento da Atenção Básica, sem, contudo fazer 

referência à Saúde Bucal (BRASIL. 2006).  

As Diretrizes da Política Nacional de saúde Bucal – Brasil Sorridente 

(BRASIL, 2004) - foram voltadas para a organização da atenção à saúde bucal 

no âmbito do SUS, e resultaram de um processo de discussões com os 

coordenadores estaduais de saúde bucal, fundamentando-se nas proposições 

que foram geradas em congressos e encontros de odontologia e de saúde 

coletiva, bem como em consonância com as deliberações das Conferências 

Nacionais de Saúde e da I e II Conferência Nacional de Saúde Bucal:  

 

As diretrizes apresentadas nesta política apontam para uma 
reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de 
atenção, 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, pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais 
abrangente e do desenvolvimento de ações intersetoriais (PNSB, 
2004). 
 
 

Segundo a PNSB (2004), as ações de saúde bucal devem ser inseridas 

nas estratégias planejadas pelas equipes de saúde numa inter-relação 

permanente com as demais ações das Unidades de Saúde com o objetivo de 

ampliar o atendimento e melhorar as condições de saúde bucal da população 

brasileira. Cinco frentes de ação foram estabelecidas pela PNSB: ampliação do 

atendimento na rede básica, criação de centros de especialidades, ações 

educativas, implantação de próteses e fluoretação das águas de abastecimento 

das cidades brasileira. O tratamento odontológico deve priorizar procedimentos 

conservadores, de forma a manter os elementos dentários, invertendo a lógica 

que leva à mutilação, hoje predominante nos serviços públicos. Nesta política 

também foram estabelecidas ações de reabilitação visando à recuperação 

parcial ou total das capacidades perdidas como resultado da doença e de 

reintegração do indivíduo ao seu ambiente social e a sua atividade profissional, 

além da inclusão da reabilitação protética total nos procedimentos da atenção 

secundária. 
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Ao ampliar o acesso através da adoção de linhas de cuidado (da 

criança, do adolescente, do adulto, do idoso), a PNSB objetivou a criação de 

fluxos de modo a tornar as ações de saúde mais resolutivas, com a adoção de 

um sistema de referência e contrarreferência, além de incorporar a Saúde da 

Família como uma importante estratégia na reorganização da Atenção Básica. 

Em relação aos idosos, a Política Nacional de Saúde Bucal leva em conta as 

disposições legais do Estatuto do Idoso e representa um fator decisivo para a 

manutenção de uma boa qualidade de vida, garantindo o acesso sem filas, o 

atendimento clínico individual, podendo mesmo criar horários e dias específicos 

para o atendimento, organizando grupos de idosos (as) na unidade de saúde e 

instituições para desenvolver atividades de educação e prevenção. 

A Política Nacional da Atenção Básica (Portaria nº 2488/2011), ao 

fortalecer a Atenção Básica também estabelece novos formatos de 

atendimento odontológico como o atendimento em consultórios móveis e para 

populações ribeirinhas, por exemplo. 

Em 15 de Janeiro de 2013, a Portaria/MS nº 17, estabelece que as ESB 

Modalidade I (sem TSB) e ESB Modalidade II (com TSB), poderão atuar em 

Postos de Saúde, Centros de Saúde/Unidades Básicas, Unidades Mistas, 

Unidades Móveis Fluviais e Unidades Móveis Terrestres. Essa portaria também 

institui que os profissionais das Equipes de Saúde Bucal poderão atuar em 

apenas uma Equipe de Saúde da Família, o que não acontecia até esta data. 

           A inclusão do cirurgião-dentista na ESF fomenta importantes indagações 

quanto ao atendimento odontológico nos serviços públicos, principalmente no 

que se refere à existência de protocolos clínicos que possam nortear o 

atendimento a idosos, uma população sabidamente portadora de várias 

comorbidades e que por diversas vezes requer atendimentos odontológicos 

mais complexos. 
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4.4 A Odontologia na ESF no Município de Vitória: breve história 

         Este capítulo aborda de forma sucinta o desenvolvimento da Odontologia 

no Município de Vitória, que assim como a maior parte do país, até meados do 

século passado ainda apresentava um modelo assistencial em Saúde Bucal 

marcado por uma abordagem exclusivamente biologicista, voltado para práticas 

essencialmente curativas, de baixa cobertura e pouca resolutividade, apesar 

dos inegáveis avanços tecnológicos observados na área da odontologia à 

época. 

         Até a década de 70 a Odontologia como política publica era prestada de 

modo incipiente no município de Vitória/ES. Em 1980, após o 1º levantamento 

epidemiológico no município a prefeitura municipal de Vitória instituiu o 

programa o “Programa Saúde na Escola” em parceria com a Secretaria de 

Educação Municipal, que atendia crianças de 6 a 14 anos em consultórios 

montados nas escolas públicas onde se prestava um atendimento puramente 

restaurador, reducionista e mutilador, seguindo a lógica do modelo incremental 

vigente na época (CONTARATO, 2011, p.77-116). 

         Na metade da década de 80 até o inicio dos anos 90, a Odontologia se 

expandiu no município, aumentando o número de profissionais para 

aproximadamente 50, a maioria ainda lotada em escolas. O modelo de atenção 

praticado pelo município previa a fluoretação das águas de abastecimento 

como medida de prevenção coletiva contra a cárie. Até 1987, quando o 

município aderiu a Ações Integradas de Saúde (AIS), a odontologia se limitava 

apenas a oferta de alguns procedimentos básicos em dezesseis postos de 

saúde existentes então. Tais postos muitas das vezes funcionavam 

improvisados em sedes comunitárias em condições precárias e inadequadas a 

esse tipo de serviço (CONTARATO, 2011, p.77-116). 

       O final da década de 80 foi marcado pelas propostas trazidas pela 

Reforma Sanitária Brasileira e pela implantação do SUS, que previa a 

descentralização da saúde para os municípios. Em Vitória estavam previstos 

então a criação de programas municipais de assistência integral a saúde da 

mulher, da criança e do adulto, saúde bucal, saúde na escola, saúde mental e 

do trabalhador, além de serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, 

dando inicio assim a reorientação do modelo assistencial e reorganização dos 

serviços da rede municipal de Vitória. 
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        Na década de 90, apesar da realização de concurso público pelo 

município ainda ocorreu grande resistência por parte dos antigos profissionais 

da rede em adotar o novo modelo de atenção odontológico proposto, voltado 

para a integralidade da atenção. Nesta época, o Programa Sorria Vitória, criado 

então para escolares e que se baseava na inversão do modelo de atenção 

além do processo de territorialização do município trouxeram um grande 

avanço para a odontologia municipal.  

         Após 15 anos de implantação, a Estratégia de Saúde da Família passou a 

ser o modelo predominante na Atenção Básica de Vitória, atualmente dividida 

em 6 regiões de saúde e contando com uma rede física composta por 30 

unidades básicas de saúde, 4 das quais ainda atuam segundo o modelo 

convencional de atenção à saúde, 3 apenas com Estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde e 23 unidades com a Estratégia de Saúde da Família 

implantada. Estas últimas cobrem 75,44% da população. Há 77 equipes de 

saúde constituídas e 70.590 famílias cadastradas, perfazendo 241.511 pessoas 

atendidas na ESF (CONTARATO, 2011, p.105). 

         Apesar da adesão de Vitória ao PSF em 1988, somente em 2004 a 

odontologia passa a integrar a equipe de saúde da família do município. Desde 

a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) a saúde bucal tem 

passado por grandes transformações que trouxeram mudanças efetivas na 

odontologia, tanto à nível nacional quanto municipal. Essa política contribuiu 

com novas propostas de reorganização e qualificação da atenção odontológica 

na busca da integralidade e intersetorialidade no atendimento. A PNSB reitera 

também a ESF como forma de reorganizar as ações e serviços de saúde bucal 

no SUS por meio de eixos estruturantes como: trabalho em equipe, valorização 

do território, adstrição da clientela e intersetorialidade. 

         Inicialmente em Vitória, a implantação das equipes de saúde bucal na 

ESF priorizou o risco social como forma de escolha do território, sendo todas 

as equipes implantadas na Modalidade I (um cirurgião-dentista e uma auxiliar 

de saúde bucal). Concomitantemente ao processo de implantação das equipes, 

os protocolos de saúde bucal foram revisados e/ou elaborados de forma a 

organizar o processo de trabalho e ampliar o acesso aos serviços 

(CONTARATO, 2011, p.96). 
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      Atualmente Vitória encontra-se na vigência do “Pacto pela Saúde”, 

contando com um quadro profissional de 149 cirurgiões-dentistas, 135 

auxiliares de saúde bucal, 35 técnicos em saúde bucal, dois técnicos de 

prótese dental e dois auxiliares de prótese dental, assumindo a 

responsabilidade da gestão da media e alta complexidade ambulatorial. A 

relação das equipes de saúde bucal para as equipes de saúde da família ainda 

é inadequada em algumas unidades de saúde ou mesmo inexistente em alguns 

territórios, o que dificulta a integralidade das ações e dificulta o acesso aos 

serviços da Odontologia. Mesmo assim, o quantitativo de equipes de saúde 

bucal no município ainda é bem superior ao da média em todo o país. A 

organização do serviço de saúde bucal compreende além do atendimento a 

“Demanda Espontânea” ou demanda livre, a atenção programática do território 

de abrangência, ao atendimento de urgências e emergências e a atenção 

extraclínica.  

        Nos últimos anos o município tem investido na implantação de CEOs e de 

unidades de pronto atendimento com atendimento odontológico, extensão do 

horário de atendimento em unidades com grande demanda reprimida, além de 

incrementar o acesso e investir em melhorias do processo de trabalho e nos 

mecanismos de coordenação. Muitos problemas ainda persistem, dentre eles o 

acesso ao idoso em todos os níveis de atenção como abordado neste trabalho.  

      Na tabela 1 e no gráfico 1,  a seguir,  podemos observar a trajetória do 

município de Vitória desde a adoção do novo modelo de atenção à saúde e a 

evolução da Estratégia Saúde da Família e Estratégia de Saúde Bucal desde 

suas implantações em 1998 e 2004, respectivamente. 
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Tabela 1: Principais processos relacionados ao novo modelo de atenção à 

saúde do município de Vitória no período de 1992 a 2004 

Processos Período 

Divisão do município em regiões de saúde 1992-1993 

Elaboração do diagnóstico situacional de saúde nas regiões 1992-1994 

Processo de territorialização 1994-1996 

Implantação dos conselhos locais de saúde 1996-2001 

Apropriação dos territórios pelas unidades de saúde A partir de 1996 

Implantação da ESF como estratégia para a organização da atenção primária A partir de 1998 

Construção do Sistema Integrado de Serviços de Saúde (SISS) 1999-2002 

Inserção da Odontologia nas Equipes de Saúde da Família A partir de 2004 

Fonte: Barcelos et al, A trajetória da Estratégia de Saúde da Família no município de Vitória, ES. Rev. Bras. Pesq. 

Saúde, Vitória, 15(4): 69-79, out-dez, 2013. 
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Gráfico 1:  Evolução de Cobertura da ESF e ESB em Vitória/ES. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória (documentos internos) 

 

 

4.5 O envelhecimento e a saúde bucal do idoso  

  

O crescente aumento da população de idosos no país, acompanhado 

pelos avanços tecnológicos e pelo fenômeno da globalização tem produzido 

demandas crescentes por um envelhecimento mais saudável. Tal fenômeno, 

como abordado neste capitulo se apresenta como um grande desafio a ser 

enfrentado pelo SUS, isto é, como traduzir os avanços obtidos nos campos 

jurídico e cientifico em práticas assistenciais humanizadas, de modo a garantir 

ao idoso o acesso a saúde, incluindo a saúde bucal nesse contexto. 

Se até o final de 2002, o idoso no Brasil não contava com qualquer 

política voltada para a promoção de um envelhecimento bem-sucedido. Com 

relação à saúde bucal, a situação podia ser considerada pior ainda, 

possivelmente em decorrência do caráter excludente da atenção odontológica 

de políticas anteriores. 

De acordo com o último levantamento da saúde bucal dos brasileiros - SB 

Brasil 2010, realizado pelo Ministério da Saúde, foi observado que o Índice de 

Dentes Cariados Perdidos e Obturados (CPOD) médio para a faixa etária de 65 

a 74 anos foi de 27,53; sendo o componente perdido responsável por 90% 
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deste índice. Foi constatado também nessa faixa etária, que 14,7% dos 

indivíduos nunca tinham consultado um cirurgião-dentista ao longo da vida, que 

a prevalência de necessidade de tratamento odontológico era de 46,6% e que 

apenas 7,3% não necessitavam de prótese dentária. 

Segundo Shinkai e Del Bel Cury (2000, p.1099-1109), um dos maiores 

desafios na atenção ao idoso advém do fato que as pessoas envelhecem de 

maneiras distintas: indivíduos com histórias biológicas, psíquica e social 

diferentes em uma mesma faixa etária resultam numa grande heterogeneidade 

de características e demandas, e ainda, acrescentam os autores que: 

[...] além da heterogeneidade biopsicossocial, outro fator complicador 
para a assistência a terceira idade é a situação de complexidade 
clinica frequentemente encontrada com o envelhecimento: 
comorbidades, mecanismos de adaptação, vulnerabilidade orgânica, 
apresentação atípica de doenças e maior suscetibilidade a 
iatrogenias. (SHINKAY e DEL BEL CURY, 2000, P.1009-1109). 

 

Outro fator que provavelmente dificulta o atendimento é a formação 

tecnicista e individualista do cirurgião-dentista. Ainda segundo Shinkai e Del 

Bel Cury (2000, p. 1099-1109): “[...] assim como o idoso não deve ser uma 

boca para o dentista, e a boca não se restringe a dentadura, a Odontologia não 

se limita à boca, e esta não é igual a dentes e gengivas”.   

Nos idosos percebe-se que a 6avulsão de elementos dentários ou a 

7 abrasão dos dentes remanescentes contribuem para a diminuição da 

8dimensão vertical, podendo provocar 9queilite angular. A pele da pessoa idosa 

torna-se menos espessa e seca, perdendo o 10tônus muscular. As 11glândulas 

salivares reduzem em tamanho e função, podendo provocar o surgimento de 

12xerostomia. Outra queixa também comum em idosos pode ser a ardência da 

                                            
6
 Deslocamento do dente para fora do seu alvéolo. 

7
 Perda de substância por um processo mecânico repetitivo que envolve objetos ou 

substâncias, podendo ser difusa ou localizada. 

8
 Distância vertical entre dois pontos, sendo uma na maxila e uma na mandíbula, quando as 

superfícies oclusais estão em contato. 
9 Inflamação tipicamente observada em ambas as comissuras (ângulos) dos lábios 

10
 Trata-se de uma tensão leve dos músculos em estado de repouso 

11
 Glândulas exócrinas responsáveis pela produção de saliva, fluído que possui funções 

digestivas, lubrificantes e protetoras. 

12
 Sensação subjetiva de boca seca; é frequentemente, mas não sempre, associada à 

hipofunção da glândula salivar. 
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mucosa bucal, comum no processo de 13 erosões e úlceras traumáticas, 

propiciadas pela diminuição do teor hídrico, fibrose e perda de elasticidade da 

mucosa oral. A língua é outro órgão que com o envelhecimento sofre 

alterações em seu aspecto, que se torna liso, de aparência plana e com 

14atrofia de papilas, devido às condições resultantes da deficiência de ferro ou 

de combinações de deficiências causadas por outros fatores nutricionais 

(MELO, 2009 apud SILVA et al., 2002). 

Silva e Júnior (2000) também dizem que apesar de não existirem 

doenças bucais relacionadas diretamente à velhice, alguns problemas, como a 

diminuição da capacidade mastigatória, dificuldade de deglutição, secura na 

boca, modificações no paladar e perda de dimensão vertical têm efeitos 

cumulativos negativos e prejudiciais para o individuo. 

Segundo Shinkai e Cury (2000, p.1099-1109), sem ordem de prevalência 

ou relevância clinica, os principais problemas de saúde bucal que acometem os 

idosos são: cárie coronária e radicular, periodontopatias, edentulismo, 

desgastes dentais (atrições, abrasões e erosões), lesões de tecidos moles 

(ulcerações, hiperplasias inflamatórias traumáticas e medicamentosas, 

infecções, etc.), xerostomia, dores orofaciais, 15 desordens 

temporomandibulares, problemas de oclusão e câncer bucal. 

A Xerostomia ou "sensação de boca seca", causada pelo estreitamento 

dos ductos salivares, torna a saliva mais viscosa e pode provocar distúrbios na 

fala, mastigação e deglutição, além de halitose e dores na boca. 

Com o envelhecimento o número de botões gustativos nas papilas diminui, 

provocando alterações significantes na gustação. Tal achado, segundo Silva et 

al. (2011), é de extrema significância, pois o sal e o açúcar são alimentos 

geralmente de uso restrito em idosos, principalmente em hipertensos e 

diabéticos. A 
16

língua saburrosa também está intimamente relacionada ao mau 

                                            
13

 Perda superficial de tecido dentário duro como resultado de um processo químico não 

causado por bactérias 

14
 Adelgaçamento do epitélio, que leva a uma aparência vermelha. 

15
 Ou disfunção temporomandibular (DTM) é utilizada para reunir um grupo de doenças que 

acometem os músculos mastigatórios, ATM e estruturas adjacentes. 

16  Acontece quando há o acúmulo de bactérias na língua, também conhecida 

como língua branca é reconhecida como uma das principais causas da halitose 
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hálito, perda de paladar e a pneumonia aspirativa. Outro achado no idoso são 

as varicosidades encontradas na borda ventrolateral da língua, geralmente 

assintomáticas. 

A 17queilite actínica, uma alteração difusa e pré-maligna no lábio inferior; 

a 18queilite angular em forma de fissura associada ao acúmulo de saliva na 

comissura labial de idosos; a recessão gengival causa por escavações 

vigorosas que pode provocar perdas dentárias pela destruição óssea, além de 

cálculos, gengivites e periodontites de vários graus de severidade são outros 

achados que podem comprometer severamente o sistema estomatognático do 

indivíduo idoso com reflexos sistêmicos e comprometimento de sua qualidade 

de vida. 

Os processos alveolares e o corpo da mandíbula também sofrem intenso 

processo de reabsorção que, juntamente com a diminuição do tônus muscular, 

podem ocasionar dor e comprometimento das articulações temporomandibular 

com dificuldades no fechamento da boca ou problemas de subluxação da 

Articulação Temporomandibular (ATM). 

Nos elementos dentários as seguintes alterações podem ser observadas: 

mudanças na estrutura do esmalte dentário, espessamento do 19 cemento, 

diminuição ou desaparecimento do 20espaço pericementário e do 21ligamento 

periodontal, fazendo com que o dente fique mais rígido no alvéolo e, e mais 

propenso a fraturas. A capacidade pulpar de resposta à injúria diminui devido 

ao menor numero de células e vasos, permitindo que os 22preparos cavitários e 

                                            
17

 Alteração dos lábios causada pela exposição crônica aos raios solares ultravioletas (UV), em 

especial aos raios UVB, É comum em indivíduos idosos de pele clara e que mantêm hábitos 

ocupacionais ou de lazer ao ar livre. 

18
 Dermatose comum, caracterizada por inflamação, fissuração e maceração dos ângulos da 

boca. É uma doença de origem multifatorial. 

19
 Tecido delgado de origem ectomesenquimal, pobremente mineralizado, que recobre a raiz 

dos dentes. 

20
 Corresponde ao espaço ocupado pelo periodonto que radiograficamente é visto como uma 

linha delgada radiolúcida contornando a raiz do dente. 

21 Sistema de fibras colágenas e elásticas, principalmente as fibras de Sharpey, que liga o 

dente ao osso alveolar, com as funções: formadora, nutricional, física e sensorial. 

22 Procedimento clínico (mecânico) realizado pelo cirurgião-dentista para que o dente possa 

receber o material restaurador. 
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próteses que não comprometeriam a polpa de um jovem possam levar a dano 

irreversível nos mais idosos (BRUNETTI; MONTENEGRO, 2002, p.471-87). 

A cavidade bucal reflete muitas vezes as alterações orgânicas ocorridas 

com o envelhecimento. Tais alterações podem ocorrer não somente devido às 

mudanças fisiológicas observadas durante o processo de envelhecimento 

natural, mas também pela presença de muitas doenças sistêmicas crônicas 

que podem se agravar com o mau estado de saúde bucal do idoso, além de 

uma alta incidência de deficiências físicas e mentais nesse segmento da 

população que dificultam ou mesmo não permitem uma adequada higiene oral. 

(FAJARDO; GRECCO, 2003, p.324-330). 

Para Hoeman (2000), viver mais tempo aumenta as probabilidades em 

80% de contrair uma ou mais doenças crônicas, bem como limitações físicas 

incapacitantes que muitas vezes podem ser decorrentes do próprio processo 

de envelhecimento.  

As disfunções encontradas nos idosos devem ser interpretadas como 

fruto de excessiva demanda imposta a um sistema fisiologicamente incapaz de 

supri-las e/ou pela existência de processos patológicos que, embora 

geralmente camuflados nesta faixa etária, merecem toda atenção diagnóstica e 

terapêutica (BARBOSA; BARBOSA, 2002, p.231-234). 

Pessoas com mais de 60 anos de idade podem apresentar alterações 

nos sistemas ósseo, articular, nervoso, respiratório, digestivo, endócrino, 

reprodutor urinário e circulatório, o que faz com que os idosos necessitem de 

um atendimento diferenciado (JACOB FILHO; CHIBA, 1994, p.399-405).  

Dentre as várias doenças sistêmicas que se manifestam com mais 

frequência na terceira idade, observa-se com mais frequência a hipertensão, 

cardiopatias, diabetes, osteoporose, reumatismo, colesterol alto, dentre outras. 

A artrite, doenças cardiovasculares, alergias, diabete e bronquite crônica 

também são condições crônicas comuns que podem afligir idosos 

(MACENTEE, 1985, p.195-207 e CARDOSO, 2009, n.130). 

A frequência de doenças cardiovasculares é maior nos pacientes 

diabéticos que também estão mais susceptíveis a processos infecciosos na 
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boca, na hipótese de inadequado controle da doença (BARBOSA; BARBOSA, 

2002, p.231-234). 

A idade avançada pode alterar a habilidade para realizar higiene bucal, 

seja por deficiência física, por falta de motivação ou por desinteresse. A 

motivação é um fator fundamental na prevenção e no tratamento dos idosos 

(GARBIN et al., 2003, v.60,n.4). A artrite também é outro problema que 

acomete os idosos, sendo a maior preocupação para a odontologia, pois pode 

levar à perda da habilidade manual necessária para desempenhar 

eficientemente a limpeza bucal (BARBOSA; BARBOSA, 2002, p.231-24). 

A osteoporose é a doença mais comum do metabolismo ósseo e 

caracteriza-se por não ter sintomas, ter curso lento, ser progressiva e 

particularmente comum nos idosos e nos indivíduos com imobilização 

prolongada (SILVA, 2005, v.2, n.1, p.65). 

As afecções pulmonares também são muito comuns na terceira idade. 

No sistema digestório, o envelhecimento pode aumentar o refluxo 

gastresofágico. Outro problema também comum entre idosos é a incontinência 

urinária. Além disso, com a diminuição das funções do sistema imunológico, os 

idosos ficam mais suscetíveis à gripe e à tuberculose (CARDOSO, 2009 

n.130,). 

A hipertensão arterial sistêmica é uma doença de importância crescente, 

cuja prevalência eleva-se com o envelhecimento. Mais de 50% dos indivíduos 

entre 60 e 69 anos são afetados e esse número sobe para 75% dentre aqueles 

com mais de 70 anos. A hipertensão mal controlada pode levar ao 

comprometimento de órgãos como coração, rins, olhos e sistema nervoso 

central, levando a insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana (com 

aumento do risco de infarto), déficits visuais, insuficiência renal e acidentes 

vasculares cerebrais (CARDOSO, 2009, n.130). 

Estimativas relatam que o quantitativo de indivíduos portadores de diabetes 

mellitus chegue a 300 milhões no ano de 2025, resultado do envelhecimento 

populacional, da alimentação não saudável, obesidade e sedentarismo. O 

diabetes tem complicações agudas, causadas por descompensações 

temporárias, podendo chegar até mesmo ao estado de coma, e complicações 

crônicas. 
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A depressão é a segunda doença crônica mais comum em idosos, 

superada apenas pela hipertensão arterial. Ao menos 10% dos indivíduos não 

hospitalizados a apresentam, mas muitos casos não são reconhecidos ou são 

tratados de forma inapropriada. Esse número é maior entre os indivíduos que 

vivem em instituições de longa permanência, chegando a 30%. A depressão 

não adequadamente tratada tem importantes impactos pessoais, sociais e 

econômicos, devidos à piora na qualidade de vida, declínio funcional, perda de 

produtividade e aumento nas taxas de mortalidade (FAJARDO et al., 2003, 

p.324-330). 

Atualmente, entretanto, estamos frente a uma nova realidade. Algumas 

doenças transmissíveis também se enquadram no conceito de doenças 

crônicas, sendo HIV/AIDS o melhor exemplo de patologia que está crescendo 

entre idosos. 

Doenças neurológicas como o Parkinson também dificultam a higienização 

dentária e o tratamento odontológico tanto pelo tremor quanto pela rigidez 

muscular que pode provocar. Alguns idosos podem apresentar problemas de 

memória, manifestando dificuldade em reter fatos recentes ou repetindo várias 

vezes a mesma história. 

O sentido da visão é perdido gradualmente pelo idoso com o passar do 

tempo, podendo também surgir cataratas ou glaucoma. A deficiência vitamínica 

e nutricional também pode se manifestar na boca, SNC e outros órgãos. Os 

idosos, em geral, apresentam algum problema de falta de audição, podendo 

dificultar a comunicação. Tanto os distúrbios auditivos como os visuais e a 

depressão podem causar interferência social na vida do idoso, manifestando-se 

tanto no dia-a-dia do idoso, limitando seu convívio social e agravando outras 

comorbidades existentes, incluído as doenças bucais e dificultando o 

tratamento. 

O envelhecimento não é somente um processo biológico-fisiológico e 

psicológico. O envelhecimento é também um destino social (LEHR, 1999, p.7-

35). 

O modelo de atenção medicalizante e hospitalocêntrico outrora adotado nos 

serviços de saúde, e aí se inclui a saúde bucal, apenas intervinha quando o 

problema já se encontrava instalado. A inversão do modelo de atenção, a 

implantação da ESF, com inserção da ESB e a criação do Brasil Sorridente ao 
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interferirem diretamente nos indicadores de saúde e ao cobrarem ações 

positivas dos profissionais de saúde certamente necessitarão de ferramentas 

para melhor operacionalização dos serviços. 

Dessa forma, uma consulta odontológica ao idoso pode ser 

extremamente complexa ou mesmo difícil, especialmente para aqueles em 

processo de senescência, que requerem um tratamento diferenciado, onde 

sejam observados não somente quanto às patologias de que é portador, mas 

também em relação à polifarmácia, suas relações sociais, a presença de 

situações de violência, sua capacidade para simples “Atividades da Diária” 

(AVDs) e para as “Atividades Instrumentais da Vida Diária” (AIVDs). 

Assim, o procedimento de anamnése não é simples e pode requerer o 

uso de ferramentas específicas. Em observação aos referenciais teóricos 

consultados reforça a proposta de atualização do protocolo clínico em Saúde 

Bucal de Vitória com inserção de campos relacionados à questões bio-psico-

sociais para idosos pode contribuir enormemente para a melhoria do processo 

de trabalho voltado para esse segmento populacional e impactar positivamente 

nos indicadores de Saúde Bucal.  

 

 

4.6 Algumas lacunas na assistência odontológica ao idoso: aspectos 

subjetivos 

 

      Os idosos constituem um grupo populacional bastante heterogêneo e com 

necessidades distintas. Na sua grande maioria podem ser portadores de uma 

ou mais “Doenças e Agravos Crônicos Não Transmissíveis” (DANTS), fazer 

uso de polifarmácia ou ter algum tipo de dificuldade de locomoção, cognição, 

audição ou visão. Tais fatores, ao fragilizarem a saúde do idoso podem se 

tornar grandes complicadores para o tratamento odontológico desse idoso caso 

não tenham sido previstos por protocolos para o atendimento seguro e eficaz 

do paciente. Nesse contexto, o presente capítulo aborda a necessidade de um 

olhar qualificado por parte da equipe de saúde bucal de modo a acompanhar 

as crescentes necessidades que o acelerado envelhecimento da população 

brasileira certamente exigirá.  
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     Contrariamente aos princípios de universalidade e integralidade do Sistema 

Único de Saúde- SUS, garantidos pela Constituição Federal de 1.998 e 

também ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01/10/2003), que regula os 

direitos assegurados às pessoas com idade superior a sessenta (60) anos, 

dentre os quais a garantia ao atendimento de qualidade nos serviços de saúde, 

segundo Cordeiro (2008, p.135), “[...] o enfoque curativo representa uma visão 

estreita da realidade, imprópria e pouco econômica, considerando o caráter 

sociopolítico do processo saúde-doença bucal [...]”, e ainda que, ”[...] no Estado 

brasileiro mantém-se a grande maioria do segmento de idosos excluído do 

cuidado à saúde bucal”. 

     Segundo Fontanine, Ritter e Warmling (2004, v.18, n.1), “[...] o cirurgião-

dentista deve se ater ao estudo das particularidades dessa faixa etária [...]”, e 

que “[...] um programa de atenção odontológica para idosos deveria ser 

desenvolvido com orientação para a integralidade e interdisciplinaridade [...]”, o 

que também vai de encontro às conclusões encontradas por Moimaz, Almeida 

E Saliba Garbin (2003, 15(1): 37-42) quando dizem que: “[...] o modelo de 

atenção à saúde bucal com vista à nova realidade epidemiológica e 

demográfica brasileira deve ser repensado”. 

     Almeida et al (2005, v.8,n.1) dizem que apesar do idoso não ser 

nominalmente incluso nos eixos da Norma Operacional da Assistência à Saúde 

/ SUS – NOAS-SUS 01/02, ele é beneficiado em vários eixos como: controle da 

tuberculose, da hipertensão e da Diabetes mellitus, na eliminação da 

hanseníase, nas ações da saúde bucal e da mulher, além do programa de 

Combate às Carências Nutricionais. 

     Um fato observado por Silva (2010) é que com o envelhecimento a procura 

por consultas médicas por doenças crônicas pelos idosos aumenta 

substancialmente em comparação à procura por atendimento odontológico, 

certamente devido ao modelo assistencial curativo mutilador com 

características excludentes oferecidas a essa faixa etária, muitas vezes restrita 

aos serviços de urgência odontológica (DUTRA E SANCHY, 2015, p.179-188), 

o que resultou numa herança de idosos com muitas mutilações dentárias e com 

enorme demanda por serviços protéticos. E, segundo Ditterich (2004), Ettinger 

e Mulligan (1999), “o cuidado odontogeriátrico deve incluir pelo menos, o 

diagnóstico, prevenção e tratamento da cárie, doenças periodontais e da 
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mucosa, dores de cabeça e pescoço, disfunções salivares, problemas com 

próteses e comprometimento das funções de mastigação, deglutição e 

paladar”. 

     De acordo com Silva, Almeida e Neto (2005), “a humanização na atenção à 

saúde é uma questão que ainda não está resolvida no SUS”. Segundo Dutra e 

Sanchy (2015, p.179), “[...] mesmo com as políticas públicas atuais, os idosos 

não são capazes de perceber a relação entre a saúde geral e a saúde bucal 

[...]”, pois, de acordo com Zucolotto (2008 p. 85-86): “[...] existe uma falta de 

percepção quanto à necessidade de tratamento odontológico, tanto por parte 

do paciente idoso como pelos seus familiares, pessoal de apoio e demais 

profissionais consultados por ele [...]”. Dutra e Sanchy (2015, p.179-188) 

enfatizam, "[...] todos os profissionais da equipe de saúde da família devem 

observar as condições de saúde bucal dos idosos”. 

     Silva, Almeida e Neto (2005, p.65) dizem que, quando se observa a 

integração entre os diferentes níveis de atenção em relação a idosos, “[...] o 

quadro torna-se desanimador quando se associa essa escassez de recursos 

humanos com a qualificação específica para doenças características da 

terceira idade [...]” e sugerem” reorganizar os serviços” para “[...] reverter a 

baixa resolutividade, uma vez que o uso de serviços de saúde nessa faixa 

etária é elevado, gerando custo alto para o setor”. 

     Barros, Maia e Pagliuca, em seu trabalho sobre “Facilidades e Dificuldades 

na assistência ao Idoso na Estratégia de Saúde da Família” (2011, p.732-741), 

observam que “[...] tratar de uma patologia no idoso é diferente de tratar a 

mesma doença em uma pessoa jovem [...]” e ainda que, “[...] sabe-se que para 

a assistência humanizada ao idoso é indispensável atendimento com prioridade 

em sua individualidade e totalidade [...]” e que, portanto, “[...] evidencia-se a 

necessidade da organização do processo de trabalho”, através da organização 

das ações e da adoção de tecnologias que possam reverter os indicadores de 

saúde. 

     A utilização de protocolos de atenção à saúde tem sido citada por vários 

autores que reforçam sua utilização como uma diretriz para um atendimento 

qualificado e, segundo Araújo (2013) apud Mello (2008), a construção de 

protocolos clínicos na odontologia exige uma uniformização de evidências 

sustentadas em princípios; na tríade conhecimentos, habilidades e atitudes que 
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constitui a competência; e em experiências vivenciadas no exercício 

profissional. 

     Ditterich (2007, p.331-5) cita que hoje temos “um novo idoso”, com suas 

condições físicas, sociais e psíquicas bastante particulares e que demandará 

uma atenção mais diversificada por parte dos dentistas e de outros 

profissionais de saúde, o que certamente "proporcionará a quebra de 

paradigmas antigos e a abertura de uma nova visão dentro da odontologia”. 
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PARTE II 

 

5.   Protocolos Clínicos 

 

         Este capítulo trata da definição, construção e padronização de protocolos 

clínicos como ferramenta de trabalho diário das equipes de saúde da família. 

Por serem embasados em evidências cientificas concretas e se situarem dentro 

de contextos epidemiológicos atualizados, os protocolos podem ser 

determinantes no processo de intervenção de problemas e necessidades de 

segmentos populacionais mais vulneráveis como os idosos. 

         Segundo Werneck et al. (2009, p.22), protocolos são as rotinas dos 

cuidados e das ações de gestão de determinado serviço, equipe ou 

departamento, que devem ser elaboradas a partir de conhecimento científico 

atualizado e respaldado em evidências científicas, por especialistas e 

profissionais experientes em determinada área, e que são utilizados 

principalmente na orientação de fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos 

trabalhadores de serviços de saúde. 

            Através da Portaria GM/MS 816 de 31/05/2005, o Ministério da Saúde 

constituiu o Comitê Gestor Nacional de Protocolos de Assistência, Diretrizes 

Terapêuticas e Incorporação Tecnológica em Saúde. Esta portaria tem o 

propósito de definir critérios de avaliação, aprovação e incorporação de 

protocolos clínicos assistenciais no âmbito do SUS, com o objetivo de 

incorporar e revisar os protocolos clínicos e assistenciais e as tecnologias em 

saúde. Essas funções serão embasadas em evidências clínicas disponíveis, 

nos benefícios e riscos para os usuários, no seu custo-efetividade e no impacto 

das organizações dos serviços e na saúde da população (BRASIL, 2005). Em 

19 de dezembro de 2005, a Portaria Nº 2.510 institui a Comissão para 

Elaboração da Política de Gestão Tecnológica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - CPTG. 

            O fluxo para incorporação de tecnologias no SUS é instituído pela 

Portaria GM/MS 152 de 19/01/2006 que também cria a Comissão para 

Incorporação de Tecnologias do MS (CITEC). Em 27/12/2006 a Portaria 

GM/MS 3.323 inclui a Saúde Suplementar e a Portaria GM/MS nº 2.587 de 



47 
 

 
 

30/10/2008 vincula a gestão à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos - SCTIE, e estabelece novo fluxo para análise. 

            A LEI Nº 12.401, de 28 de abril de 2011, altera a Lei nº 8.080 de 19 de 

setembro de 1990 e dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa lei foi 

regulamentada por meio do Decreto nº 7.646 de 21/12/2011, que criou a 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de 

Saúde (CONITEC) e ainda dispõe sobre o processo administrativo para a 

incorporação, exclusão e alteração de tecnologias no SUS. 

          A Portaria MS 204 de 7/02/2012 designa os membros do Plenário da 

CONITEC. O Decreto nº 7.797 de 30 de agosto de 2012 cria o Departamento 

de Gestão e Incorporação de tecnologias em Saúde - DGITS e, a Portaria MS 

2.009 de 13/10/2012, cria o Regimento Interno da CONITEC. A CONITEC é um 

órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do 

Ministério da Saúde, que tem por objetivo assessorar o MS nas atribuições 

relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em 

saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e 

diretrizes terapêuticas (BRASIL, 2011). 

           Por serem direcionados por diretrizes diferenciadas, os protocolos 

podem ser agrupados em: protocolos clínicos e protocolos de organização de 

serviços. Segundo Werneck (2009, p. 36), os protocolos de organização dos 

serviços são instrumentos de gestão e abrangem a organização do trabalho em 

uma unidade de saúde e no território, os fluxos administrativos contidos na 

proposta dos serviços em rede, os processos de avaliação e a constituição do 

sistema de informação, estabelecendo também as interfaces entre as unidades 

de saúde, os diferentes níveis de atenção e com outras instituições sociais. 

Servem para balizar o planejamento, organização e implementação de ações 

das equipes de saúde, além do diagnóstico de situações e problemas do 

território adscrtito. São importantes na definição do "que fazer" e de "quem 

fazer". 

          Já os protocolos clínicos são instrumentos direcionadores da atenção, 

voltados para a clínica e ações preventivas, promocionais e educativas. São 

entendidos como rotinas de cuidados e de ações, como um conjunto de 

diretrizes clínicas, de estratégias, de critérios e de pautas, provenientes de uma 
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revisão sistemática da evidência científica disponível e de uma avaliação 

profissional, apresentado de maneira estruturada e elaborado com o objetivo 

de ajudar os profissionais de saúde e os pacientes em suas decisões (BRASIL, 

2005).  Werneck cita que os protocolos clínicos são úteis no enfrentamento de 

determinados problemas de saúde ao empregarem conhecimentos e 

tecnologias eficientes e eficazes, respaldados em evidências científicas 

comprovadas. 

       Diretrizes clínicas são recomendações desenvolvidas de forma sistemática 

com o objetivo de auxiliar profissional e paciente na tomada de decisão em 

relação à alternativa mais adequada para o cuidado de sua saúde em 

circunstâncias clínicas específicas (FIELD, LOHR E INSTITUTE OF 

MEDICINE, 1990). De acordo com Mendes (2007), as diretrizes clínicas devem 

ser atualizadas a cada três anos. 

       Ainda segundo Werneck (2009), na construção de um protocolo clínico 

deve-se observar algumas questões. A primeira refere-se à tecnologia 

empregada que deve responder várias questões como: objetivo, adequação 

para o enfrentamento do problema, competência de cada profissional e os 

recursos necessários à sua implementação pela unidade de saúde. Outras 

questões seriam se este seria a melhor indicação para a demanda do usuário, 

se existem outras opções de tecnologia para que este seja escolhido em 

detrimento de outros e finalmente, quem participa do processo de decisão. 

      Os protocolos clínicos, de acordo com Eddy (1990, p.880), podem ser 

divididos em: protocolos baseados em evidências, mais comuns, menos 

onerosos e mais simples para serem elaborados; protocolos baseados em 

resultados, que incluem uma medida de efetividade na sua recomendação e 

protocolos baseados em preferências, que além de raros contêm uma visão 

pessoal segundo Fromberg (1989), e que nada mais são do que uma 

combinação do protocolo baseado em resultados com o protocolo baseado em 

evidências e as preferências do paciente. 

      A seleção de um protocolo segundo Shekelle et al. (1999, p.96) deve 

obedecer cinco etapas: 1) identificação da necessidade e definição da área 

alvo; 2) estabelecimento de um grupo representativo da atividade para qual o 

protocolo será desenvolvido; 3) criação de regras para identificar e avaliar as 

evidências; 4) estabelecer recomendações específicas que traduzam as 
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evidências dos diferentes estudos; 5) especificar um processo de revisão e 

processo de “update” do protocolo. 

     Segundo Werneck (2009), um protocolo clínico pode ser representado tanto 

sob forma textual onde devem constar: introdução, justificativa, objetivos, 

condicionantes, determinantes, magnitude, transcendência, vulnerabilidade, 

efeitos, atividades e responsabilização, como também por representação 

gráfica, através de fluxogramas, empregando algoritmos, que são uma 

sequencia finita de instruções bem definidas e objetivas que podem ser 

executadas mecanicamente num período de tempo finito e com quantidade de 

esforço finita (WERNECK et al., 2009, p.58). 

     Os fluxogramas se utilizam de símbolos geométricos com significados 

próprios, a saber: 1) oval: marca o início do fluxograma onde se representa o 

quadro clínico; 2) círculo grande: representa uma saída ou etapa conclusiva; 3) 

losango: representam decisões clínicas mais importantes com apenas dois 

desfechos, sim ou não; 4) retângulos: representam os atendimentos ou 

intervenções clínicas; círculo pequeno: faz o elo de ligação com outra parte da 

diretriz clínica , conforme se observa no quadro 4 sobre a simbologia padrão 

para confecção de fluxogramas. Os símbolos são conectados por setas, do 

oval parte somente uma seta para o losango ou retângulo e destes podem 

partir duas setas. 

Um protocolo de abrangência nacional pode ser um processo longo e 

deve ser construído de forma participativa e democrática, com consultas 

publicas, envolvendo profissionais de saúde, gestores e entidades 

representativas. O impacto financeiro sobre o custo-efetividade da implantação 

dessa nova tecnologia deve ser estudado com critério para só então construir-

se um fluxograma de tratamento clínico ou de serviço. Os protocolos devem ser 

constantemente atualizados tanto em seu teor técnico quanto no científico para 

que traga benefícios concretos à população. 
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Quadro 4:  Simbologia padrão para confecção de fluxogramas 

 

 

 

 

Indica início e fim do processo. 

 Indica a ação. 

 Indica momentos de tomada de decisão 

(questionamento) – respostas devem 

estar nas arestas da figura. 

 Indica documentos ou relatórios que 

apoiam o processo. 

 Indica arquivos que podem ser 

acessados para consolidar o processo. 

 Conecta o processo com outros 

processos ou indica continuação (quando 

ocupa mais de uma folha). 

 Indica direções a serem seguidas 

  Indica caminho a ser seguido. 

 

                ------------------- 

Conecta a uma caixa explicativa. 

 

 Fonte: Guia para a Construção de Protocolos Assistenciais de Enfermagem 

 

 

 

5.1 Possíveis Dificuldades na Criação e Implementação de um Protocolo  

 

A utilização de protocolos clínicos tem se constituído como pratica 

fundamental para decisões terapêuticas baseadas em eficiência, eficácia e 

segurança profissional. Em relação à odontologia, o estabelecimento de 

protocolos objetiva principalmente a padronização e sistematização do 

complexo processo de trabalho do cirurgião-dentista, qualificando-o de acordo 
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com as demandas dos pacientes, minimizando a variedade de práticas e 

reduzindo iatrogenias. Quanto ao paciente idoso, a adoção de um protocolo 

clínico tende a ser particularmente vantajosa pelas características peculiares 

que esse segmento populacional apresenta, propiciando assim a prática de 

ações mais precisas e uniformes, alinhadas a evidências científicas 

comprovadas. 

     É importante lembrar que protocolos clínicos são utilizados por pessoas, e 

que estas guardam valores próprios e/ou de formação científica no curso 

superior que podem por vezes acabar por interferir no processo de trabalho ao 

cristalizar valores e não se permitir mudanças ou abertura a inovações. 

Igualmente, vale lembrar, como cita Werneck (2009, pág.76): “a tecnologia é 

meio, não é o fim em si mesma”, portanto, não convém e não se deseja que 

esta acabe por engessar o processo de trabalho. 

     Na visão de Araújo (2011, p.37), Werneck (2009) e Mello (2008), vários 

fatores podem tornar-se impedimentos para a efetiva implementação ou 

mesmo insucesso de um protocolo clínico. Primeiramente estes dependem de 

uma decisão da gestão para sua implementação; um grande número de 

municípios brasileiros não possuem informações epidemiológicas atualizadas; 

por mudanças políticas, corre-se o risco de descontinuidade ou inadequação 

das ações, aliando-se a isso a alta rotatividade de profissionais nas equipes de 

saúde. 

Werneck (2009) também salienta que por seguirem as diretrizes do SUS, 

os protocolos não são neutros, apresentam limites e que, por dependerem de 

revisões científicas contínuas, correm o risco de não cederem lugar à 

renovação e à inovação, empobrecendo ou mesmo desestimulando o processo 

de trabalho ou causando a acomodação profissional. Outro item destacado 

pelo autor é a falta de problematização do processo de trabalho, a 

individualização do seu uso ou mesmo a não resposta às demandas clínicas. A 

ausência de padronização das ações nas diversas unidades de saúde e nas 

equipes, onde cada profissional segue ou não o protocolo também pode 

traduzir certa fragilidade da gestão. 

     Observa-se também a falta de compreensão ou abertura profissional para 

novas tecnologias podendo ser consequência de preconceito cultural. Outras 

vezes vê-se a adaptação de protocolos internacionais distantes da realidade 
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local e que por isso não responderão às reais necessidades da clínica. Outro 

risco é seu uso indiscriminado e acrítico, sem considerar a singularidade de 

cada paciente, podendo desvalorizar ou desconstruir todo o processo de 

elaboração do protocolo. 

     Sackett et al. (2003, p.270)  identificam alguns fatores que podem contribuir 

para o mau funcionamento de um protocolo a nível local, denominando-os de 

“Os Cessantes”: a carga da doença na comunidade (ocorrência); a crença dos 

pacientes ou da comunidade nas intervenções (valorização); o custo para 

implementação (não deve gerar conflitos com a comunidade) e, os 

cerceamentos insuperáveis (geografia, organização administrativa e da 

estrutura física, tradições da comunidade, autoritarismo, fatores legais, fatores 

comportamentais do paciente e dos profissionais envolvidos). 

 

 

5.2 Benefícios no uso de protocolos 

 

  Segundo o Ministério da Saúde, a adoção de protocolos, sejam estes 

clínicos ou de serviços, auxiliam na efetivação das diretrizes de saúde 

desejadas (BRASIL, 2006a). Muitos municípios brasileiros com processo 

estruturado de gestão se utilizam de protocolos dentre outras tecnologias como 

uma das formas de efetivar o modelo de atenção proposto pelo SUS 

(WERNECK; FARIA; CAMPOS, 2009). Ainda, segundo Pinheiro e Mattos 

(2004), esse tipo de organização do cuidado aumenta a garantia de 

disponibilidade de recursos para as ações, além de assegurarem a referência e 

contrarreferência entre os diversos níveis de atenção e determinam a 

responsabilização tanto por parte da gestão quanto dos profissionais 

envolvidos além do próprio paciente. 

      Outros benefícios observados: acaba com a fragmentação do 

atendimento ao adotar a integralidade das ações, orientando fluxos, condutas e 

procedimentos clínicos dos trabalhadores; garante o avanço cientifico das 

ações, pois deve ser sempre atualizado e assim melhora a qualidade do 

cuidado e da gestão permitindo também a redução de gastos desnecessários; 

facilita a interação entre trabalhadores, gestores e usuários; possibilita a 
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incorporação constante de novas tecnologias; produzem novas evidencias 

cientificas; reduz falhas na realização de procedimentos, viabilizando uma 

melhor prática clínica e segurança no atendimento. 

      Ao padronizar e sistematizar o atendimento clínico ou o processo de 

trabalho minimiza-se as variedades de práticas e a solicitação de exames e 

serviços desnecessários, diminuindo assim o risco de iatrogenias. Observa-se 

também a ampliação do acesso, o aumento da cobertura em relação à 

demanda, a elevação da produtividade, a eliminação de desperdícios com 

redução de custos, a melhoria da qualidade das ações e serviços, aumentando 

a satisfação do usuário e da equipe (MELLO, 2008). 

      Elaborar um protocolo não é tarefa fácil, pois requer compromisso 

profissional, conhecimento da legislação vigente, dos valores socioculturais da 

população para qual está sendo elaborado além dos determinantes do 

processo saúde-doença. A adoção de protocolos clínicos proporciona a 

possibilidade de organizar a porta de entrada dos serviços de saúde e tornar a 

atenção mais humanizada, pois minimiza o retrabalho e/ou as complicações no 

atendimento. 

      Por fim, segundo Malick et al. (1998); Cremesp (2000); Monte Tabor 

(2003); Abrantes et al (2008), a instituição de protocolos à luz de evidências 

científicas tem-se constituído como fundamental para subsidiar a decisão 

terapêutica baseada na eficiência, eficácia e segurança. E ainda, que ao se 

incorporar as sequencias operacionais e temporais, facilita-se a construção de 

indicadores de processo e avaliação da qualidade das ações e serviços de 

saúde prestados (THOMSON et al. 1995; COSTA et al., 1998). 

 

 

5.3 Protocolos para a Saúde Bucal  

 

      O objetivo deste capítulo é apontar que a construção e a atualização 

periódica de um protocolo clínico em saúde bucal para o paciente idoso vão de 

encontro à legislação específica do Ministério da Saúde sobre Protocolos 

Clínicos e às propostas de reorientação das práticas de atendimento do 

Programa de Saúde da Família; além de mostrar a importância da utilização de 
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evidências cientificas e de indicadores de saúde confiáveis na sua construção e 

também que, uma atenção multi e interdisciplinar na abordagem ao paciente, 

através de ações de prevenção, controle e tratamento das patologias bucais, 

podem ser possíveis em todos os níveis de atenção do SUS. 

      Na elaboração de protocolos de saúde bucal deve-se atentar para que 

estejam em consonância com as diretrizes do SUS e articulados à Política 

Nacional de Saúde Bucal, além da Política Nacional da Atenção Básica (gráfico 

2). No processo de construção de um protocolo clínico para a Odontologia 

devem-se observar além dos fatores que suscitaram sua criação e que 

necessitam de intervenção, os objetivos e os efeitos que se desejam alcançar, 

os condicionantes que estão produzindo os problemas indesejados, os 

determinantes sociais da saúde e qualidade de vida, a magnitude das taxas de 

morbimortalidade do problema em foco, a transcendência do problema para a 

população, vulnerabilidade do problema às tecnologias disponíveis no serviço 

de saúde, o quantitativo de pessoas atingidas e sobrecarga para o serviço caso 

o problema não seja resolvido. 

      As ações propostas e direcionadas a esses objetivos buscarão, além da 

organização das atividades preventivas e clínicas, a alteração positiva dos 

condicionantes e determinantes dos problemas a serem enfrentados 

(WERNECK et al. 2009). 
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Gráfico 2 : Contexto dos protocolos clínicos 

 

                                     Pesquisa de dados 

 

 

 

 

 

                                      Diretrizes políticas 

 

                                                                               

                                                                                          Protocolos clínicos                                               

 

                                                                                   

                                                                                   

                                              

                                                Profissional 

                                                                                             Executa o 

                                                                                              procedimento 

       Fonte: NATSCH, S.; MEERY, J. W. M. van der. The role of clinical Guidelines, policies and stewardship. 

       (Adaptação de esquema pela aluna) 

 

O quadro 5  a seguir procura mostrar de forma sucinta as Equipes de Saúde da 

Família e as Equipes de Saúde Bucal (Modalidades I e II) credenciadas, 

cadastradas e implantadas por alguns municípios de pequeno, médio e grande 

porte com ESF estabelecidas e os respectivos protocolos clínicos 

odontológicos adotados pela ESB e que disponibilizaram a ferramenta na 

internet para consulta pública.  
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Quadro 5:  Implantação da Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal nos 

Municípios de: Colombo, Curitiba, Londrina/ PR; Florianópolis/SC; Campo 

Grande/MS; Porto Alegre/RS; Sobral/CE e Vitória/ES em Janeiro/2016. 

 

  

Equipe de Saúde da Família 

Equipe de Saúde Bucal 

Modalidade I 
Modalidad

e II 
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Colombo 

 
 
 
 

217.443 

   
                      
109 53 47 46 158.700 72,98 33 26 25 0 0       0 

 
 
 

Curitiba 

 
 
 

1.776.761 888 566 235 235 810.750 45,63 100 61 61 200 104 

                            
 
              

104 

 
Londrina 

 
515.707 

258 136 94 94 324.300 62,88 102 29 29 0 0 0 

 
Florianópolis 

 
433.158 

217 150 133 133 433.158 100 100 63 63 20 1 1 

 
C. Grande 

 
805.397 

403 250 87 87 300.150 37,27 250 93 93 0 0 0 

 
Porto Alegre 

 
1.416.714 

708 265 179 178 614.100 43,35 68 41 41 46 36 
    

36 

 
Sobral 

 
193.134 

97 63 63 63 193.134 100 37 39 37 2 2 2 

 
Vitória 

 
333.162 

167 78 77 75 258.750 77,66 60 57 56 0 0 0 

 

                         Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE 

                   MS/SAS/Departamento de Atenção Básica – DAB.    

                        Teto, credenciamento e implantação das Estratégias de Saúde da Família e Saúde  Bucal. Competência: Janeiro/2016. 
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PARTE III  

 

6. Desenho Metodológico  

 

6.1 Cenário do Estudo 

Segundo Costa e Costa (2011), o cenário de estudo diz respeito ao local 

onde se desenrolará a pesquisa e às justificativas que levaram a essa escolha. 

 Vitória é uma das capitais mais antigas do Brasil. É uma ilha (figura 5) 

que os antigos habitantes do lugar, os índios goitacás, chamavam de Ilha de 

Guanaaní, ou Ilha do Mel, devido à sua beleza e águas ricas em peixes e 

mariscos. Hoje é carinhosamente chamada de Cidade Presépio do Brasil, uma 

cidade que se modernizou sem perder de vista as marcas de sua historia.  

 

  Figura 5: Mapa de Vitória         

 

Fonte: Vitória em Mapas. 

 

Cercada pela Baia de Vitória, a cidade é uma ilha de tipo fluviomarinho, 

e é formada por várias ilhas, inclusive algumas a 1.100 km da costa. Além da 
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ilha principal (Vitória) fazem parte do município outras 34 ilhas e uma porção 

continental, perfazendo um total aproximado de 93,38 km. Originalmente eram 

50 ilhas, muitas das quais foram agregadas por meio de aterro à ilha principal. 

Com uma população de 327.801 habitantes (IBGE, projetada 2010 para o 

TCU), Vitória integra a Região Metropolitana da Grande Vitória, juntamente 

com os municípios de Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Fundão e Guarapari. 

De acordo com o site da prefeitura Municipal de Vitória, em 2010 o IDH do 

município era de 0,84 e o PIB 2011 de R$ 85.794,66 per capta. 

O Município se organiza em bairros, regulamentado pela Lei nº 

6.077/2003. As configurações geopolíticas da cidade redefiniram as divisões 

regionais e excluíram de seus contornos alguns bairros pertencentes ao 

Município de Serra. Na territorialização administrativa (figuras 6 e 7), Vitória se 

divide em 08 Regiões (o bairro Jardim Camburi por sua extensão geográfica e 

populacional, passa a ser considerada Região Administrativa, de acordo com a 

Lei nº 6.488/2005) e 79 Bairros. 

 

 

Figura 6: Regionais Administrativas de Vitória / ES 

 

Fonte: Vitória em Mapas. 
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Figura 7: Regiões Territoriais de Vitória /ES (Regiões Administrativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Vitória –Secretaria de Gestão Estratégica- Gerência de Informações Municipais 

 

 

 

 

 

 

  O quadro 6 mostra o quantitativo de idosos por região territorial de 

saúde, informação de caráter geográfico com dados nem sempre iguais aos 

das regiões de saúde, que obedecem a outro padrão de classificação.  
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Quadro 6: População de Idosos de Vitória Por Região Administrativa (território 

geográfico) 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010- Dados da Sinopse             

 Elaboração: Gerência de Informações Municipais – SEGES/PMV 

 

As figura 8 e 9 mostram a distribuição dos idosos por bairro no Município 

de Vitória/ES 

 

Figura 8: População acima de 65 anos de idade em Vitória / ES                                              

 
                  Fonte: Vitória em Mapa 

 

 

 
 
Total 

 
 
Homens 

 
 
Mulheres 

Proporção da 
população 
                     (%) 

 

Homens Mulheres 

REGIONAL 1- Centro 2.434 851 1.583 34,96 65,04 

REGIONAL 2- Sto.Antonio  
2.726 

 
1.022 

 
1.704 

37,49 62,51 

REGIONAL 3-B. Ferreira/ Jucutuquara  
2.919 

 
1.105 

 
1.814 

37,85 62,15 

REGIONAL 4- Maruípe  
4.080 

 
1.586 

 
2.494 

 
38,87 

 
61,13 

REGIONAL 5- P. Canto  
4.444 

 
1.649 

 
2.335 

 
37,01 

 
62,99 

REGIONAL 6- Continental  
6.426 

 
2.521 

 
3.905 

 
39,23 

 
60,77 

REGIONAL 7- S. Pedro  
1.377 

 
587 

 
790 

 
42,62 

 
57,38 

REGIONAL 8- J. Camburi  
2.346 

 
921 

 
1.425 

 
39,25 

 
60,75 
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Figura 9: População acima de 100 anos de idade em Vitória /ES 

 

Fonte: Vitória em Mapas 

 

O Sistema Municipal de Saúde de Vitória se organiza sobre bases 

territoriais, onde a distribuição dos serviços segue uma lógica de delimitação de 

áreas de abrangência. O território de saúde não é apenas um espaço 

delimitado geograficamente, mas sim um espaço onde as pessoas vivem, 

estabelecem suas relações sociais, trabalham, cultivam suas crenças e cultura. 

Na territorialização da Saúde de Vitória, o município foi divido em 06 Regiões e 

27 Territórios de Saúde (figura 10).  
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Figura 10: Regiões Territoriais de Saúde de Vitória 

Fonte: Vitória em Mapas 

 

Diante da necessidade de municipalização dos serviços de saúde, a 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (SMS) iniciou o processo de 

reorganização da atenção básica, com vistas à reorientação do modelo então 

vigente, que se efetivou com a implantação de um sistema integrado de 

serviços de saúde, de base territorial, criando seis Regiões de Saúde e áreas 

de abrangência para cada unidade de saúde. 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi implantado 

concomitante ao Programa de Saúde da Família (PSF) inicialmente com três 

equipes, em 1998,inicialmente na Região de São Pedro, por ser considerada 

uma área prioritária no que se refere a riscos e com várias necessidades de 

saúde. Posteriormente o quantitativo de equipes de PSF implantadas foi 

ampliado para nove equipes com vista ao melhor atendimento da população 

adstrita. 

Em 2001, diversas equipes PACS foram transformadas para PSF, 

permanecendo o PACS, em 2002, apenas com quatro equipes. A conversão 

das Unidades Básicas de Saúde (UBS) tradicionais em Unidades de Saúde da 
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Família (USF) ocorreu de forma gradual, com os profissionais das unidades 

básicas foram sendo substituídos gradativamente por outros com carga horária 

de 40hs como previa a própria estratégia. A partir de 2004, além da equipe 

básica da estratégia, outros profissionais de apoio foram incorporados às 

equipes, que passaram a ser constituídas então pelo cirurgião-dentista, 

psicólogo e assistente social e outros profissionais de apoio.  A Estratégia de 

Saúde Bucal implantada no ano de 2004, inicialmente em poucas unidades, 

conta hoje com aproximadamente 62 cirurgiões-dentistas atuando junto às 

Equipes de Saúde da Família do município. 

              A partir de 2006, o município de Vitória passou a adotar as diretrizes 

operacionais dos Pactos pela Vida e de Gestão, em concordância com as 

Portarias Ministeriais nº 399/2006 e 699/2006, sendo adotada uma política 

municipal de promoção da saúde, em junho de 2007, nos moldes da Política 

Nacional de Promoção da Saúde. 

         Desde então, a política de saúde do município se apoia nos eixos Modos 

de viver (alimentação saudável, atividade física e lazer, redução de danos 

decorrentes do consumo de álcool, drogas e tabaco, direito ao exercício 

autônomo de sexualidade, equidade de gênero, raça e cor e envelhecimento 

com qualidade), condições de trabalho e do meio ambiente, dentre outros. 

No ano de 2013 Vitória contava com 28 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS): sendo quatro (04) unidades básicas de saúde sem Estratégia Saúde da 

Família (ESF), três (03) com Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) e vinte e uma (21) com Estratégia Saúde da Família (ESF), com 

previsão de inauguração de novas unidades até 2016. São 76 equipes de ESF 

+ PACS que proporcionam uma cobertura de 73% da população. Atualmente, 

segundo o quadro de profissionais da SEMUS, 95% dos 3.499 profissionais de 

saúde que trabalham na secretaria são efetivos, atuando com o propósito do 

fortalecimento da atenção básica, uma das metas que o município na 

implementação da política municipal de promoção da saúde. 

Como critério para escolha das Unidades Básicas de Saúde onde seria 

realizada a pesquisa, elegeu-se que aquelas tivessem ESF e ESB implantadas 

em seu território de adstrição e população de idosos superior a 1.800 

indivíduos. Seis unidades de saúde se enquadraram nestes critérios e foram, 

portanto eleitas como cenário da pesquisa. São elas: UBS Vitória (1.885 
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idosos), UBS Santo Antônio (2.137 idosos), UBS Maruípe (1.937 idosos), UBS 

Santa Luiza (4.094 idosos), UBS Jardim da Penha (6.893 idosos) e UBS Praia 

do Suá (2.284 idosos), como podemos observar no quadro 7  a seguir. 

 

Quadro 7: UBSs selecionadas com respectivas populações de idosos acima 

de 60 anos 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória – Gerência de Informações Municipais – SEGES/PMV (Data Base: 31/03/2016) 

 

 

 

 

 

 

      UBS  

 

Quantidade 

de Famílias 

Cadastradas 

 

Quantidade 

de Pessoas 

Cadastradas  

 

Acima de 

60 Anos 

Sexo  

Masculino  

 

Acima de 

60 Anos 

Sexo 

Feminino  

 

CICLOS DE 

VIDA  

60 anos ou 

mais  

 

VITÓRIA  

     

2.683  

     

7.843  

     

718  

     

1.167  

     

1.885  

 

MARUÍPE  

    

 3.212  

    

10.037  

     

750  

     

1.187  

     

1.937  

 

PRAIA DE SUÁ  

     

3.357  

   

  10.811      

     

890  

     

1.394  

     

2.284  

 

SANTA LUIZA  

     

5.032  

    

 14.842  

   

  1.658  

     

2.436  

    

 4.094  

 

SANTO ANTÔNIO  

    

 4.683  

     

15.243  

     

855  

    

1.282  

    

 2.137  

 

JARDIM 

DA PENHA  

     

15.495  

     

42.671  

     

3.804  

    

5.882  

    

 9.691  
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6.2 Tipo de estudo  

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, com 

abordagem qualitativa, cujo cenário de estudo foram unidades de saúde da 

família do Município de Vitória/ES com expressiva população de idosos 

adstrita. 

Segundo Gil (2008) a Pesquisa Descritiva tem como objetivo descrever 

as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário e a observação sistemática. Já a Pesquisa 

Exploratória segundo o autor, procura proporcionar maior familiaridade com o 

problema (explicitá-lo), podendo envolver levantamento bibliográfico, 

entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado.  

De acordo com Tobar e Yabour (2001), a pesquisa exploratória é 

utilizada na abordagem de questões onde os recursos são escassos ou onde 

não existe praticamente conhecimento acumulado ou sistematizado. Gil (2002), 

por sua vez, afirma que pesquisas descritivas e exploratórias são mais 

utilizadas nas pesquisas sociais onde os pesquisadores se preocupam mais 

com a atuação prática. A grande contribuição das pesquisas descritivas é 

proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida.  

Costa e Costa (2011) consideram a abordagem qualitativa como sendo 

aquela que busca a compreensão e significados, não se exigindo 

representatividade amostral, já que se trabalha com pressupostos. Ainda 

segundo os autores, o estudo de caso é um estudo limitado a poucas unidades, 

podendo ser realizado com uma pessoa, uma família, instituição, comunidade 

ou mesmo um país. Segundo os autores, é uma pesquisa mais detalhada e 

profunda.  
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6.3 Amostragem 

 

Segundo Costa e Costa (2011), entende- se por amostra a parte da 

população que se vai trabalhar, e, por amostragem, o processo para obtenção 

dessa amostra, que deve possuir critérios claros de inclusão e exclusão. Ainda 

segundo os autores, a amostragem numa pesquisa qualitativa deve ser 

definida em função do aprofundamento e compreensão do objeto em estudo 

(busca de significados). 

Minayo (1996, p. 103) salienta que “[...] a questão da validade dessa 

amostragem qualitativa está na sua capacidade de objetivar o objeto 

empiricamente, em todas as suas dimensões”. 

A amostragem deste trabalho é não probabilística e intencional, tendo 

em vista que foram selecionados os profissionais das unidades escolhidas 

considerados capazes de fornecer as informações relevantes para este 

trabalho. 

       Desta maneira, todos os 15 profissionais das Unidades Saúde da Família 

selecionadas para este estudo tiveram a mesma chance de serem 

entrevistados. 

 

 

6.4 Sujeitos da pesquisa 

 

Segundo Gil (2002), a população amostral abrange uma totalidade ou 

conjunto de objetos e membros que estão em concordância com elementos 

que possuam características como referência. 

Para Fanchin (2006), refere-se ao conjunto de indivíduos da mesma 

espécie, localizado em determinado tempo e espaço; ao passo que a amostra 

é um subconjunto do universo ou população estudada, por meio do qual se 

estabelecem características das mesmas (GIL, 2002). 

A amostra deste trabalho é constituída por cirurgiões-dentistas que atuam na 

Estratégia de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde com Estratégia de 

Saúde da Família implantadas no município de Vitória/ES com população de 

idosos acima de 1.800 pessoas. 
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           A seleção foi feita entre cirurgiões-dentistas de seis Unidades Básicas 

com Estratégia de Saúde da Família, onde o quantitativo de idosos 

cadastrados na população adstrita fosse expressivo no município (mais de 

1.800 pessoas), com exceção da entrevistadora por trabalhar na UBSF Vitória. 

 Para saber quais unidades preencheriam o requisito foi feito um 

levantamento junto à página da internet do município. São as seguintes 

unidades de saúde que foram visitadas: UBS Vitória (1.885 idosos), UBS Santo 

Antônio (2.137 idosos), UBS Maruípe (1.937 idosos), UBS Santa Luiza (4.094 

idosos), UBS Jardim da Penha (6.893 idosos) e UBS Praia do Suá (2.284 

idosos), como mostra quadro 6 abaixo.   

OBS: a UBS Bairro República apesar de contar com um quantitativo 

expressivo de idosos (2.798) não foi incluída no estudo por ainda não ter 

Estratégia de Saúde da Família implantada. 

 

 

Critérios de inclusão: Todos os cirurgiões-dentistas das Unidades Básicas de 

Saúde da Família: Vitória, Maruípe, Jardim da Penha, Praia de Suá, Santa 

Luiza e Santo Antônio, onde a população de idosos adstrita é expressiva e 

acima de 1.800 indivíduos, e que concordaram em participar da pesquisa. 
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Quadro 8: Número de famílias, população e idosos cadastrados por sexo por 

unidade de saúde em Vitória/ES (dados referentes à 31/03/2016) 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória – Gerência de Informações Municipais – SEGES/PMV (Data Base: 31/03/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Qt. Famílias População 60 ou + 

Masc. 

60 ou + 

 Fem. 

Total de 

Idosos 

Vitória 2683 7843 718 1167 1885 

Maruípe 3212 10037 750 1187 1937 

P. Suá 3357 10811 890 1394 2284 

Sta. Luiza 5032 14842 1658 2436 4094 

Sto. Antônio 4683 15243 855 1282 2137 

B. República 3777 11854 1149 1649 2798 

Jd. Penha 11721 30817 2660 4233 6893 

Alagoano 2151 7194 361 688 1049 

Andorinhas 1211 3401 147 244 391 

B. Penha 2160 6771 325 480 805 

Bonfim 2122 6355 313 478 791 

Conquista e 

N. Palestina 

3802 12112 427 525 952 

Consolação 4225 14276 540 936 1476 

Fte. Grande 2701 7805 607 1078 1685 

F. S. João 2616 8908 354 552 906 

Gde. Vitória 3982 12548 505 745 1250 

I. Caieiras 2705 9070 360 532 892 

I. Sta. Maria XXX 8952 672 1062 1743 

I. Príncipe 978 2871 171 257 428 

Itararé 2874 9031 476 695 1171 
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6.5 Coleta de dados  

 

 Para esta pesquisa de abordagem qualitativa foi usado um roteiro de 

entrevista individual, com questões abertas e fechadas, como instrumento de 

coleta de dados primários (APÊNDICE 1)  aplicado aos profissionais das 

unidades selecionadas que se encaixaram no critério de seleção (população de 

idosos acima de 1.800 indivíduos). 

  De acordo com Costa e Costa (2011) a entrevista deve ser utilizada 

quando se deseja envolver um número pequeno de sujeitos, sendo sua grande 

vantagem a possibilidade do entrevistador interagir com o entrevistado. 

Nas questões fechadas do roteiro de entrevistas utilizou - se instrumentos 

estatísticos simples (frequências), que permitiu a análise das variáveis 

consideradas. 

As questões abertas do roteiro visaram obter dados que permitiram 

responder aos objetivos do trabalho. O roteiro de entrevista foi dividido em 

quatro blocos de perguntas: 

  PARTE I- PERFIL PROFISSIONAL 

  PARTE II- FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

  PARTE III – ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

  PARTE IV- CONHECIMENTO DO TEMA 

 

  Os dados secundários foram obtidos através do levantamento de 

protocolos de municípios com Estratégias de Saúde Bucais implantadas e 

disponíveis para download na internet, além do protocolo de saúde bucal do 

Município de Vitória, disponibilizado pela secretaria de saúde do município e 

que foi objeto deste estudo. Também foram utilizadas publicações relacionadas 

ao envelhecimento populacional, à elaboração dos protocolos além de leis, e 

decretos relacionados a esta população. Estes dados fazem parte do 

referencial teórico deste estudo e sustentam a discussão dos resultados 

obtidos. 

A coleta dos dados teve início após aprovação deste estudo pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá- UNESA/RJ, com parecer nº 

1.732.869, e devida autorização pela Secretaria de Saúde do Município de 
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Vitória. Com vistas a testar o instrumento de coleta de dados, procedeu-se um 

estudo piloto do qual poderiam resultar mudanças no questionário. O pré-teste 

do instrumento de coleta de dados foi feito na Unidade de Saúde onde a 

mestranda trabalha e aplicado junto à Técnica de Saúde Bucal (TSB) da ESF 

da unidade. 

Após o teste piloto, que sinalizou apenas para a forma de fazer as 

perguntas para facilitar o entendimento dos entrevistados, iniciou-se 

efetivamente a coleta de dados da presente pesquisa. Inicialmente a 

mestranda fez uma visita às unidades quando se apresentou aos gestores e 

aos profissionais que responderam ao questionário, quando combinou com os 

profissionais o melhor horário para entrevistá-los. 

Na ocasião de coleta de dados, primeiramente foi apresentado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos indivíduos do estudo 

(Apêndice 2), conforme a Resolução do CNS nº 466, de 12/12/2012 do código 

de ética em pesquisas.  

 Por ocasião da coleta de dados ocorreram duas (2) perdas, um 

profissional não concordou em participar da entrevista e outro estava afastado 

do trabalho por motivo de doença, resultando ao final da coleta de dados um 

total de treze (13) entrevistas para serem analisadas. 

Devido ao processo de atendimento no Município de Vitória impor ao 

cirurgião-dentista uma agenda com atendimentos a cada trinta (30) minutos, 

sem intervalos para descanso, os profissionais entrevistados não concordaram 

em gravar as entrevistas, pois tal ação interferiria nos processos do 

atendimento clínico dos pacientes, além do que os profissionais trabalham em 

sistema de roseta, sem boxes individuais, o que poderia ocasionar 

reclamações dos pacientes junto à gestão ou à ouvidoria do município e até 

penalizações legais aos profissionais. Optou-se, então, por fazer as entrevistas 

por escrito, e, por questões éticas todos os profissionais foram codificados por 

números 
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6.6 Análise dos dados 

 

Para responder ao objetivo relacionado aos conteúdos dos protocolos 

direcionados à saúde bucal da população idosa, foi realizado um levantamento 

em municípios com esta condição já consolidada para obtenção desses 

protocolos. Foram localizados e disponibilizados via internet os protocolos de 

Saúde Bucal dos municípios de Colombo/PR, Curitiba/PR, Londrina/PR, 

Florianópolis/SC, Campo Grande/MS, Porto Alegre/RS, Sobral/CE, sendo que 

o de Vitória foi fornecido pela secretaria se saúde do município,  

De acordo com a metodologia adotada, a análise dos protocolos dos 

referidos municípios teve como foco a comparação de questões que 

contemplavam o atendimento e acompanhamento do idoso e que pudessem 

ser utilizadas na atualização do protocolo de Saúde Bucal de Vitória. 

Para as questões fechadas do roteiro de entrevistas utilizou-se 

instrumentos estatísticos simples (frequências), que permitiu a análise das 

variáveis consideradas. 

Em relação às questões abertas, aplicou-se a análise de conteúdo de 

Laurence Bardin (2007). Para esta autora, a análise de conteúdo se constitui 

de várias técnicas onde se busca descrever o conteúdo emitido no processo de 

comunicação, seja ele por meio de falas ou de textos. A análise de conteúdo é 

uma técnica de análise de comunicação, que permite analisar o que foi dito 

durante a entrevista ou observado pelo pesquisador/ entrevistador. Atualmente 

é tida como um conjunto de instrumentos metodológicos utilizados na análise 

de diferentes fontes de conteúdo (verbais ou não verbais). A análise de 

conteúdo proposta por Bardin pode ser organizada em três etapas: 

1) Pré-análise: leitura geral (flutuante) do material eleito para a análise após a 

transcrição das entrevistas e organização do material a ser analisado; 

 2) Exploração do material: constitui-se de recortes dos textos os transformado 

em unidades de registro que deverão ser codificados obedecendo a regras 

precisas;  

3)Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: consiste em captar os 

conteúdos expressos e latentes no material que foi coletado em campo durante 

as entrevistas. 
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Segundo Campos (2004), essa fase da pesquisa constitui-se um 

processo extremamente nevrálgico e, portanto, deve-se optar por uma técnica 

que proporcione uma abordagem rica na exploração do conteúdo a ser 

analisado, donde a semântica tem grande importância para o desenvolvimento 

do método. Neste trabalho optou-se, de acordo com o autor, pela criação de 

categorias apriorísticas, pré-definidas pela pesquisadora que já tem experiência 

prévia com o tema. Dessa forma, as categorias analíticas prévias, relacionadas 

diretamente aos objetivos da pesquisa foram: I. Atendimento clínico ao idoso 

em Vitória/ES; II. Protocolos odontológicos e III. Contribuições 

selecionadas das entrevistas com os dentistas da ESF. 

Após leitura flutuante exaustiva dos dados, observou-se a necessidade 

de criação das seguintes subcategorias relacionadas à categoria Atendimento 

clínico ao idoso em Vitória/ES: Práticas da ESB da PMV e dificuldades no 

atendimento ao idoso.  

Durante o processo da coleta de dados ocorreram duas (2) perdas: um 

profissional não concordou em participar da pesquisa e outro estava afastado 

do trabalho por motivos de saúde. Dessa maneira, a amostra inicial que seria 

constituída por quinze (15) cirurgiões-dentistas das unidades de saúde 

selecionadas que se encaixaram no critério de seleção (população de idosos 

acima de 1.800 indivíduos) passou a ser de treze profissionais. 
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6.7 Aspectos éticos 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela banca formada para 

qualificação do trabalho pela Universidade Estácio de Sá/RJ- Campus Lapa, e 

após a qualificação foi submetido à análise na Secretaria Municipal de Saúde 

de Vitória/ES para saber se este estava de acordo com as normas do órgão em 

questão e também para saber se havia infraestrutura adequada para realização 

do projeto. Após aprovação pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória e 

fornecimento de declaração pela Escola Técnica de Formação Profissional de 

Saúde de Vitória (ETSUS-Vitória) de que a infraestrutura da Secretaria 

Municipal de Saúde de Vitória se adequava ao projeto, este foi registrado na 

Plataforma Brasil.  

De acordo com as normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), para a pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução nº 466 de 

12/12/2012, do Conselho Nacional de Saúde/MS), o projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá/ UNESA/ RJ para avaliação 

das questões éticas em pesquisa para análise, onde obteve parecer favorável a 

sua execução (ANEXO III). O PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP da 

Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ) nº 1.732.869 foi apresentado à 

SEMUS/ETSUS que forneceu a Carta de Apresentação viabilizando as 

entrevistas nas unidades de saúde selecionadas para estudo. 

Os participantes do estudo foram informados do teor e objetivo da 

pesquisa, expressando sua autorização por meio da assinatura do  Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2). 

As informações obtidas nesta pesquisa foram respeitadas e manipuladas  

somente pela pesquisadora, garantindo-se  o anonimato quando a pesquisa for 

publicada. As informações e todos os materiais utilizados estão guardados e 

serão armazenados por cinco anos pela pesquisadora. Após este prazo, os 

dados obtidos nas entrevistas serão destruídos por incineração. 
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PARTE IV 

 

7. Resultados e Discussão 

 De acordo com a metodologia utilizada no trabalho para a análise das 

questões fechadas, obtidas através da aplicação do roteiro de entrevista, 

utilizou-se instrumentos estatísticos simples (frequências) e para as questões 

abertas utilizou-se a análise de conteúdo de Laurence Bardin.  Baseado na 

análise da categoria Atendimento Clínico ao idoso em Vitoria/ES emergiram 

as seguintes subcategorias: Práticas da ESB da PMV e Dificuldades no 

atendimento odontológico ao idoso. A amostra final ficou constituída de 

treze (13) cirurgiões-dentistas, que por questões éticas foram codificados por 

números cardinais. 

 

 

 Características dos sujeitos da pesquisa 

 

 Sexo e Idade 
 

Gráficos 3 e 4:  distribuição dos entrevistados por sexo e idade 

 

 Fonte: dados da pesquisa 

   

 Como podemos perceber pelo gráfico 3, há total predominância do sexo 

feminino nas unidades de saúde visitadas. Atualmente, segundo Morita  et col 

(2010), a profissão de cirurgião-dentista tem maioria feminina devido ao 
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ingresso progressivo das mulheres nos cursos superiores, sobretudo a partir 

dos anos 80, corroborando a constatação de Maciel, Barcellos e Miotto (2006). 

Tal fato também vai de encontro a constatação de Ellis et al (1998), de que a 

mulher sempre desempenha o papel de cuidadora na sociedade, quer seja na 

educação e alimentação das crianças, quer seja cuidando dos idosos da 

família. 

 Porém, contradizendo a constatação de Morita et col (2010) e também 

ao resultado da pesquisa de Maciel, Barcellos e Miotto (2006), a maioria dos 

cirurgiões-dentistas que trabalham nas unidades de saúde selecionadas para a 

pesquisa não se enquadrava no perfil atual dos profissionais, que segundo a 

autora, é composto por adultos jovens até 35 anos. Provavelmente, devido ao 

processo inicial de preenchimento das vagas de cirurgiões-dentistas do 

município ter sido feita através de processo seletivo interno para ingresso na 

ESF, a maioria esmagadora dos profissionais entrevistados se encontra na 

faixa etária entre 40 e 60 anos, sendo que o grupo entre 50 e 60 nos é o que 

contém maior número de profissionais (gráfico 4). 

 

 

 Tempo de Formado  
 

 Quanto ao tempo de formado, a totalidade dos entrevistados (100%) tem 

mais de dez (10) anos de formado (gráfico 5), discordando das constatações 

de Gonçalves e Oliveira (2009) e também de Morita et col (2010) que relatam 

que a maioria dos profissionais atuando como cirurgiões-dentistas  na ESF, 

atualmente, são jovens que optam pela ESF como oportunidade de primeiro 

emprego. O fato de que a maioria dos cirurgiões-dentistas da ESF de Vitória ter 

mais de dez anos de formado provavelmente ocorre pelos mesmas explicações 

encontradas para a idade dos profissionais. 
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Gráfico 5: Distribuição dos entrevistados em relação ao tempo de formado 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Vínculo empregatício 
 

Todos os profissionais entrevistados são efetivos (gráfico 6), sendo que 11 

(onze) são estatutários da Prefeitura Municipal de Vitória, admitidos por 

concurso público, o que é um benefício para a ESF, pois a solidez das relações 

trabalhistas diminui o risco de rodízio profissional, fortalecendo portanto o 

vínculo entre o profissional e a população adstrita do território da unidade de 

saúde, o que, segundo Monteiro e col (2009) e Schimith e Lima (2004), 

aumenta a produção de saúde no território além  de propiciar a continuidade do 

cuidado (princípio da longitudinalidade – PNAB, 2012) . 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 A 20 ANOS 21 A 30 ANOS MAIS DE 30 ANOS 

 Tempo de Formado  



77 
 

 
 

 

Gráfico 6: Distribuição dos entrevistados quanto ao vínculo empregatício 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Tempo de atuação no serviço público 
 

 Quanto ao tempo de atuação no serviço público, dez (10) profissionais 

têm mais de 10 anos de serviço (gráfico 7), provavelmente, devido ao modo de 

ingresso no serviço público (concurso) e ao tipo de vínculo (estatutário), o que 

garante estabilidade no serviço . 
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Gráfico 7: Distribuição dos entrevistados em relação ao tempo de atuação no 

serviço público 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 Tempo de Atuação na ESF 
 

Com efeito, o fato de dez (10) profissionais participantes das entrevistas 

terem mais de cinco (5) anos de atuação na ESF (gráfico 8), tem gerado 

resultados positivos nos indicadores de saúde do Município de Vitória e, 

consequentemente, agregado qualidade de vida à população assistida. 
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Gráfico 8: Distribuição dos entrevistados quanto ao tempo de 

atuação  na ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 Tempo de atuação nas US visitadas 
 

Apesar de não ser um tempo expressivo, a ocorrência de mais da metade 

dos profissionais terem mais de cinco (5) anos de atuação na mesma unidade 

de saúde (gráfico 9)  já é um fator importante  para que a produção de vínculo 

com a população assistida se estabelecesse e assim modificar positivamente 

os indicadores do município, produzindo saúde no território adstrito. Segundo 

Werneck, Faria e Campos (2009, pag.63), ao se utilizar um protocolo clínico, 

tanto a experiência/vivência quanto a competência são de extrema importância 

nas tomadas de decisões quanto aos procedimentos a serem adotados nos 

atendimentos, resultando em maior probabilidade se acertos.  
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Gráfico 9: Distribuição dos entrevistados quanto ao tempo de atuação na US 

visitada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 Especialização 
 

 Dos 13 cirurgiões-dentistas entrevistados, todos possuem algum tipo de 

especialização, dentre os quais 11 (onze) relataram ter especialização em 

Saúde da Família e/ou outras áreas da Saúde Pública (gráfico 10).  Este fato 

vem de encontro com a constatação de Miranzi et al.(2011, p.123), de que “[...] 

o fato de todos os dentistas terem algum tipo de especialização revela a 

tendência atual de aperfeiçoamento do conhecimento [...]”. Tal fato só reforça a 

ideia de que, devido ao fato de a maioria dos cursos superiores de odontologia 

não enfatizarem a promoção e a prevenção da saúde na atenção primária, a 

maioria dos profissionais dentistas inseridos na ESF procuram se 

instrumentalizar através de cursos de especialização na área para atuarem na 

Estratégia Saúde da Família. 
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Gráfico 10: Distribuição dos entrevistados quanto à especialização  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 Capacitação em Saúde da Família e em Saúde do Idoso  
 

Como observado no gráfico 11, 8 (oito) dos profissionais entrevistados não 

têm ou não fizeram recentemente (últimos cinco anos) qualquer capacitação 

em Saúde da Família. A formação de profissionais para atuação em equipes de 

saúde da família tem sido parte importante no processo de reorganização dos 

serviços de saúde, fazendo parte de um conjunto de medidas adotadas para 

garantir qualidade ao processo de mudanças das práticas sanitárias voltadas 

para a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dentro deste contexto, observa-se a necessidade de recursos humanos 

com formação adequada para atuar neste novo modelo de atenção, pois há 

uma lacuna na formação dos profissionais de saúde para trabalharem na 

Estratégia Saúde da Família, o que dificulta a operacionalização das equipes 
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de Saúde da Família, tornando a prática da atenção fragmentada e 

individualizada, focada apenas no indivíduo. 

Segundo Mardsen (2009), para mudarmos o modelo vigente de atenção à 

saúde, é necessário interferir na formação dos profissionais, e voltarmos o 

olhar desses profissionais para novos conceitos de saúde, cuidados e 

necessidades dos usuários.  Ainda, de acordo com Gil (2005), tem sido 

constatado que os profissionais formados possuem perfis não adequados para 

uma atuação na perspectiva da atenção integral à saúde. 

 

Gráfico 11: Capacitação em ESF 

 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 12: Capacitação em Saúde do Idoso 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Como podemos observar no gráfico 12, sete (7) dos profissionais 

entrevistados fizeram alguma capacitação recente em saúde do idoso (últimos 

cinco anos). Apesar de não ser um número expressivo, a procura pela 

capacitação voltada para esse nicho populacional é um grande avanço, uma 

vez que vai de encontro a fala selecionada no trabalho de Coutinho et col. 

(2013, pag.10): 

 

A mudança no modelo assistencial é consequência de formação e 
capacitação dos profissionais para a atenção ao idoso, com o objetivo 
de minimizar a dependência e promover autonomia, favorecendo uma 
velhice com qualidade de vida. COUTINHO et col. (2013, pag.10) 

 

 É importante destacar que tanto o Pacto pela Saúde (Port. 399 de 

22/02/2006), como o Pacto pela Vida e de Gestão e também os Pactos pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, do qual a Saúde do Idoso é uma das 

prioridades, determinam que a formação contínua dos profissionais da saúde 

seja uma ação constante, de modo a operacionalizar o sistema de saúde e 

fornecer preparo técnico-científico aos profissionais que prestam cuidados à 

pessoa idosa (Martins et col. 2007). 

 Como resultado da análise das entrevistas podemos observar que, não 
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Portaria nº 2488/2011, que considera a educação permanente como uma 

importante “estratégia de gestão”, são parcialmente cumpridas pela Prefeitura 

Municipal de Vitória para que efetivamente ocorram mudanças no processo de 

trabalho, além da atualização e aquisição de conhecimentos e habilidades para 

o enfretamento dos problemas e desafios que a ESF demanda. 
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 Categoria: Atendimento Clínico ao idoso em Vitória/ES  

 

Conforme explicitado no item análise de dados / metodologia, da leitura das 

falas relacionadas à categoria emergiram duas subcategorias: práticas da 

ESB da PMV e dificuldades no atendimento odontológico do idoso. A 

pesquisadora adotou alguns aspectos inerentes à ESF de modo a facilitar a 

discussão das subcategorias, conforme o quadro abaixo (quadro 9): 

 

 Quadro 9: Subcategorias 

 

Fonte: Dados da pesquisadora 

 

 Subcategoria: Práticas da ESB da PMV 

 

 Conhecimento da população idosa adstrita: 

Quanto ao conhecimento da população idosa adstrita, quase todos (92,3%) 

os entrevistados responderam desconhecer o quantitativo de idosos 

cadastrados no território de saúde das unidades visitadas, contudo, relataram 

saber o total da população de idosos adstrita de suas referidas equipes. 

Apenas o CD 4  disse conhecer o perfil dos idosos cadastrados em sua equipe: 

 

Práticas da ESB da PMV 

 

• Conhecimento da população idosa adstrita 

• Acolhimento ao idoso 

• Humanização no atendimento ao idoso 

• Acesso /Agendamento na odontologia 

• Referência e contra- referência para outros 
níveis de atenção 

• Reunião de equipe 

• Visita domiciliar  

• Acões programáticas voltadas para o idoso 

Dificuldades   no atendimento 
odontológico ao idoso 

• Estrutura física 

• Comorbidades 

• Falta de acompanhante 

• Dficuldade cognitiva 
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[...] O que acontece aqui, no território da minha equipe e que a gente 
discute nas reuniões são os idosos que perderam o poder aquisitivo e 
praticamente estão falidos e tem todo tipo de dívida. Uns quase 
perdendo o apartamento porque não pagam condomínio. Tem outros 
que sustentam os filhos desempregados que ficam até encostados 
com as famílias com eles. Tem também os idosos que perderam o 
plano de saúde e agora usam o SUS, muitos deles criam caso 
querendo atendimento tipo particular, exclusivo, criam até confusão. 
(CD 4) 

  

Segundo Dutra e Sanchez (2015, 18(1): 179-188), “discutir a nova 

realidade demográfica brasileira se torna cada vez mais urgente”, pois, 

segundo Clares et col (2011, pág. 988-94), o profissional de saúde deve “[...] 

oferecer uma atenção diferenciada, preventiva, que transcenda a dimensão 

tecnológica e favoreça um cuidado individualizado, que contemple as 

peculiaridades desses indivíduos [...]”. Dutra e Sanchez ainda dizem sobre os 

profissionais atuantes na ESF em relação aos idosos: 

 

[...] estes devem realizar estudos de diagnóstico situacional das 
condições de vida da população residente no território onde efetivam 
suas práticas, possibilitando a aproximação e identificação das 
necessidades dos idosos, bem como o reconhecimento de fatores 
que contribuem para condições de adoecimento e/ou agravamento de 
condições crônicas de saúde” e assim de acordo com os autores “[...] 
poderão dispor de conhecimentos essenciais para melhorar a 
atenção à saúde dos idosos por meio do planejamento de ações de 
impacto na comunidade, com enfoque nas demandas locais”. 
(DUTRA E SANCHEZ, 2015, 18(1): 179-188) 

 

 

 Acolhimento: 

Quanto ao acolhimento da unidade de saúde aos idosos adstritos, há 

unanimidade entre todos os profissionais de que as unidades de saúde não 

fazem distinção por faixa etária, como dizem o CD1 e o CD2: 

[...] acolhe como qualquer outro paciente, sem fazer distinção 
de faixa etária [...] (CD1). 

 

[...] são atendidos como os demais pacientes. Não há na 
unidade nenhuma assistência ou acolhimento para esses pacientes. 
(CD2) 
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Segundo Lima et al (2010, p.868), “[...] a equipe de saúde deve estar 

atenta a uma série de alterações físicas, psicológicas e sociais que 

normalmente ocorrem nesses pacientes, e que justificam um cuidado 

diferenciado”. Aguiar afirma ainda que, “[...] o processo de acolhimento às 

pessoas idosas nas unidades de saúde deve ser organizado como forma de 

enfrentamento das dificuldades atuais de acesso como a fila de espera e 

descaso aos idosos“. (AGUIAR, 2011, p.99). 

Os profissionais da equipe de saúde da família devem estar         
atentos à mudança do perfil populacional da sua área de 
abrangência, com o significativo aumento da população idosa. Cabe a 
esses profissionais trabalhar com medidas promocionais de proteção 
específica, de identificação precoce dos agravos mais frequentes na 
sua população idosa, bem como sua intervenção e medidas de 
reabilitação voltadas a evitar o afastamento do idoso do seu convívio 
social e familiar. (PORTINHO, 2013, p.44). 
 
 

 

 

 

 Humanização no atendimento ao idoso: 

Quando perguntados se as práticas de atendimento ao idoso seriam 

mais humanizadas na ESF, disseram que o atendimento na ESF é mais 

humanizado para qualquer paciente, como dizem o CD2, o CD11 e o 

CD3: 

            [...] nós tratamos os pacientes idosos de maneira humanitária 
como os demais pacientes de outras faixas etárias. (CD2) 

 

[...] talvez o profissional como pessoa possa ser mais 
humanizado (CD2).  

 

[...] tenho um cuidado maior em tratar, pelo menos eu ouço 
mais e não imponho o tratamento. Faço o que eles querem. Não 
imponho minha vontade. (CD11) 

 

 [...] a ESF olha para o idoso de acordo com suas 
necessidades, incluindo o atendimento domiciliar quando necessário 
(CD3) 

 
 De acordo com Silva, Almeida e Neto (2005), “a humanização na 

atenção à saúde é uma questão que ainda não está resolvida no SUS”. E, 
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segundo Dutra e Sanchez (2015, p.179), “mesmo com as políticas públicas 

atuais, os idosos não são capazes de perceber a relação entre a saúde geral e 

a saúde bucal”, pois, de acordo com Zucolotto (2008, p. 85-86), “[...] existe uma 

falta de percepção quanto à necessidade de tratamento odontológico, tanto por 

parte do paciente idoso como pelos seus familiares, pessoal de apoio e demais 

profissionais consultados por ele”. Em seu trabalho, Dutra e Sanchez (2015, 

p.179-188) enfatizam, "[...] todos os profissionais da equipe de saúde da família 

devem observar as condições de saúde bucal dos idosos”. 

 

 

 Acesso / Agendamento na Odontologia: 

 Sobre o acesso à odontologia e agendamento de consultas, parece que 

cada unidade de saúde faz a seu próprio modo e que não há padronização 

para agendamento de consultas odontológicas na rede de saúde da PMV, 

como podemos perceber nas respostas dos CD2, CD4 e CD6:  

 [...] aqui não existe nenhuma prioridade. Eles são atendidos como os 
demais pacientes [...] (CD2) 

 

[...] a agenda é livre, aberta. Eles comparecem espontaneamente ou 
por indicação do médico ou do enfermeiro da equipe. Ah, eles vêm 
também através dos ACS [...] (CD4). 

 

 [...] atualmente através de agendamento feito por eles próprios na 
recepção da unidade, se houver vaga. As vagas são abertas em data 
fixa, uma vez por mês. Também podem vir pela consulta de demanda 
ou intercorrência, emergência, se for da equipe. Ou também por 
demanda em reunião da equipe. Em todos os casos o idoso só é 
agendado se houver vagas na agenda [...] (CD6). 

 

 Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, o acesso aos serviços 

de saúde deve se dar preferencialmente pela Atenção Básica (Brasil, 2012, p. 

9), sendo que o atendimento inicial pode ser feito por qualquer profissional da 

unidade de saúde ou da equipe de saúde da família. Ainda de acordo com esta 

política, as UBSs devem garantir à população acesso a uma atenção à saúde 

de qualidade (BRASIL. 2011, P.99). 

 O Ministério da Saúde ao instituir a Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão do SUS (Humaniza SUS) teve como objetivo a prática 
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humanizadora, de modo a aperfeiçoar os serviços e avaliar o acesso dos 

usuários, reduzindo filas e tempo de espera, além de valorizar um atendimento 

acolhedor e resolutivo, com responsabilização tanto dos profissionais das 

equipes de saúde como dos usuários e familiares, de modo a propiciar a 

formação de vínculo entre ambos, garantindo assim os direitos dos usuários 

(Brasil, 2004). É nesse sentido que as políticas públicas de atenção ao idoso 

devem se interrelacionar. 

 Segundo Tinós, Peres e Rezende (2013, p.357): “acolher bem implica a 

tolerância à diferença, a inclusão social, e a escuta qualificada, responsável e 

comprometida”, como por exemplo, usar linguagem clara ao se dirigir ao idoso 

e chamá-lo por seu nome. Ainda segundo as autoras, para a efetivação do 

acolhimento ao idoso, os profissionais de saúde devem compreender as 

especificidades dessa população. O Capítulo V do Estatuto do Idoso prevê que 

as instituições de saúde devem atender a critérios mínimos para que possa 

atender ao idoso, além de treinamento e capacitação de todos os profissionais 

envolvidos no processo de atendimento das unidades de saúde. 

 

 

 Referência e contrarreferência para outros níveis de atenção: 

 Quanto à integralidade da atenção, quando abordados sobre o 

referenciamento do idoso para outros níveis de atenção, os dentistas 

entrevistados responderam: 

 [...] nenhuma faixa etária tem prioridade [...] só na consulta da VD da 
Atenção Básica, se tem dificuldade de deambulação [...] todos entram 
na fila do SISREG como todos os pacientes encaminhados na US [...]  
o referenciado protocola o encaminhamento no setor específico da 
unidade e aguarda a vaga na agenda do especialista, sem previsão 
de quando isso vai acontecer. Pode demorar muito [...] (CD4). 

 

 [...] todos entram na fila do SISREG, como todos os pacientes 
encaminhados na US [...] (CD6) 

 

[...] todas as consultas de exames especializados são reguladas no 
Município de Vitória aplicando-se o princípio da eqüidade com o 
objetivo de ampliar as prioridades, não necessariamente vinculados à 
idade [...] (CD10). 
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 [...] todos entram na fila do SISREG como todos os pacientes 
encaminhados na US [...](CD5) 

 

 Contrariamente aos princípios de universalidade e integralidade do 

Sistema Único de Saúde- SUS, garantidos pela Constituição Federal de 1.998, 

e também pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 01/10/2003), que regula os 

direitos assegurados às pessoas com idade superior a sessenta (60) anos, 

dentre os quais a garantia ao atendimento de qualidade nos serviços de saúde, 

Cordeiro (2008, p.135) ressalta que,” no Estado brasileiro mantém-se a grande 

maioria do segmento de idosos excluída do cuidado à saúde bucal”, pois ainda 

prevalece o enfoque curativista das doenças bucais, onerando 

demasiadamente os serviços públicos de saúde, visto que a maioria dos 

governantes não considera o caráter sociopolítico do processo saúde- doença 

bucal (CORDEIRO, 2008). 

 Segundo Fontanine, Ritter e Warmling (2004, v.18, n.1), “o cirurgião-

dentista deve se ater ao estudo das particularidades dessa faixa etária”, e que, 

“ um programa de atenção odontológica para idosos deveria ser desenvolvido 

com orientação para a integralidade e interdisciplinaridade”, o que também vai 

de encontro às conclusões encontradas por Moimaz, Almeida e Saliba Garbin 

(2003, 15(1):37-42) quando dizem que “o modelo de atenção à saúde bucal 

com vista à nova realidade epidemiológica e demográfica brasileira deve ser 

repensado”. 

 Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) foram criados com 

o objetivo de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos 

especializados. Ao serem implantados em 2004 através da Portaria nº1. 

570/GM deveriam estar integrados locorregionalmente e ofertar procedimentos 

clínicos complementares na Atenção Secundária de acordo com a realidade 

epidemiológica de cada região ou município.  

 O que se percebeu nas falas dos entrevistados foi que o serviço de 

atenção secundária no Município de Vitória não está correspondendo à 

demanda por vagas neste serviço, concluindo-se que há dificuldades para o 

acesso aos serviços ofertados. Tal problema também foi encontrado por 

Gonçalves e Ramos (2010, p.310), que afirmam que há “[...] “insuficiência de 

recursos humanos e precariedade na referência para serviços especializados”, 
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concluindo também que,” [...] essa barreira poderia comprometer a 

integralidade da atenção, dificultando a continuidade e prejudicando a 

qualidade como um todo”. 

 A contrarreferência é recebida somente por alguns profissionais ou 

nunca é recebida, como relatam os profissionais: 

 [...] ela é trazida pelo próprio paciente [...] (CD9). 

 

[...] eu faço o controle acompanhando através da rede bem estar [...] 
(CD4). 

 

  [...] da cirurgia sim, da prótese total não [...] (CD5). 

 

[...] só recebo contrarreferência da endodontia e perio. Prótese total e 
diagnóstico oral não mandam contrarreferência infelizmente [...] 
(CD7)  

 

   [...] não, nunca recebo (CD1). 

 

 Apesar de não existir qualquer prioridade no referenciamento do 

paciente idoso para outros níveis de atenção, conforme previsto na Lei 

10.048/00, a rede de referenciamento da Atenção Primária para outros níveis 

de atenção no Município de Vitória parece organizada e está totalmente 

informatizada através do SISREG. Essa falta de articulação de referência e 

contrarreferência pode comprometer a integralidade da assistência, o que ficou 

constatado em todas as falas e também foi relatado por Serra e Rodrigues 

(2010), quando relatam a deficiência na integralidade da atenção à saúde do 

idoso, como determinado na PNSPI (2006), que obriga o idoso esperar por 

vagas de atendimento na atenção especializada sem qualquer prioridade. 

 

 

 Reunião de Equipe: 

 Perguntados sobre participação nas reuniões de equipe, a maioria dos 

entrevistados afirmou participar semanalmente nas equipes em que estão 

cadastrados. Alguns profissionais atendem mais de uma equipe, sendo que 
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nessas equipes disseram participar das reuniões a cada quinze dias ou pelo 

menos mensalmente, como relata o entrevistado: 

 

 [...] participo 1 vez por semana. Eu dou cobertura pra outra equipe 
que está com o profissional afastado por doença, e nesta eu vou a 
cada 15 dias [...] (CD9). 

 

 Quanto inquiridos se nessas reuniões são discutidos 
aspectos inerentes ao idoso e se o profissional leva 
assuntos relativos à odontologia nesses espaços, 
responderam: 

 

[...] não há discussão relacionada a grupos e faixas etárias 
específicas. O dentista leva aspectos pontuais da rotina do seu 
atendimento, pode ser de qualquer idade (CD9). 

 

[...] os aspectos são relacionados ao grande número de faltas, 
dificuldade no acesso, em relação à disponibilidade de 
acompanhamento (CD13). 
 

[...] Sim, é uma constante. Nós levamos os aspectos referentes aos 
cuidados com higiene oral, devido às dificuldades inerentes da idade 
e à limitação de movimentos das mãos e também à falta de 
cuidadores. Também falo das visitas domiciliares aos acamados e 
com dificuldade de locomoção, o que eu observo nesses momentos 
(CD5). 

 

 Como afirmam Silva, Motta e Zeitoune (2010, p.445), as reuniões de 

equipe são um espaço importante para “[...] reflexão sobre o planejamento do 

trabalho em saúde“. É nesse espaço que acontece a consolidação dos dados 

do território, fundamental para o planejamento de intervenções 

multidisciplinares voltadas para a “[...] promoção da saúde e prevenção de 

doenças, apresentadas no território, as quais são de responsabilidade das 

equipes”, (SILVA, MOTTA E ZEITOUNE, 2010). 

 Souza e Roncalli (2007, p.2.735) dizem que as reuniões são utilizadas 

para: “[...] avaliação e planejamento das ações da equipe de saúde da família e 

desenvolvimento de ações articuladas entre a equipe de saúde bucal e a 

equipe de saúde da família”.  Contudo, em seu estudo, Silva, Motta e Zeitoune 

(2010, p.445) afirmam que, “Embora se perceba neste estudo a importância 

dessas reuniões, os dados demonstram que elas ainda não estão sendo 

exploradas em todo o seu potencial”. 
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 Visita domiciliar: 

 Em relação às visitas domiciliares, a maior parte dos profissionais 

entrevistados não o faz como rotina, somente quando o enfermeiro ou médico 

da equipe solicitam para pacientes acamados ou em situação de fragilidade. 

Outros dentistas nunca fazem, ficando a Técnica de Saúde Bucal da equipe 

encarregada da ação, como dizem: 

 

 [...] geralmente é a técnica em saúde bucal que realiza [...] (CD2). 

 

  [...] Não, nunca faço. As VD são encaminhadas para a THD [...] 
(CD1). 

 

  Como relatam Gonçalves e Ramos (2010), a inserção da Odontologia na 

ESF afrontou valores cristalizados há muito tempo, pois a imagem social que 

se tinha do dentista era a de um profissional fechado entre as quatro paredes 

do consultório, realizando exaustivos procedimentos clínicos, trabalhando em 

sua cadeira. Dessa forma, as autoras (p.308) afirmam que:      

 

A inserção dos profissionais nas atividades de grupo, nas visitas 
domiciliares e em tudo que remeta à saída do consultório – atividades 
essas previstas nas atribuições dos cirurgiões-dentistas na ESF – 
ainda causa estranheza e desconfiança. (GONÇALVES E RAMOS, 
2010, p.308). 

 

 Conclui-se, portanto, que os espaços conquistados pela categoria e 

previstos na legislação pertinente da ESF devem ser ocupados, de modo que, 

tanto os usuários e, principalmente os gestores comecem a perceber que a 

saúde bucal vai muito além do espaço da boca para que as práticas da 

odontologia saiam definitivamente do antigo modelo curativista, assumindo seu 

papel transformador na sociedade. 

 

 

 Ações programáticas voltadas para o idoso: 

 Sobre as ações programáticas exclusivas para a população idosa os 

profissionais responderam que as unidades não realizam tais atividades e que 
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os idosos são inseridos em outras atividades existentes no calendário da 

unidade de saúde ou do município, como se percebe na fala: 

 

 [...] Não é feito uma ação programática somente para o idoso. Ele 
entra no agosto azul, grupo hipertenso, diabéticos, CA de boca, 
outubro rosa [...] (CD7). 

 

 Outras realizam atividades internas abertas à população que frequenta a 

unidade de saúde como relatam: 

 

 [...] Aqui tem atividades de artesanato, mosaico e grupo de hiperdia, 
mas não sei a frequência [...] (CD3). 

 

[...] grupo de hiperdia e grupo e grupos de convivência de idosos e de 
atividades físicas na praça [...] (CD8).  

 

 Observa-se que quase todas as atividades relativas aos idosos 

permanecem centradas exclusivamente na doença e pouco têm de prevenção 

ou promoção em saúde, que são alicerces da ESF. Como observado no estudo 

de Coutinho, Popim, Carregã e Spiri (2013):  

 

Assim temos a vigilância em saúde, que propõe um trabalho em 
determinado território, com os problemas de saúde locais e a 
intersetorialidade. Este busca romper mais uma vez com a 
abordagem reducionista e fragmentária dos indivíduos. A assistência 
deve ir alem da doença e do sofrimento apresentado, visando 
abordagens ampliadas. [...] Identificamos no discurso a realização de 
atividade pontual, que acontece de maneira imposta pela 
coordenação [...] A consulta individualizada é o principal instrumento 
utilizado. (COUTINHO, POPIM, CARREGÃ, SPIRI, 2013, p. 9) 

 

Com relação à odontologia, Gonçalves e Ramos observam: 

As atividades externas às unidades de saúde são garantidas por lei 
(BRASIL, 2006), no entanto os cirurgiões-dentistas sofrem pressão da 
coordenação local para permanecerem no consultório realizando 
atividades clinicas. Quando conseguem sair da unidade para realizá-
las, muitos se sentem inseguros pela falta de planejamento. 
(GONÇALVES E RAMOS, 2010, p.6) 
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 Subcategoria: Dificuldades no atendimento odontológico do idoso 

  

 Quando questionados sobre as dificuldades no atendimento 

odontológico do idoso, os profissionais foram enfáticos ao responder que são 

muitas as dificuldades, sendo as principais, a estrutura física, as comorbidades, 

a falta de acompanhante na consulta, dificuldade cognitiva. Alguns profissionais 

também citaram o acesso à unidade e o tempo curto de consulta, apenas 30 

(trinta) minutos para cada paciente, como percebemos nas falas: 

 

[...] a acessibilidade física e a programação da agenda com um tempo 
inadequado para atendimento a esse paciente [...] (CD9). 

 

[...] Saúde debilitada, hipertensão, diabetes, uso de medicamentos, 
dificuldades de entender as orientações, etc. [...] (CD3). 

 

[...] São aquelas que envolvem complicações sistêmicas que a 
maioria dos idosos apresenta: problemas cardíacos, depressão, 
medicação de uso contínuo, [...] Também tem o acesso ao consultório 
que é por escada. Aqui na unidade não tem elevador [...] (CD2). 

 

[...] Com relação à clínica, nenhuma dificuldade. Nossa maior 
dificuldade é a presença desse idoso que na maioria das vezes não 
consegue vir e quando vem está desacompanhado e muitas vezes 
não sabe responder as questões da anamnèse [...] (CD13). 

 

[...] Pacientes com dificuldade de deambulação, cadeirantes, 
pacientes com dificuldade de higienização, falta de prioridade para 
agendar consulta de retorno dos pacientes que estão em tratamento. 
O tempo de atendimento deveria ser maior [...] (CD5). 

 

 Souza e Roncalli (2007) também encontraram problemas 

semelhantes em sua pesquisa em unidades de saúde, todas apresentaram 

algum tipo de problema estrutural, como falta de sala de espera ou sala de 

espera pequena.  

 Problemas semelhantes também foram elencados por Tinós, Peres 

e Rodrigues (2013, p.358), quando citam a pesquisa de Ramos e Lima (2003): 

“[...] a distância entre a unidade de saúde e o local de moradia do individuo, 

além do tempo de espera e dos meios utilizados para o deslocamento”. Os 

autores ainda citam Starfield (p.358) quando destacam: ”[...] acessibilidade 
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como um dos elementos estruturais relevantes à atenção primária, a qual 

envolve a localização do estabelecimento próximo da população que atende e, 

os horários e dias em que está aberto para atender [...]” Gregory et al (2012) 

também relatam a dificuldade na continuidade e conclusão do tratamento de 

idosos que dependem de parentes ou amigos para transportá-los ate a unidade 

de saúde. 

 Gonçalves e Ramos (2010) em seu trabalho também apontam; 

As características da estrutura física das unidades trazem ainda outro 
limite para a atuação dos profissionais. Muitos consultórios 
odontológicos foram construídos para receber mais de uma cadeira 
odontológica, o que, consequentemente, faz com que, se forem 
utilizadas ao mesmo tempo, vários profissionais e pacientes convivam 
dentro de um mesmo ambiente. Essa realidade compromete o sigilo 
das informações trocadas no âmbito das relações profissionais. (p.5) 

  

 

 O sistema de roseta, onde mais de uma cadeira odontológica é 

montada no mesmo consultório ainda é comum em muitas unidades de saúde 

de Vitória, o que fere diretamente o direito de confidencialidade das 

informações passadas pelo paciente na anamnèse, além de desrespeitar 

diretamente o princípio ético que garante o sigilo das informações fornecidas 

ao profissional de saúde durante a consulta (CÓDIGO DE ÉTICA 

ODONTOLÓGICA - Aprovado pela Resolução CFO-118/2012- Art. 5º e 9º). 

  Coutinho, Popim, Carregã e Spiri (2013) também apontam para as 

dificuldades dos profissionais de saúde em cuidar de idosos e que estes às 

vezes se sentem frustrados em saber que poderiam utilizar outras 

possibilidades no cuidado, mas esbarram em vários tipos de barreiras, sejam 

elas sociais ou institucionais, o que prejudica o resultado final do tratamento; 

concluindo que a falta de capacitação dos profissionais no cuidado geronto-

geriátrico ainda se constitui um nó critico no cuidado do idoso. 

  Provavelmente, por todas as razões apontadas anteriormente, os 

resultados do SB Brasil 2010 apontem para um perfil epidemiológico precário 

dessa população em relação à saúde bucal. 
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 Categoria: Protocolos odontológicos 

 

 Nesta categoria abordaremos alguns atributos da Atenção Primária 

contemplados nos protocolos dos municípios encontrados para download na 

internet: acesso, acolhimento, agendamento, busca ativa, coordenação dos 

cuidados, fluxograma, grupos, integralidade, interdisciplinaridade, 

promoção/prevenção, reunião de equipe, visita domiciliar e presença do NASF. 

 Por acesso entendem-se as diversas possibilidades do usuário 

adentrar aos serviços de saúde, enquanto que acolhimento diz respeito a ouvir 

todos os pacientes, resolver os problemas mais simples ou referenciá-los, se 

necessário; implica em atendimento com resolubilidade e responsabilização, 

constituindo um momento de aproximação com o usuário para estabelecimento 

de vínculo. 

 O agendamento diz respeito à marcação de consultas para os 

usuários nas mais diversas situações. 

 O sentido mais comum de busca ativa diz respeito a ir à procura de 

indivíduos com a finalidade de identificação sintomática das doenças e agravos 

em saúde (BRASIL, 2001) 

 Segundo Giovanella (2012, p.377), por ‘coordenação dos cuidados’ 

ou longitudinalidade, entende-se a articulação entre os diversos serviços e 

ações relacionados à atenção em saúde. A autora ressalta ainda que a 

coordenação de cuidados é condição necessária para o alcance de uma 

resposta integral para as necessidades dos pacientes e para que isto ocorra 

deve existir integração entre os níveis do sistema de saúde. A presença deste 

atributo certamente leva a diagnósticos e tratamentos mais precisos, que 

reduzem os encaminhamentos desnecessários para especialistas e a 

realização de procedimentos de maior complexidade. 

 Fluxogramas nada mais são do que a representação gráfica de um 

protocolo, através de símbolos geométricos com significados próprios, que 

servem para a orientação de fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos 

trabalhadores de serviços de saúde. 
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 Por trabalho em grupo na ESF entende-se como uma prática 

alternativa ao atendimento assistencial individual. Esses espaços são utilizados 

principalmente para valorizar os saberes dos usuários e dessa maneira criar 

possibilidades de intervir no processo saúde-doença dos indivíduos 

participantes. 

  A integralidade, um dos pilares da Atenção Básica, baseia-se em 

ações de promoção, prevenção de agravos e recuperação da saúde, 

permitindo uma visão holística do sujeito, visto que este se encontra inserido 

num contexto histórico, social, político, familiar e ambiental. 

 Segundo Zannon (1993, p.1), por interdisciplinaridade entende-se “ 

ações conjuntas, integradas e inter-relacionadas, de profissionais de diferentes 

procedências quanto à área básica do conhecimento".  

 A promoção da saúde – definida na I Conferência Internacional de 

Promoção da Saúde como “um processo que confere à população os meios 

para assegurar um maior controle e melhoria de sua própria saúde, não se 

limitando a ações de responsabilidade do setor saúde” (WHO, 1992). 

Corresponde a medidas gerais, educativas, que objetivam melhorar a 

resistência e o bem-estar geral dos indivíduos (comportamentos alimentares, 

exercício físico e repouso, contenção de estresse, não ingestão de drogas ou 

de tabaco), para que resistam às agressões dos agentes. Também diz respeito 

a ações de orientação para cuidados com o ambiente, para que esse não 

favoreça o desenvolvimento de agentes etiológicos (comportamentos 

higiênicos relacionados à habitação e ao meio ambiente em que vive).  

 Já em 1976, Leavell & Clark definiram prevenção como uma ação 

antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença, a fim de 

tornar improvável o progresso posterior, apresentando três níveis de 

prevenção: a prevenção primária, ligada a todas as ações que visam diminuir a 

incidência de uma doença na população (ex: vacinação, tratamento de água 

para consumo humano, etc.); a prevenção secundária, que visa o diagnóstico 

imediato e tratamento para evitar a prevalência da doença no indivíduo; por 

fim, a prevenção terciária diz respeito às ações de reabilitação do indivíduo e 

redução de sua incapacidade.  
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 Dentre as atribuições dos profissionais das equipes da ESF 

encontra- se as reuniões de equipe, espaço este onde a equipe deve discutir 

em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, além de avaliar 

o impacto dessas ações na saúde da população adstrita a partir da utilização 

dos dados disponíveis. Este momento também é útil para planejar projetos 

terapêuticos individuais ou coletivos para a população adstrita da equipe e 

avaliar o impacto das ações promovidas na saúde da população. 

 À medida que a população envelhece e há aumento da carga de 

doenças crônico-degenerativas, aumenta também o número de pessoas que 

necessitam de cuidados continuados e mais intensivos. (BRASIL, 2012), 

 A Portaria GM nº 648, de 29/3/2006 estabeleceu a “visita domiciliar” 

como atribuição comum a todos os profissionais da equipe da saúde da família 

como forma realizar o cuidado em saúde da população adstrita no domicílio do 

paciente. Ao romper com o modelo hegemônico, centrado na doença, a visita 

domiciliar traz uma nova proposta de atendimento integral e humanizado do 

indivíduo inserido em seu contexto familiar. 

 Em 2008 o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) para ampliar a abrangência e as ações da Atenção Básica, 

reforçando o processo de territorialização e regionalização em saúde. 

 O quadro abaixo procura trazer de forma gráfica alguns dos 

principais atributos e ações da ESF. O fato de não ter sido marcado nos 

municípios não significa que as ações não aconteçam ou que o protocolo tenha 

sido atualizado de modo a incorporá-las. Contudo na época da pesquisa, estes 

não eram fatos descritos nos protocolos estudados. 
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Quadro 10: Comparação dos Protocolos de Saúde Bucal para Idosos dos 

Municípios de Colombo, Curitiba e Londrina/ PR; Florianópolis/SC; Campo 

Grande/MS; Porto Alegre/RS; Sobral/CE e Vitória/ES. 

 

PROTOCOLO 

          X 

      IDOSO 

 

 

VITORIA 

      ES 

    2009 

 

CURITIBA 

     PR 

   2004 

 

FLORIANÓPOLIS 

          SC 

         2006 

 

LONDRINA 

       PR 

      2009 

 

CAMPO 

 GDE 

    MS 

 

 

PORTO 

ALEGR

E 

    RS 

   2014 

 

SOBRAL 

     CE 

   2009 

 

COLOMBO 

       PR 

    2012 

ACESSO         

ACOLHIMENTO                     

AGENDAMENTO                                        

BUSCA ATIVA         

COORD. CUIDADOS         

FLUXOGRAMA         

GRUPOS         

INTEGRALIDADE         

INTERDISCPLINARIDADE         

PROMOÇÃO/PREVENÇÃO         

REUNÃO DE EQUIPE         

VISITA DOMICILIAR         

NASF         

 

Fonte: Protocolos Clínicos Odontológicos dos Municípios de: Colombo, Curitiba e Londrina/PR, Florianópolis/SC, Porto 

Alegre/RS, Sobral/CE e Vitória/ES, acessados pela Internet pela aluna. 

        

                   Ação presente no protocolo 

 

 

 Observa-se quanto ao acesso, que todos os municípios analisados 

demonstram ir de encontro às diretrizes da política de reorganização dos 

serviços de saúde bucal e da Política Nacional de Saúde Bucal, oferecendo 

acesso amplo aos idosos cadastrados na ESF segundo os princípios de 

universalidade e eqüidade propostos pelo SUS. Nos municípios de Colombo, 

Florianópolis, Sobral e Campo Grande não se observa acolhimento 

diferenciado ao idoso segundo diretriz da Política Nacional da Pessoa Idosa.  

   Quanto ao agendamento, Porto Alegre não cita como realiza o 

agendamento para idosos e, todos os outros municípios não o oferecem de 
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modo prioritário, inclusiva Vitória, conforme determina o Estatuto do Idoso. A 

maioria dos municípios relata fazer agendamento segundo classificação de 

risco ou grau de doença relatada, porém, o que se tem é que a grande maioria 

dos brasileiros chega à terceira idade com algum grau de fragilidade e, 

portanto, deveriam ter seus direitos resguardados. 

   A grande maioria dos protocolos analisados tem como opção o 

atendimento clínico orientado por "Ciclos de Vida" ou “condição de 

vida”,quando a pessoa é incluída em algum grupo acometido por uma patologia 

ou condição de vida; o município de Sobral além do Ciclo de Vida também se 

orienta por "Linhas de Cuidado" quando o atendimento é orientado segundo o 

grupo populacional em que está inserido (criança, adolescente, adulto ou 

idoso). 

   A busca pela integralidade é comum a todos os municípios analisados e 

a implantação dos CEOs que certamente ampliou o acesso ao nível de atenção 

secundária assegurando assim a coordenação de cuidados do paciente idoso. 

O mesmo se pode dizer da integração entre o cirurgião-dentista e os demais 

membros da equipe, garantindo a interdisciplinaridade proposta como diretriz 

primordial para o bom funcionamento da ESF. 

   As ações de promoção e prevenção em saúde, apesar de não 

especificarem quais, como, onde e quem realiza na equipe, estão presentes 

nas propostas dos protocolos desses municípios. 

   Percebe-se que a odontologia da ESB dos municípios analisados ainda 

não se apropriou de ferramentas importantes da ESF, como a reunião de 

equipe, a busca ativa e a visita domiciliar, o que pode demonstrar a 

continuidade de fragilidades da saúde bucal provenientes da antiga orientação 

do modelo de atendimento odontológico, centrada unicamente na figura do 

cirurgião-dentista, atuando isoladamente dentro do consultório odontológico.   

   A busca ativa pela odontologia também não foi relatada pela maior parte 

dos municípios e também deveria ser utilizada de forma a fortalecer o vínculo e 

o atendimento do idoso. 

 Quanto à utilização de fluxogramas específicos para atendimento o 

idoso, importante ferramenta para evitar-se iatrogenias, proporcionar 

resolutividade ao atendimento e dar segurança ao profissional, Vitória, Curitiba, 
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Campo Grande e Sobral, não apresentam em seus protocolos fluxograma 

específico para atendimento e direcionamento no atendimento clínico ao idoso. 

   Outro fator de fortalecimento da ESF e que quase não foi citado nos 

protocolos odontológicos foi a presença do NASF. Criado pela Port. MS 

154/2008, deveria se constituir num apoio importante para a resolutividade das 

equipes de saúde, tal qual o matriciamento. O idoso constitui-se numa 

população com muitas comorbidades e várias demandas urgentes, pois foi 

negligenciada por vários anos, portanto, a participação da equipe do NASF 

junto às equipes de saúde da família, pode acrescentar qualidade ao 

atendimento e facilitar o processo de trabalho. 
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 Categoria: Contribuições selecionadas das entrevistas com os 

dentistas da ESF. 

 

      Para contemplar o objetivo da pesquisa, contribuições que possam ser 

inseridas no processo de atualização do protocolo clínico odontológico 

existente no Município, no sentido de ampliá-lo para que possa ser usado no 

atendimento clínico da população idosa, foi criada esta categoria temática com 

a finalidade de fornecer dados capazes de responder este objetivo. Para tanto 

e de acordo com as respostas dos profissionais foi construído o quadro 2 

abaixo, onde foi observado se conheciam ou não os protocolos, se utilizavam - 

no, se este deveria ser atualizado para o atendimento a idosos e quais itens 

gostariam ver inseridos neste protocolo.  
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Quadro 11: Respostas dos entrevistados em relação ao protocolo 

     CIRURGIÃO-DENTISTA 

CONHECE O PROTOCOLO CD2, CD3, CD4, CD8, CD9, CD10, CD13 

NÃO CONHECE O PROTOCOLO CD1, CD5, CD6, CD7, CD11, CD12 

UTILIZA O PROTOCOLO CD4, CD2 

NÃO UTILIZA O PROTOCOLO CD3, CD6, CD7, CD11, CD12, CD13 

UTILIZA COM RESSALVAS CD5, CD8, CD9, CD10 

NECESSITA ATUALIZAR CD6, CD7, CD9, CD10, CD11, CD12 

NÃO NECESSITA ATUALIZAR CD2, CD3, CD4, CD5, CD13 

SUGESTÕES CD4, CD5, CD6, CD7, CD8, CD9, CD10,  

CD1 1, CD12, CD13 

VANTAGES DE UM PROTOCOLO CD2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD7, CD8, CD9, CD10, CD11, 

CD12, CD13 

Fonte: elaboração própria baseada nas falas dos entrevistados 

 

 

 

 Conhecimento e utilização do atual protocolo de saúde bucal: 

De acordo com o quadro 11, pode-se perceber que praticamente metade 

dos profissionais declarou conhecer o atual protocolo de saúde bucal na sua 

clinica diária. Os outros profissionais disseram não ter conhecimento ou então 

usá-lo com alguma restrição, apenas 2 (dois) entrevistados declararam utilizá-

lo em sua prática na clínica, como observado nas falas a seguir: 

 

[...] sempre procuro seguir as orientações do protocolo de saúde 
bucal no que concerne ao atendimento do idoso [...] (CD2). 

 

[...] dentro do protocolo existe o protocolo por ciclo de vida que inclui 
o idoso. Eu sempre utilizo. Acho muito bom e completo [...] (CD4). 

 

[...] Existe dentro do protocolo da odontologia uma parte para os 
idosos, mas eu acho incompleta, falta direcionamento par alguns 
casos específicos. [...] um melhor entendimento sobre o tratamento 



105 
 

 
 

do idoso, as dificuldades, abordagem, encaminhamento. Acho 
também que tinha que ter maior interação entre tratamento médico e 
odontológico [...] (CD8). 

 

[...] um tímido protocolo que teve sua ultima atualização em 2009 [...] 
uso sempre que preciso, pois é um instrumento de trabalho 
importante para orientar a conduta clinica [...] (CD10). 

 

[...] eu uso em partes devido aos problemas que eu citei referentes às 
dificuldades para o atendimento [...] (CD9). 

 

 É sabido, como diz Pimenta e col. (2014), que o uso de um protocolo dá 

maior segurança ao profissional, além de qualificar o atendimento devido à sua 

constante atualização que permite incorporar novas tecnologias no cuidado do 

individuo. 

 Provavelmente, aqueles profissionais que relataram não conhecer o 

protocolo ou que o utilizam com ressalvas, fazem sua atuação clínica 

alicerçada em sua experiência profissional, contudo, como ainda ressalta 

Pimenta et col. (2014, p.2): 

Ao optar por não seguir um protocolo institucional o profissional deve 
ter bem claro as razões para não fazê-lo, quais a evidências 
científicas dão suporte a essa decisão e compreender que 
responderá individualmente por sua conduta. Se seguir um protocolo 
institucional também continuará sendo responsável pelo que faz, mas 
nesse caso tem o endosso da instituição para fazê-lo. (PIMENTA et 
col.. 2014, p.2) 

   

Como citam Werneck e col. (2009), a falta de problematização do 

processo de trabalho pode levar à acomodação no dia-a-dia do trabalho. Nesse 

sentido é importante observar as orientações do Ministério da Saúde já que 

Vitória organiza seus serviços de saúde por meio de “linhas de cuidado”. 

As linhas do cuidado significam um arranjo organizacional dos 
serviços de saúde em rede, centradas no usuário, visando à 
integralidade das ações.  Requerem profissionais trabalhando de 
forma integrada, capazes de perceber o usuário não como um 
doente, mas como pessoa que traz, em suas demandas s 
representações de sua história e as marcas de sua forma de viver, 
sua inserção social, suas relações e sues saberes. Ocorrem através 
da utilização sincronizada de um conjunto de tecnologias e do 
trabalho em equipe, voltados para o processo de receber os usuários, 
ouvi-los, encaminhá-los e resolver suas necessidades. Estão 
baseadas na potencialização do trabalho de cada membro da equipe, 
valorizando os saberes de cada categoria, constituindo-se no primeiro 
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momento de um processo de resposta, que se pretende constante, às 

necessidades das pessoas. (BRASIL, 2006) 

 

 Necessidade e vantagens na atualização: 

Seis (6) profissionais entrevistados disseram sentir necessidade na 

atualização do protocolo inserindo questões específicas para o 

acompanhamento em saúde bucal dos idosos, cinco (5) declararam não sentir 

necessidade de atualizá-lo e um profissional preferiu não emitir opinião por 

desconhecer o conteúdo do protocolo: 

[...] já está inserido [...] (CD4). 

  

[...] não tenho opinião a respeito porque desconheço o protocolo em 
detalhes [...] (CD2). 

 

 Os profissionais favoráveis à atualização, quando questionados sobre os 

motivos específicos para essa atualização citaram várias razões: 

[...] Sim, porque a população idosa cresce a cada dia e procura cada 
vez mais os serviços públicos de saúde. Temos que estar preparados 
para essas demandas [...] (CD6). 

 

[...] Sim, o protocolo já tem bastante tempo que foi feito e já houve 
várias alterações em condutas clínicas odontológicas que precisam 
ser atualizadas nesse protocolo. Tem que seguir o caminho da 
ciência e ser modernizado [...] (CD8). 

 

 Questionados sobre as vantagens em atualizar o atual protocolo, 

responderam: 

[...] Todo protocolo é um norteador para que os atendimentos sejam 
de extrema importância para o cotidiano do trabalho profissional, na 
medida em que amplia o acesso às informações clínicas e 
terapêuticas, o que resulta em mais segurança e qualidade no 
atendimento aos pacientes [...] (CD13). 

 

[...] respaldo legal em relação às prioridades, maior norteamento nos 
casos mais complicados [...] (CD11). 

 

[...] A resposta ao tratamento seria mais positiva, teríamos menos 
intercorrências com uma padronização do atendimento ao idoso [...] 
(CD4). 
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[...] Os tratamentos seriam mais resolutivos e direcionados ao 
objetivo- fim, que é oferecer autonomia e qualidade de vida ao idoso 
[...] (CD9). 

 

[...] Mais tranquilidade e melhor tratamento oferecido. Também daria 
uma segurança legal ao profissional, além de melhor qualidade de 
vida para os idosos [...] (CD5). 

 

[...] Esclareceria as atribuições dos profissionais, otimizaria a 
prestação do serviço ao idoso e reorientaria a prática dos 
procedimentos odontológicos [...] (CD6) 

 

[...] Teríamos mais segurança no atendimento clínico desse paciente, 
até legalmente falando [...] (CD7). 

  

 

 Sugestões dos profissionais entrevistados: 

 Mesmo utilizando o atual protocolo os profissionais entrevistados fizeram 

várias sugestões para uma possível atualização deste documento, dentre as 

quais: 

 [...] Maior integração com a equipe médica; melhor acesso; horário 
de consulta de retorno garantido na agenda; melhor acolhimento; 
agenda para visitas domiciliares garantidas para o dentista [...] (CD5). 

 

 [...] Fluxos para atendimento dos pacientes idosos em situação de  
fragilidade e dos pacientes com comprometimento sistêmico severo   
[...] (CD6) 

 

  [...] Uso de anticoagulante; cardiopatias; avaliação médica prévia 
para liberar o tratamento; encaminhamento para atenção secundária 
ou terciária; dor orofacial [...] (CD7). 

 

  [...] interação medicamentosa; aspectos psicológicos; atualização 
técnica odontológica [...] (CD8). 

 

 [...] Conduta clínica frente à expectativa subjetiva do paciente [...] 
(CD9). 

 

  [...] Gostaria que fosse incluída Prótese Total Imediata e um 
protocolo mais específico de promoção e prevenção; voltar para o 
tempo de 40 minutos para cada paciente [...] (CD10). 
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  [...] Reabilitação oral, a PPR (prótese parcial removível) ainda está 
vinculada à PT (prótese total); placa miorrealaxante; dor na ATM 
(articulação têmporo-mandibular) [...] (CD11). 

 

  [...] Prioridades; cuidados com diabetes; hipertensão arterial; melhor 
horário de atendimento; manejo; cuidados [...] (CD12). 

 

  [...] inclusive atenção ao idoso com necessidades especiais, 
principalmente pela alta incidência de pacientes com problemas de 
saúde mental e também incluir a atenção domiciliar [...] (CD13). 

 

 Percebe-se nos discursos dos profissionais que a padronização de 

rotinas terapêuticas para o atendimento aos idosos não acontece no município 

de Vitória, já que todos sugerem algum tipo de atualização ou inclusão de 

procedimentos. Há consenso de todos que um protocolo atualizado é uma 

importante ferramenta para uma assistência adequada ao paciente idoso, com 

incorporação de novas tecnologias e saberes; atualização essa que viria 

através de capacitação e educação continuada dos profissionais da rede, em 

consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde em relação à saúde do 

idoso. 

 Os profissionais também demandam por um atendimento mais 

humanizado, resolutivo, com acesso facilitado em consonância com o Estatuto 

do Idoso e com um tempo de atendimento clínico adequado às necessidades 

dos pacientes, visto que os atuais 30 minutos é um tempo ínfimo para um 

atendimento digno. 

 Nas falas também se percebe claramente que o atual protocolo está 

deixando a desejar quantos aos fundamentos principais da Atenção Primária  

(saúde como direito, integralidade da atenção, universalidade, equidade, 

resolutividade, humanização e participação) e necessita ser atualizado, além 

da contrução de fluxogramas específicos para idosos e suas condições tanto 

objetivas quanto subjetivas. 

 Vários autores citam vantagens para a adoção de protocolos clínicos de 

atendimento a pacientes como Pimenta et col  (em Gestão COREN-SP, 2012-

2014) , Werneck (2009) e o próprio Ministério da Saúde. Dentre as vantagens, 

Pimenta et col citam: maior segurança profissional, redução das iatrogenias, 
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atenção mais qualificada, adoção de novas tecnologias no cuidado, inovação 

nas práticas assistenciais, uso racional dos recursos disponíveis e consequente 

melhor custo-benefício por procedimento adotado. Continuando, Pimenta ainda 

cita como vantagem a consequente melhoria dos indicadores e de resultados e 

maior produção de saúde no território. 

 Como possíveis desvantagens, Werneck (2009) ressalta que muitos 

profissionais podem desenvolver um “fetiche da tecnologia”, achando que 

somente as tecnologias de última geração são eficientes no tratamento e que 

são o único caminho ou solução para os problemas, desprezando ou mesmo 

revelando preconceito em relação aos procedimentos existentes, à experiência 

profissional e aos resultados obtidos até então. Não percebem como diz 

Werneck (2009) que a incorporação tecnológica nem sempre é capaz de 

conferir mais qualidade às ações de saúde. O autor ainda cita como 

desvantagem a constante necessidade de revisão e avaliação, a acomodação 

dos profissionais, e ainda, que o processo repetitivo do trabalho e a falta de 

renovação do conhecimento podem trazer uma apatia nociva e preocupante no 

processo de trabalho. 

 Werneck (2009) também diz que a ausência de padronização nas ações 

das equipes de saúde denota ausência de processo de planejamento e 

avaliação pelos serviços de saúde, não melhoram os cuidados dos usuários, 

não ampliam o acesso e não controlam os problemas de saúde da população.  

Segundo o autor, os gestores devem se ater para o fato de que o emprego 

responsável e regular de protocolos, além de aumentar a efetividade dos 

procedimentos, facilita a interação trabalhador-gestor-usuário, com reflexos 

positivos nos indicadores e metas pactuadas, possibilitando a produção 

contínua de novas evidências científicas. 

  O Ministério da Saúde (2014) afirma que: 

Um dos desafios dos sistemas de saúde universais é qualificar a 
conduta dos profissionais a partir de evidências científicas que 
contribuam para melhorar a assistência ao paciente, e que, [...] a 
criação de políticas públicas baseadas na melhor evidência científica 
consolida a nova prática, pois lhe confere um caráter ético e 
institucional. (BRASIL, 2014) 
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  Pimenta et col (2012-2014, p.14) afirmam que: “ A prática baseada em 

evidências se alicerça nos princípios: trabalhar com as melhores evidências 

disponíveis, considerar a experiência profissional, a realidade local e a 

preferência do cliente”  e ainda que (p.2): “[...] a existência do protocolo não 

anula a autonomia profissional – o profissional é sempre responsável pelo que 

faz ao utilizar ou não o protocolo”.  Contudo, os autores ainda citam na mesma 

página que, “[...] se seguir um protocolo institucional também continuará sendo 

responsável pelo que faz, mas nesse caso tem o endosso da instituição para 

fazê-lo”. 

 Os autores são enfáticos ao afirmar: “Protocolos de Assistência orientam 

o cuidado, não orientam questões relacionadas à gestão administrativa ou 

política.” (Gestão COREN-SP, 2012-2014, p.2). 
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8. Considerações Finais 

 

 Para que um protocolo clínico cumpra seu papel transformador no 

processo de trabalho do cirurgião-dentista da ESF é necessário que os 

profissionais que o utilizam participem efetivamente de sua atualização 

imprimindo sua marca através de uma participação efetiva. 

Quanto ao protocolo clínico odontológico de Vitória, percebe-se pelas 

falas dos entrevistados que não houve apropriação desta ferramenta de 

trabalho. Maior eficiência, melhoria do acesso, um sistema de referência e 

contrarreferência em consonância com as diretrizes das políticas públicas para 

a pessoa idosa, interdisciplinaridade, intersetorialidade, garantia da consulta de 

retorno, horário de consulta mais amplo e flexível às questões subjetivas dos 

idosos, melhoria da estrutura física das unidades de saúde, garantia da visita 

domiciliar na agenda do dentista, capacitação dos profissionais, foram algumas 

das sugestões dadas pelos profissionais.  

Cabe ressaltar a necessária adequação do protocolo a realidade de 

cada território e condição de saúde do idoso. Um protocolo deve ser entendido 

como um eixo norteador diante de cada necessidade, orientando para uma 

abordagem técnica e ética, sempre respeitando a especificidade de cada 

sujeito e, portanto, necessita de constante aprimoramento. 

Compreende-se que a incorporação de protocolos nos processos de 

trabalho deve envolver evidências científicas concretas e atualizadas para que 

este cumpra seu real papel de suporte técnico aos profissionais, facilitando a 

clínica e não engessando o atendimento. 

Espera-se que este estudo contribua com o a melhoria das condições de 

saúde bucal dos idosos de Vitória e que sirva como recurso para mudanças no 

processo de trabalho do cirurgião-dentista, privilegiando a integralidade da 

atenção e do cuidado desse segmento da população. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Roteiro de Entrevista Semi- estruturada 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Pesquisa: Protocolo clínico em Saúde Bucal para o atendimento a idosos 

cadastrados na Estratégia Saúde da Família no Município de Vitória no Espírito 

Santo 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

PARTE1- IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Nome 

Data de Nascimento: 

Sexo: 

Tempo de formado/a: 

Tempo de Serviço Púbico 

Vínculo Empregatício: 

Tempo de Atuação na ESF: 

Tempo de Atuação Nesta US: 

 

 

 

PARTE 2- FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

1)  Possui especialização? (  ) SIM     (  ) NÃO 

Qual?________________________________________________________________ 

 

2)  Fez alguma capacitação em ESF recentemente?  (   )SIM   (   )NÃO 

Quando?________________ 

Onde?________________________________________________ 



125 
 

 
 

 

3)  Já participou de capacitação em atendimento a idosos?  (   )SIM  (   )NÃO 

Quando?_________________ 

Onde?_______________________________________________ 

Qual o tema?__________________________________________________________ 

 

 

PARTE 3 – ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

 

1)  Você sabe quantos idosos são cadastrados no território de saúde dessa US? 

_______________________________________________________________ 

 

Quantos? ______________E na sua equipe de saúde?_________________________ 

 

2)  Qual a média diária de idosos atendida por você? 

_______________________________________________________________ 

 

3)  Como sua US acolhe os idosos adstritos no território? 

_______________________________________________________________ 

 

4)  Considera as práticas de atendimento ao idoso mais humanizadas na ESF? Por 

quê? 

_____________________________________________________________________

5)  Como acontece o agendamento dos idosos para tratamento odontológico na sua 

US? 

_____________________________________________________________________ 

 

7) Os idosos têm prioridade no referenciamento para a Atenção Secundária ou 

Terciária na sua US? De que modo isso acontece? 

_____________________________________________________________________ 

 

8)  Você costuma receber a contrarreferência  dos idosos encaminhados para a 

Atenção Secundária ou Terciária? 

_____________________________________________________________________ 

 

9)  Você participa das reuniões de sua equipe? Com que frequência? 
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_______________________________________________________________ 

 

10)  A temática relacionada aos idosos é discutida nessas reuniões? Quais aspectos 

levados pelos dentistas? 

 

11)  Sua equipe ou US costuma realizar algum tipo de ação programática voltada para 

idosos? Quais e com que frequência? 

 

12)  Você realiza visita domiciliar aos acamados da sua equipe? Em que condições? 

_____________________________________________________________________

13)  Sua equipe tem apoio matricial ou do NASF sobre Saúde do Idoso? Quais as 

demandas principais nessas ocasiões? 

 

 

Qual a frequência desse apoio matricial _____________________________________ 

 

Quais os assuntos abordados nesses encontros?  

_____________________________________________________________________

14)  Você costuma levar alguma demanda nessas reuniões?  

____________________________________________________________________ 

 

Quais? 

_____________________________________________________________________ 

Acha importante? Por quê? 

_____________________________________________________________________ 

15)  O que você pensa da participação de um Geriatra no NASF? 

_____________________________________________________________________

16)  Quais dificuldades você encontra no atendimento assistencial diário ao idoso no 

consultório odontológico? 

_____________________________________________________________________

17) Proporia alguma solução para o problema? Quais? 
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PARTE 4 – CONHECIMENTO DO TEMA 

 

1) Acha que o atendimento odontológico ao idoso deve ser diferenciado? 

_____________________________________________________________________ 

 

Por quê? 

_____________________________________________________________________ 

Como deveria ser em sua opinião? 

_____________________________________________________________________ 

2) Na instituição em que trabalha existe algum protocolo clinico odontológico 

especifico para idosos? Se afirmativo, você o utiliza? Por quê?  

___________________________________________________________________ 

 

3) Quais aspectos importantes, inerentes à complexidade da população idosa, você 

destacaria nesse protocolo?  

_______________________________________________________________ 

4) Se negativo, sente necessidade? Neste caso, quais questões, específicas para o 

atendimento complexo dessa população, você incluiria num novo protocolo? 

_______________________________________________________________ 

 

5) Gostaria que a PMV  atualizasse o protocolo odontológico existente,  inserindo 

questões específicas para o acompanhamento em Saúde Bucal dos idosos? Por quê? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6) Quais itens você gostaria ou sugeriria que fossem incluídos ou excluídos nesse 

protocolo? 

_____________________________________________________________________ 

 

7) Quais as vantagens, em termos de acompanhamento, que um protocolo atualizado 

traria para os dentistas atenderem ao idoso de um modo geral e, em particular, para 

os da ESF de Vitória? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

ENCERRA-SE A ENTREVISTA. 
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Apêndice 2 – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO OBRIGATÓRIO 

PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

_______________________________________________________________

_________   

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome:__________________________________________________________

______________ 

Sexo: Masculino (   )   Feminino  (   )    Data Nascimento: 

_____/______/_________ 

Endereço:_______________________________________________________

______________________________________________________________  

Bairro:______________________________________ 

Cidade:_________________________ 

Telefone: (____)__________________________  

Email: 

_______________________________________________________________ 

 

Título do Protocolo de Pesquisa: Protocolo clínico em Saúde Bucal para o 

atendimento a idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Família no 

Município de Vitória no Espírito Santo 

 

 

Subárea de Investigação: PRÁTICAS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Pesquisadora responsável:  

NOME – Luisa Maria de Oliveira Costa 

 _______________________________________________________________ 

 Instituição–Universidade Estácio de Sá – UNESA - RJ 

_______________________________________________________________  

Endereço- Rua Madri, 125- Araçás – Vila Velha / ES. CEP: 29.103-230 
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_______________________________________________________________ 

Telefone - (27) 98839-2484 

 _______________________________________________________________ 

Email: luisamocosta@gmail.com 

 _______________________________________________________________ 

Avaliação do risco da pesquisa:  

( X) Risco Mínimo          (   ) Risco Médio           (   ) Risco Baixo             (   ) 

Risco Maior   

 

Objetivos: 

Geral: Analisar a necessidade da criação de protocolo clínico em Saúde Bucal 

para atendimento à população idosa coberta pela Estratégia Saúde da Família 

no Município de Vitória/ES. 

Específicos: 1) Descrever os aspectos que facilitam ou dificultam o 

atendimento clínico assistencial odontológico dos usuários idosos cadastrados 

nas ESF observados pelos cirurgiões dentistas da ESB. 2)Identificar e analisar 

o conteúdo dos protocolos clínicos odontológicos de alguns municípios de 

pequeno, médio e grande porte que tenham ESB inserida na ESF e 

atendimento clínico consolidado específico para a população idosa. 3)Analisar 

e selecionar as contribuições dos profissionais de saúde bucal da ESF de 

Vitória que possam ser inseridas no processo de atualização do protocolo 

clínico odontológico existente no município para um atendimento integral e 

humanístico da população idosa. 

   

 

 

Justificativa: O crescente envelhecimento da população brasileira apresenta 

desafios significativos para a sociedade e especificamente para o idoso e sua 

família. Dentre tais desafios encontram-se os relacionados ao processo 

saúde/doença bucal. Nessa perspectiva, percebe-se a importância das políticas 

públicas de saúde bucal específicas para o idoso, da utilização de práticas de 

cuidado e da melhoria do processo de trabalho, de modo que o modelo de 

atenção proposto pelo SUS e principalmente pela Estratégia de Saúde da 

Família possa proporcionar uma abordagem integral e interdisciplinar do idoso. 
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Procedimentos: A participação consiste em responder a uma entrevista (ou 

questionário) sobre o que conhece a respeito do projeto citado.  Esse 

instrumento lhe será apresentado se você concordar em participar desta 

pesquisa.  

 

Riscos e inconveniências: Considerada uma pesquisa com um risco mínimo 

para os participantes, ou seja, o mesmo pode estar envolvido em atividades 

como conversar, andar ou ler. 

 

  

Potenciais benefícios: Favorecer a reflexão sobre a necessidade de criação de 

um protocolo clínico em saúde bucal específicos para idosos no Município de 

Vitória/ES e sua efetividade, e os possíveis empecilhos à sua implementação, 

através de uma cultura avaliativa que possibilite a participação e envolvimento 

dos vários atores envolvidos no processo.  

 

   

Informações Adicionais:  

 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da 

Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail 

cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 3231-6139. Para esta pesquisa, 

não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 

mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem 

como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.   

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”. Os propósitos desta pesquisa são 

claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha participação é 

isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo 
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que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.   

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o 

participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.    

 

Vitória, __________ / ____________________ /__________________. 

 

 

 

 

 Assinatura do Participante da Pesquisa                     

 

 

 

Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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ANEXOS 

 

PROTOCOLO DE SAÚDE BUCAL DE VITÓRIA- 2009 

 

5 

ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL         

POR 

CICLOS DE VIDA 

 

5.6 O IDOSO 

As estimativas demográficas da população brasileira sugerem para as próximas décadas um aumento 

significativo da população acima de 65 anos de idade; 

Com o aumento da longevidade, as doenças sistêmicas e crônicas e o uso de múltiplos medicamentos 

devem aumentar; 

 Pacientes com dificuldade de audição, visão e de locomoção e com déficits cognitivos deverão mais 

comumente integrar a clientela dos serviços odontológicos; 

 A promoção e manutenção da saúde bucal do idoso são um desafio a ser enfrentado; 
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 É necessário modificar alguns conceitos que associam os problemas bucais desta população ao 

processo de envelhecimento e que seja natural que pessoas idosas não tenham dentes e não tenham 

necessidades de cuidados odontológicos. 

 

 

 

 

EFEITO DO PROCESSO DE  ENVELHECIMENTO NOS TECIDOS BUCAIS: 

 

Estudos longitudinais, realizados nos Estados Unidos pelas Universidades de Baltimore e San 

Antonio, não detectaram mudanças morfológicas significativas dos tecidos bucais associadas ao 

processo de envelhecimento humano; 

 Algumas evidências de mudanças dos tecidos bucais do idoso: 

 

 

Dentição e tecidos periodontais: 

A perda da translucência e dos detalhes das superfícies dentárias (linhas de Retzius) é uma mudança 

comum com o envelhecimento; 

 A erosão por abrasão ou atrição geralmente é mais prevalente no idoso, assim como a retração da 

polpa dentária resultante da formação de dentina secundária ou calcificação pulpar; 

A perda da estrutura de suporte com a perda de inserção epitelial e do osso alveolar  parecem estar 

mais associadas ao aumento da placa bacteriana do cálculo dentário   do que ao processo de 

envelhecimento dos tecidos; 

A cárie de raiz afeta mais de 50% da população não desdentada acima de 65 anos. 

 

 

 

Glândulas salivares: 

Os estudos longitudinais não mostraram mudança na quantidade de saliva de indivíduos saudáveis; 

 A xerostomia que provoca a sensação de “boca seca”, geralmente é causada por certos 

medicamentos como anti-hipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos, anti-histamínicos e 

procedimentos específicos como a terapia radioativa para o tratamento do câncer; 

 Como consequências desagradáveis apresentam: dificuldade para mastigar e engolir, dentaduras  

que não apresentam retenção, etc. 
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Função sensorial: 

Paladar, olfato, temperatura e tato são normalmente considerados como menos acurados na pessoa 

idosa; 

 A redução sensorial do paladar pode estar relacionada à diminuição do olfato, uma vez que este no 

idoso tende a diminuir; 

Existe uma tendência do idoso abusar dos temperos, especialmente o açúcar. 

 

 

Mucosa bucal: 

 Comparando pessoas saudáveis jovens e idosas, a aparência clínica da mucosa bucal não apresenta 

diferenças; 

 Entretanto, lesões associadas ao uso de próteses dentárias (hiperplasias, candidíase, úlceras) são 

frequentemente encontradas em pacientes idosos; 

 O câncer bucal também é mais prevalente em faixas etárias mais avançadas 

 

 

Função motora: 

Com o avanço da idade, ocorre uma diminuição da eficiência mastigatória e um aumento 

significativo no tempo necessário para engolir os alimentos; 

 Doenças como o derrame cerebral pode também levar a um déficit permanente na deglutição de 

alimentos; 

 No que se refere à articulação temporomandibular (ATM), seus vários componentes sofrem 

alterações degenerativas com o avançar da idade; 

 Entretanto, disfunções de ATM que incapacitam o funcionamento articular não estão associadas ao 

processo de envelhecimento. 

 

 

 

 

CUIDANDO DO IDOSO: 

O cuidado com o paciente idoso exige uma abordagem interdisciplinar, em função dos problemas 

sistêmicos e crônicos apresentados, tais como: hipertensão arterial, diabetes mellitus, osteoporose, 

doenças reumáticas, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, bem como a alta incidência de 

problemas motores em função de acidente vásculo-cerebral; 
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 O desenvolvimento de estratégias especiais para prestação de serviços odontológicos aos idosos está 

relacionado às condições ambientais, de comunicação e de interação com o paciente com sua 

família; 

 O dentista é parte de um sistema de saúde amplo e que, por meio de exame de rotina dentário muitas 

doenças podem ser detectadas pela primeira vez, podendo levar ao tratamento precoce de muitas 

patologias 

 

 

Acolhimento do Paciente Idoso: 

 

Chamar o idoso pelo nome, nunca utilizar expressões como “titio” ou “vovô”; 

 Ao preencher os dados cadastrais, dirigir-se, preferencialmente, ao idoso e não ao acompanhante; 

 Dirigir-se ao acompanhante somente quando verificar que o idoso apresenta alguma dificuldade que 

não o permita prestar as informações adequadamente; 

 Demonstrar respeito e paciência; 

Explicar detalhadamente as etapas do processo de atendimento como consulta, exames ou marcação 

de consultas especializadas, em linguagem simples e clara; 

Abordar o idoso face a face para facilitar a leitura labial. Evitar o uso de máscara clínica neste 

momento; 

Exprimir-se com voz normal, lentamente e articulando bem as palavras. Nunca falar alto. 

 

 

 

ATENÇÃO PREVENTIVO-PROMOCIONAL: 

 

Cadastrar os idosos da área de abrangência da Unidade de Saúde, levando em consideração. 

a habilidade funcional de cada um: 

 

Grupo dos independentes: constituído por idosos saudáveis; 

 Grupo dos parcialmente dependentes: constituído por idosos debilitados, que necessitam de alguma 

ajuda; 

 Grupo dos totalmente dependentes: constituído por idosos com problemas físicos e/ou psicológicos 

totalmente debilitantes. 

 Desenvolver estratégias específicas para cada grupo de idosos; 

 Estimular o autocuidado; 

 Orientar a limpeza e o cuidado com as dentaduras e pontes móveis; 

 Orientar dieta balanceada; 
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 Orientar os “cuidadores” sobre os procedimentos a serem adotados na rotina do idoso; 

 Fazer terapia intensiva com verniz fluorado ou flúor gel, em pacientes com alto risco de cárie. 

 

 

 

 

 

 

A  ATENÇÃO CLÍNICA: 

 

Realizar cuidadosamente a anamnese com ênfase especial à história médica, contendo relatórios 

detalhados de exames e medicamentos que possam interferir ou mesmo impedir os procedimentos 

odontológicos; 

 Pacientes com diabetes e hipertensão arterial deverão estar sempre compensados durante o período 

do tratamento; 

 Paciente com doença cardiovascular deve ser atendido, preferencialmente, após as nove horas da 

manhã, pois o início a manhã é um período de maior risco a problemas graves, inclusive morte 

súbita; 

 Aqueles que possuem válvulas cardíacas necessitam de cobertura antibiótica profilática para a 

realização de determinados procedimentos (ver protocolo de Endocardite Bacteriana); 

 Realizar sessões de curta duração; 

 Utilizar a técnica ART, quando necessário. 

 

OBS: Uma vez identificada a dificuldade em se obter informações precisas para a anamnese, o CD 

deve solicitar, se possível, a presença de um cuidador 

 

 

 

Prescrição: 

 

Anestésicos locais: 

1ª escolha: PRILOCAÍNA com vasoconstrictor (Citanest, Citocaína, Biopressin). Evitar os derivados 

de adrenalina. Usar de boa técnica. Evitar anestesia por “inundação”. 
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Analgésicos: 

1ª escolha: DIPIRONA (Novalgina, Magnopyrol, Anador, em doses normais adultas); 

 

2ª escolha: SALICILATOS (AAS, Aspirina, Aspasin); 

 

3ª escolha: PARACETAMOL (Tylenol, Dôrico); 

 

 

 

Antiinflamatórios: 

1ª escolha: BENZIDAMINA (Benflogin, Benzitrat, Eridamin 50 mg. Em doses normais adultas); 

 

2ª escolha: Meios físicos: frio local por 02 hs; calor local após 24 hs. 

 

OBS: evitar antiinflamatórios mais potentes devido 

à sobrecarga hepática; 

 

 

Antibióticos: 

Liberados de acordo com a patologia e o paciente. Manter o paciente bem hidratado, observando a 

excreção renal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


